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

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

format PDF de pe internet.  

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

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

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

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

engleză, care se bazează pe Cartea Vieții Adevărate.  

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

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

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

umanitate și pentru mine o fază de purificare, de înălțare și de întoarcere în sânul Tatălui.  
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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 
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Introducere  
Ca o introducere la acest volum V, să folosim versetele 1-10 din Instrucțiunea 123, în care Hristos 

vorbește despre lucrarea Sa a Duhului Sfânt: 

1 Cuvântul Meu se revarsă asupra voastră în mod inepuizabil. Eu sunt Hristos, care am locuit printre 

oameni în veacul al doilea și care mă cobor din nou la voi pentru a da mărturie despre Sine, împlinind 

făgăduința și Cuvântul Său; atunci am confirmat cu faptele Mele Legea dictată de Tatăl lui Moise, care nu 

a acționat după voia sa proprie, nici după cea a oamenilor, ci după voia Celui Veșnic; de aceea vă spun că, 

dacă nu am abrogat ceea ce a spus Moise, nu voi abroga nici acum ceea ce v-am învățat în Isus. 

2 Eu sunt cu voi, pentru că așa am promis și am anunțat ucenicilor mei când, într-o anumită ocazie, 

eram înconjurat de ei și ei M-au întrebat astfel: "Învățătorule, ai spus că vei pleca, dar că apoi te vei 

întoarce. Spuneți-ne, când va fi asta?" Am văzut că simplitatea și dorința lor de cunoaștere i-a făcut să 

cerceteze sfaturile secrete ale Domnului lor. Cu toate acestea, le-am vorbit cu dragoste: "Cu adevărat, nu 

este departe ziua în care Mă voi întoarce la oameni", făcându-le să înțeleagă că prezența Mea va fi atunci 

în Spirit și, în același timp, anunțându-le semnele care vor anunța următoarea Mea venire. Aceste semne 

vor fi războaie, haos și mari suferințe pe tot pământul. Dar vă spun cu adevărat că exact așa, în mijlocul 

haosului, a fost venirea Mea în acest moment. Iată-mă aici, voi, oamenii, cu un mesaj de lumină și de pace 

pentru sufletul vostru, din care voi face acum o arcă (spirituală) în care vor intra toți oamenii credincioși 

care vor să se salveze, unde omenirea își va putea găsi refugiu. Această arcă va fi ferm stabilită prin 

credința, speranța și bunătatea iubitoare a celor care Mă urmează și va semăna spiritual cu cea încredințată 

lui Noe atunci când forțele naturii s-au dezlănțuit. 

3 În ce timp trăiți? Gândiți-vă și fiți conștienți că v-am dat învățătura Mea în trei epoci. Primul a fost 

cel al legii, al doilea cel al iubirii, iar al treilea, care este cel de acum, corespunde înțelepciunii. 

4 Un singur Spirit, care este al Meu, a fost întotdeauna cu voi. Dar dacă am dezvăluit-o în trei faze 

diferite, nu uitați că formele în care Mă manifest în toată creația sunt infinite și în același timp perfecte. 

5 n prima dată ați ajuns să-L cunoașteți pe Tatăl ca Judecător și Legiuitor. În timpul celei de-a doua 

perioade, am făcut ca "Cuvântul Meu" să devină om în Isus, iar Cuvântul Său a vorbit cu adevăr divin. 

Hristos este "Cuvântul", același care le-a spus oamenilor: "Cine Îl cunoaște pe Fiul Îl cunoaște pe Tatăl". 

Acum vă aflați în cel de-al treilea timp, în care îmi revărsăm înțelepciunea asupra voastră. 

6 Întru împlinirea promisiunii mele, am venit în spirit, pe emblematicul "nor" pe care sufletele 

voastre îl formează când se înalță la mine, și construiesc adevăratul templu în inimile oamenilor. 

7 Când Mă auziți prin intermediul acestor purtători de voce, nu vă gândiți că Spiritul Meu se 

instalează în acest corp mic și impur. Ți-am spus deja că este organul tău intelectual asupra căruia coboară 

o rază din lumina mea, care este inspirație divină, care este înțelepciune și iubire. 

8 Înțelegeți miracolul acestei comunicări și realizați că prin organul de înțelegere al acestor creaturi 

needucate și prin buzele lor vine cuvântul care îi luminează pe cei ignoranți și 

păcătos, astfel încât să întemeieze în inima lui o casă demnă de Dumnezeu și să-i dea cheia credinței care 

deschide poarta înțelepciunii. 

9 Am așteptat cu infinită răbdare momentul în care evoluția sufletului tău îți va permite să înțelegi 

comunicarea Mea prin intermediul organului minții purtătorului de voce, ca pregătire pentru uniunea 

perfectă dintre Spiritul Meu și al tău. 

10 Acesta este motivul pentru care purtătorul de voce rostește Cuvântul Meu fără ca creierul său să fie 

obosit sau gâtul său să devină răgușit. Căci Eu sunt Cel care mișcă aceste buze pentru ca chemarea Mea să 

ajungă la oameni. Îi invit să se odihnească la umbra pomului vieții și să mănânce din rodul vieții veșnice.  
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instrucție 111  
1 Deschideți-Mi ușile inimilor voastre, o, popor! Am văzut încercările vieții biciuindu-te ca un vânt 

de furtună; am văzut cum boala îți invadează casa și cum mizeria pune stăpânire pe tine. Am venit să vă 

aduc pacea. 

Ah, iubită omenire, dacă ai ști cât de ușor ți-ai găsi mântuirea dacă ai avea bunăvoință! O rugăciune, un 

gând, o vorbă ar fi suficiente pentru a împăca oamenii, popoarele și națiunile, dar oamenii caută rezolvarea 

conflictelor lor prin alte mijloace. Totul în afară de a acționa ca Hristos este motto-ul multor oameni; totul 

în afară de a pune în practică învățătura Lui - și iată consecințele! 

2 Ce veți putea aștepta de la faptele voastre dacă în ele nu există dreptate, iubire și milă? Nu sunt 

acestea învățăturile pe care vi le-a dat Isus? Vă spun cu adevărat, iubirea, dreptatea și mila nu sunt contrare 

modului de viață al epocii voastre, ci sunt virtuți proprii ființelor avansate spiritual. 

3 Când văd oameni implicați în războaie care se omoară între ei pentru posesia comorilor lumii, nu 

pot decât să compar din nou și din nou omenirea cu niște copii mici care se luptă pentru lucruri care nu au 

nicio valoare. Copiii sunt încă oamenii care se luptă pentru puțină putere sau puțin aur. Ce înseamnă aceste 

posesiuni pe lângă virtuțile pe care le au ceilalți oameni în ele? 

4 Omul care dezbină popoarele semănând ură în inimile lor nu poate fi comparat cu cel care își 

dedică viața sarcinii de a semăna semințele unei fraternități atotcuprinzătoare. Cel care provoacă suferință 

printre frații săi nu poate fi comparat cu cel care își dedică viața pentru a ușura suferința aproapelui său.  

5 Fiecare ființă umană visează la un tron pe pământ, deși omenirea a experimentat de la început cât 

de puțin valorează un tron în lume. 

6 V-am promis un loc în împărăția Mea, dar sunt foarte puțini cei care l-au revendicat, și asta pentru 

că oamenii nu vor să înțeleagă că cel mai mic supus al Regelui tărâmurilor cerești este mai mare decât cel 

mai puternic monarh de pe pământ. 

7 Oamenii sunt încă niște copilași; dar marea vizită care vine asupra lor îi va face să experimenteze 

atât de multe într-un timp atât de scurt, încât vor trece în curând de la această copilărie la maturitate și 

atunci, prevăzuți cu roadele experienței, vor exclama: "Isus, Tatăl nostru, a avut dreptate, să mergem la 

El". 

8 Mielul sacrificat pentru păcatele tale îți vorbește în acest moment, iar cuvântul Lui este dragoste și 

iertare. Cartea justiției divine este deschisă în capitolul al șaselea, pentru că Mielul a desfăcut toate 

pecețile ei. 

9 În curând va fi anul 1950, iar această formă de manifestare se va încheia; dar cea de-a șasea pecete 

nu va fi închisă, ci va continua să strălucească până la sfârșitul timpului său, când va fi dezlegată cea de-a 

șaptea pecete. 

10 Vreau ca omenirea să se pregătească în acest moment, astfel încât, atunci când ultimul sigiliu va fi 

dezlegat, oamenii să fie conștienți și pregătiți să audă și să înțeleagă conținutul noilor revelații. Vreau ca 

națiunile și popoarele să devină puternice în interior, astfel încât să poată rezista la amărăciunea acelor 

zile. 

11 Îi voi numi fericiți pe cei care sunt capabili să îndure încercările acelor vremuri și îi voi răsplăti 

pentru perseverența și credința lor în puterea mea, numindu-i părinți ai unei noi umanități. 

12 Păcatele oamenilor vor fi șterse și totul va apărea ca nou. O lumină plină de puritate și de feciorie 

va lumina toate creaturile, o nouă armonie va întâmpina această umanitate și atunci se va ridica din spiritul 

oamenilor un imn de iubire către Domnul lor, pe care El l-a așteptat atât de mult. 

13 Mama Pământ, profanată din cele mai vechi timpuri de copiii ei, se va împodobi din nou cu cele 

mai frumoase haine de sărbătoare, iar oamenii nu o vor mai numi "Valea Lacrimilor" și nici nu o vor mai 

transforma într-un câmp de sânge și lacrimi. Această lume va fi ca un mic sanctuar în mijlocul universului, 

de unde oamenii își vor înălța spiritele către infinit, într-o uniune plină de umilință și de iubire pentru Tatăl 

lor ceresc. 

14 Copiii Mei vor avea Legea Mea imprimată în spiritul lor și Cuvântul Meu în inima lor și, dacă în 

trecut omenirea a găsit plăcere în rău și încântare în păcat, atunci nu vor avea alt ideal decât bunătatea și 

nu vor cunoaște o plăcere mai mare decât aceea de a merge pe calea Mea. Dar să nu credeți că omul va 

renunța la știință sau la civilizație și se va retrage în văi și munți (singuratici) pentru a duce o viață 
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primitivă. Nu, el se va bucura totuși de roadele pomului științei pe care a îngrijit-o cu atâta interes, iar 

atunci când spiritualizarea sa va fi mai mare, la fel va fi și știința sa. Dar, spre sfârșitul timpului, când 

omul va fi parcurs tot acest drum și va fi cules ultimul fruct din pom, își va da seama de nimicnicia 

faptelor sale, care înainte i se păreau atât de mari, va înțelege și va simți Viața Spirituală și, prin aceasta, 

va admira opera Creatorului ca niciodată înainte. Prin inspirație, el va primi marile revelații, iar viața lui va 

fi o întoarcere la simplitate, la naturalețe, la spiritualizare. Va mai trece ceva timp până când va veni acea 

zi, dar toți copiii Mei o vor vedea. 

15 Acum ar trebui să faci un pas înainte pentru ca spiritul tău să nu se mai plângă că a dus o viață 

stearpă. 

16 V-am vorbit despre vremurile care vor veni. Cuvintele mele nu vă vor îndepărta, căci vă spun cu 

adevărat că mâine ele vor însufleți credința și vor aprinde speranța în inimile multora. 

17 umanitate, am puterea de a anula păcatul tău prin iubire și de a te salva. Nu mă voi opri să mă uit la 

petele voastre și chiar dacă vă voi găsi pierduți în mocirla lumii, vă voi elibera de ea pentru a vă face 

apostolii Mei. 

18 Printre oameni trăiește o parte din cei o sută patruzeci și patru de mii de oameni marcați de Mine. 

Acești slujitori ai Mei sunt împrăștiați în întreaga lume, îndeplinind sarcina de a se ruga pentru pace și de a 

lucra pentru fraternitatea oamenilor. Nu se cunosc între ei, dar - unii intuitiv, alții luminați de această 

revelație - își îndeplinesc destinul de a lumina calea fraților lor. 

19 Cei marcați de dragostea mea sunt în parte oameni simpli, dar sunt și cei care sunt respectați în 

lume. Ei pot fi recunoscuți doar prin spiritualitatea din viața lor, din operele lor, din modul lor de gândire 

și de înțelegere a revelațiilor divine. Ei nu sunt idolatri, fanatici sau nesăbuiți. Ei nu par să practice nicio 

religie și totuși există o reverență interioară între spiritul lor și cel al Domnului lor. 

20 Cei marcați de lumina Duhului Sfânt sunt ca niște bărci de salvare, sunt gardieni, sunt consilieri și 

protectori. I-am înzestrat în spiritul lor cu lumină, cu pace, cu putere, cu balsam vindecător, cu chei care 

deschid invizibil cele mai reticente uși, cu arme pentru a învinge obstacolele care sunt insurmontabile 

pentru alții. Nu este necesar ca ei să prezinte lumii titluri pentru a-și face cunoscute abilitățile. Ei nu 

cunosc științele și sunt săraci în bunuri pământești, dar pot face mult bine pe calea vieții lor. 

21 Dintre aceste mulțimi de aici care au primit Cuvântul Meu, mulți au venit doar pentru a-și 

confirma misiunea, pentru că nu pe pământ li s-au dat darurile spirituale sau li s-a încredințat misiunea. În 

adevăr vă spun că lumina pe care o posedă fiecare spirit este cea pe care a dobândit-o în lunga călătorie a 

evoluției sale. 

22 Binecuvântați sunt cei însemnați care își îndeplinesc sarcina spirituală inspirată de iubirea Mea și 

binecuvântați sunt cei care îi imită, pentru că vor atinge maturitatea spirituală pe care o au aceia. 

23 De câte ori, în cea de-a doua epocă, oamenii simpli care au auzit cuvântul lui Isus și bolnavii care 

s-au apropiat de El au încercat să facă minuni mai mari decât cele ale ucenicilor Mei, fără să facă parte din 

numărul apostolilor Mei. 

24 Căutați cu zel țelul (al căii voastre de dezvoltare), veniți cu toții la Mine pe calea credinței, a 

milosteniei și a smereniei și vă veți simți cu toții la fel de demni de Tatăl vostru. 

25 În zorii noii zile, spiritul tău s-a întors în sus pentru a-i mulțumi Tatălui. 

26 Veniți din nou să învățați de la Mine, voi, discipoli și începători, păstrați cuvintele Mele adânc în 

voi, pentru ca vremurile de încercare să nu vă prindă nepregătiți. Nu vreau să vă văd ca pe niște bărci 

fragile într-o mare dezlănțuită. 

27 Înnoirea este ceea ce cer poporului Meu, astfel încât, atunci când vă veți scăpa de inutilitate și de 

rău, să puteți folosi învățăturile Mele și, în același timp, să dați dovadă că este Duhul Adevărului pe care îl 

auziți. Înțelegeți că acum trebuie să spălați aceste pete prin pocăință și umilință și să dați mărturie despre 

adevărul Meu prin fapte de iubire. 

28 Încă de la primii pași pe această cale, folosiți adevărul, fie că vorbiți, fie că acționați. Minciunilor 

le lipsește esența divină, de aceea nu vor convinge niciodată. 

29 Eu purific aceste portavoci înainte de a Mă face cunoscut prin ele, astfel încât numai ele să vă 

poată vesti adevărul. Dacă mâine bărbații vă vor jigni îndoindu-se de acest Cuvânt pentru că a fost 

comunicat și prin buzele femeilor, nu vă lăsați intimidați. Le veți spune că nu mi-am ales discipolii în 
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funcție de sex sau de clasă socială și că pentru proclamarea mea, o minte deschisă și buze docile erau 

suficiente pentru a exprima inspirația mea prin ei. 

30 Nu vă temeți de cei care vă caută, chiar dacă îi considerați investigatori sau denunțători ai 

acțiunilor voastre. Recunoașteți întotdeauna în ei sufletele care caută lumina. 

31 Cine ar putea despărți o oaie de la urcușul Meu care Mă iubește în adevăr? În spatele simplității 

fiecăruia dintre lucrătorii Mei, ascuns de ochii oamenilor, se află un înger care îi veghează fiecare pas. 

32 Ți-am spus că vei fi combătut și că - dacă vrei ca adevărul să strălucească - trebuie să fii curajos în 

luptă și să ierți orice insultă care ți s-ar putea face și că nu trebuie să permiți ca resentimentele să îți dea 

arme pe care nu ar trebui să le folosești. 

33 Dacă știi să ierți fără să te lauzi, vei câștiga lupta. Când veți fi puși la încercare, rugați-vă și Eu voi 

face lucrări uimitoare, dincolo de orice știință, care vor face să tremure inimile necredincioase. 

34 Cu aceasta vă atrag atenția în avans asupra încercărilor prin care va trebui să treceți. Dar, pentru a 

nu fi surprins, fiți întotdeauna pregătit. 

35 Fiți receptivi la inspirațiile Mele și nu vă comportați ca cei cu inima împietrită care așteaptă 

loviturile vieții pentru a-și corecta greșelile. Vă spun că și între voi este durere și moarte, și ele vă vorbesc. 

36 Acum este momentul ca fiecare spirit să aibă o idee clară despre epoca în care se află, pentru a 

putea porni și îndeplini sarcina pe care i-am încredințat-o. 

37 câtă suferință ai provocat celorlalți, dar Eu îi iubesc pe toți și tuturor le voi da mijloacele de 

mântuire până când vor veni la Mine. 

38 Ilie M-a ajutat în lucrarea de restaurare din Era a treia. Astăzi nu-l mai vedeți întrupat ca în 

veacurile trecute, parcurgând cărări, pregătind mințile oamenilor pentru a se închina Divinității Mele. Îi 

percepeți prezența doar în spirit și marea sa luptă pentru salvarea umanității. 

39 Vă aștept pe toți după ce v-ați îndeplinit sarcina în care îl aveți ca ghid pe acest bun Păstor. 

40 Nu ați perceput în el sinceritatea, dragostea și sacrificiul său pentru voi în orice moment? Nu vă 

veți ridica și nu veți depăși obstacolele pentru a ajunge la țintă, lăudându-l pe Ilie și glorificându-l pe 

Domnul vostru? 

41 Este scris că Mă veți vedea venind la voi cu mare măreție. Mulți M-au văzut cu fața spirituală fără 

să reușească să înțeleagă lucrarea pe care o realizez printre oameni. Dar dacă ați fi întrebați: "Pe cine 

ascultați și de ce v-ați îndepărtat de lume?", ce ați răspunde? - Vorbește conform adevărului, nu nega ceea 

ce ai văzut, nu face ca Petru, spunând că nu cunoști această lucrare, căci nu poți ascunde semnul care este 

în duhul tău și care te deosebește, fără să poți să te ferești de el. 

42 Știu că, în ciuda dovezilor pe care vi le-am dat, mulți dintre voi îmi vor întoarce spatele de teama 

de a fi judecați și aduși în fața unui tribunal. Dar dacă voi, cei care M-ați auzit, rămâneți tăcuți, cine va 

apăra cauza Mea? Dar Eu îi pregătesc pe cei care, fără să cunoască învățătura Mea, o vor studia atunci 

când va trebui să fie judecată și o vor găsi corectă și vor pleda (în instanță) pentru poporul Meu. 

43 Dacă vreți să fiți lucrătorii mei, trebuie să mă luați ca exemplu și să fiți de acord cu încercările care 

trebuie să vină, pentru că sunt prevăzute de mine. Dar când intrați în acest timp, nu vă confundați și nu 

uitați că v-am anunțat toate acestea. Atunci veți recunoaște puterea și dreptatea Mea, iar dacă v-ați îndoit 

de Cuvântul Meu, veți descoperi că v-am pregătit astfel încât să nu fiți surprinși și, în mijlocul acestor 

încercări, veți recunoaște harul și mila Mea infinită pentru voi. 

44 Ați atribuit o mare putere ființelor umane și v-ați îndoit de a Mea. În curând vor avea loc 

evenimente care vă vor dovedi că totul este supus voinței mele și că totul se supune legilor mele. Vreau să 

fiți puri la momentul respectiv și singurul vostru efort este să vă luminați semenii cu învățătura Mea. 

Gândiți-vă că ați fi putut face din această lume un paradis dacă ați fi respectat legile Mele. Viața ta ar fi 

putut fi o glorificare veșnică a Dumnezeului tău. Dar încă mai puteți să vă reparați greșelile și să 

binecuvântați oportunitatea continuă pe care v-o ofer de a vă întoarce pe calea cea bună. 

45 Iubiți ca să fiți iubiți. Iartă pentru ca tu să devii vrednic de a fi iertat. Fiți gata să vă plecați în fața 

celor care v-au fost robi, ca să vă încercați pe voi înșivă în umilința voastră. 

46 Fiți slujitorii Mei și nu veți fi niciodată umiliți de Mine. Amintiți-vă că nu am venit ca un rege, nici 

nu port sceptru sau coroană. Mă aflu printre voi ca un exemplu de umilință și, mai mult decât atât, ca 

slujitor al vostru. Cereți-Mă și vă voi da, dispuneți de Mine și Mă voi supune pentru a vă da o altă dovadă 
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a iubirii și umilinței Mele. Vă cer doar să Mă recunoașteți și să faceți voia Mea, iar dacă întâmpinați 

obstacole în îndeplinirea îndatoririlor voastre, rugați-vă și învingeți în Numele Meu și meritele voastre vor 

fi mai mari. 

47 Dacă nu vă puteți apropia de o persoană care suferă pentru a o îngriji și a o mângâia, rugați-vă și 

duhul vostru va ajunge la ea și astfel vă veți putea îndeplini misiunea voastră binecuvântată. De dragul 

celui puternic, cel neglijent va primi ajutor, și de dragul unui om drept, un popor va fi salvat. 

48 Cât timp a trecut din ziua în care v-am anunțat că împărăția Mea s-a apropiat de omenire, până în 

această zi în care Mă ascultați; dar voi nu ați crezut și nici nu ați ascultat cuvintele Mele, și fiecare zi care 

trece vă aduce mai aproape de sfârșit! Ce veți face după ce se va încheia această perioadă și nu ați profitat 

de ocazia de a lucra în folosul spiritului vostru? Cu toate acestea, continui să vă spun că vă aștept și că 

răbdarea Mea este infinită. Dar vreau ca voi să Mă înțelegeți, ca să vă fie milă de voi înșivă. 

49 Ți-am dat un trup nou cu fiecare viață pământească și ți-am luminat spiritul pentru ca tu să poți 

începe lupta și îți spun că nu trebuie să-ți fie teamă să lași bucăți din haina ta (a sufletului) sau bucăți din 

inima ta în acest proces, pentru că doar aceste merite îți vor deschide poarta și te vor duce la casa eternă. 

50 V-ați uimit de miracolele pe care le-am făcut în Era a Doua; dar dacă reflectați, vă veți da seama că 

acestea nu au încetat să aibă loc în lume - unele în formă materială, altele în sufletele oamenilor. 

51 "Surzii aud": este vorba de cei care, după ce au redus la tăcere glasul conștiinței lor, au ascultat 

astăzi cuvintele Mele, care au intrat în inima lor și i-au determinat să simtă pocăință și să lase hotărâri 

bune, iar sufletul lor este acum pe calea mântuirii. 

52 Șchiopul s-a vindecat și Mă urmează astăzi: Acesta este copilul care, după ce s-a îndepărtat de 

calea spirituală, era paralizat și incapabil să mă întâlnească, iar astăzi, după ce a ascultat cuvântul meu, 

este vindecat și se pregătește să se elibereze de lanțurile care îl legau pentru a fi cu mine. 

53 Și orbii au văzut: După întunericul și letargia în care a trăit această umanitate, fără dorința de a 

privi dincolo de ceea ce o înconjura, am luminat-o cu lumina unei noi zile pentru a-i arăta calea plină de 

lupte și încercări, unde Spiritul Meu se face cunoscut și poate fi văzut, astfel încât voi toți, fără nicio 

excepție, să Mă puteți recunoaște. 

54 Chiar și morții au înviat: Cât de puțini știu cum să rămână în har și să trăiască în unire cu Mine. 

Celor care au "murit" în fața harului, le-am redat credința, speranța, pentru a-i trezi la o viață nouă în care 

au văzut o lume plină de surprize infinite pe care nu le pot cuprinde și în care totul este putere, sănătate și 

pace. 

55 Aceștia sunt cei care M-au recunoscut în acest timp, dar Eu vă spun: Dacă, după 1950, Cuvântul 

Meu a încetat și noi mulțimi se apropie de voi, ridicați-le și învățați-le așa cum v-am învățat Eu. Vă dau o 

mare autoritate pentru ca voi să continuați să încurajați credința noilor credincioși. 

56 Nu vă îndoiți de Cuvântul Meu din cauza faptului că am folosit bărbați și femei păcătoși. Dați-Mi 

un om neprihănit și Eu vă voi vorbi prin el. Dar vă spun cu adevărat, nu găsesc printre oameni suflete pure 

și perfecte, iar proclamarea mea trebuie să fie realizată în acest timp, în ciuda materialismului și 

imperfecțiunii umane. Chiar dacă aceste creaturi de aici nu au puritatea îngerilor sau virtutea ireproșabilă a 

patriarhilor, eu le pregătesc de mult timp, le-am ales spiritul și le-am purificat învelișul trupesc, iar din 

generație în generație, strămoșii lor s-au purificat pe ei înșiși. Cine poate pătrunde în sfaturile Mele cele 

mai intime? Lucrarea Mea se apropie de final și, când vă voi da ultimul Meu Cuvânt, vă veți folosi și vă 

veți hrăni cu esența sa divină, voi și toți cei care sunteți în căutarea celui de-al Treilea Testament. 

57 Casa de rugăciune nu este singurul loc în care trebuie să reflectați și să practicați învățătura mea, ci 

în orice loc. Eu nu vă învăț doar cum să trăiți în această lume, ci vă pregătesc și pentru viața spirituală care 

vă așteaptă și care nu are sfârșit. 

58 Veghează și roagă-te, căci nu știi care va fi momentul în care îți voi chema inima pentru a-i da 

inspirație și pentru a o face să folosească printre oameni acele daruri spirituale pe care i le-am acordat. 

59 Obosiți veniți de pe cărările vieții și ați suferit mult. Odihniți-vă în casa Mea, stați la masa Mea și 

beți din acest vin. Mâine trebuie să continuați pe calea vieții, dar veți simți o nouă forță în întreaga voastră 

ființă, care vă va ajuta să ajungeți la scopul final al drumului vostru. 

60 Vă voi încredința niște "pământuri" vaste pe care să le cultivați, și este esențial să aveți puterea 

necesară pentru a nu ceda în timpul lucrului. Fiecare dintre voi va fi un lucrător sârguincios pe acest "teren 



 

11 

agricol", unde veți învăța să semănați, să îngrijiți și să secerați, încurajați de învățăturile Mele divine. Este 

un har pe care vi-l acord în acest moment ca pe cea mai prețioasă ocazie pe care dragostea mea v-o oferă 

pentru a dobândi merite care vă vor aduce mai aproape de Mine. 

61 Nu mai alergați după plăcerile sau frivolitățile lumii. Urmează idealul de a-ți face viața 

ireproșabilă, căci îți voi da satisfacțiile care sunt stimulente pentru inima ta pe tot parcursul existenței tale. 

62 Înțelegeți că există multă suferință și durere în lume. La fiecare cotitură îi puteți găsi pe cei care au 

nevoie de mângâiere, dragoste, balsam vindecător și dreptate. Deschide-ți inima la orice durere. Deveniți 

compătimitori, astfel încât să puteți auzi lamentațiile celor care plâng și dezvoltați-vă intuiția, astfel încât 

să puteți empatiza cu cei care tac și își ascund suferința. 

63 Nu vă purtați ca niște domni față de cei săraci, căci nimeni nu trebuie să se simtă Dumnezeu, Rege 

sau Domn, dacă nu vrea să se vadă umilit în fața celor pe care i-a umilit în ziua dreptății Mele. 

64 Nu te îndepărta de cei care, în disperarea lor, blasfemiază împotriva Mea sau împotriva ta. Îți dau o 

picătură din balsamul Meu pentru ei. 

65 Fiți gata să iertați pe oricine care vă rănește în ceea ce vă este mai drag. Vă spun cu adevărat, de 

fiecare dată când veți acorda iertare sinceră și adevărată în una dintre aceste încercări, va fi o altă etapă pe 

care o veți atinge pe calea voastră spirituală de evoluție. 

66 Așadar, veți simți resentimente și veți refuza iertarea celor care vă ajută să vă apropiați de Mine? 

Vei renunța la plăcerea spirituală de a Mă lua ca exemplu și vei permite violenței să îți întunece creierul 

pentru a întoarce fiecare lovitură? 

67 Vă spun cu adevărat, această umanitate nu cunoaște încă puterea iertării și minunile pe care le face. 

Odată ce vor avea credință în Cuvântul Meu, se vor convinge singuri de acest adevăr. 

68 Iubiți oameni, vă las apa care potolește setea și vindecă orice rău. 

69 Eu vin în căutarea inimilor pentru a locui în ele, astfel încât, atunci când aud Cuvântul Meu, să își 

recunoască misiunea spirituală. Vreau să învățați să vă rugați, să vorbiți cu Tatăl vostru ceresc, reflectând 

și simțind ceea ce vreți să-mi comunicați cu acea intimitate și sinceritate cu care v-a învățat Isus. Dar nu 

faceți ca aceia care repetă zilnic: "Facă-se voia Ta, Doamne, precum în cer așa și pe pământ", și care în 

realitate nu știu ce spun, pentru că în realitate nu sunt deloc de acord cu voia Mea! 

70 A venit timpul ca oamenii să se ridice și să pună în practică învățăturile Mele divine. De aceea v-

am îndemnat să vă simplificați viața și să vă eliberați inimile de dorințele materiale. 

71 Punerea în practică a învățăturii Mele este o întoarcere la viața simplă din trecut, dar în același 

timp un pas înainte în cunoașterea spiritualității. 

72 Cei aleși în acest timp nu au fost aleși la întâmplare; pentru fiecare dintre copiii mei există un 

motiv divin pentru alegere. Pentru ca voi să vă îndepliniți sarcina pentru care ați fost destinați încă dinainte 

de a veni pe pământ și pentru a vă ajuta să o îndepliniți, v-o fac cunoscută prin instrucțiunile mele. 

73 Nu ați experimentat cât de mult v-am pus la încercare pentru a vă da credința voastră oțel și 

putere? Nu simțiți o sete nestăvilită de a ajunge și de a cunoaște cele spirituale? Nu ai simțit tu opresiunea 

și lipsa de aer în atmosfera (spirituală) care înconjoară lumea? Nu observați - și totuși fără să știți "de ce" - 

cum fugiți de mizerie? Toate aceste semne sunt dovada că ați fost destinați unei sarcini spirituale care are 

prioritate față de toate celelalte sarcini pe care le întreprindeți pe pământ. 

74 Sufletul vrea să trăiască, își caută nemurirea, vrea să se curețe și să se purifice, este flămând de 

cunoaștere și însetat de iubire. Lăsați-l să gândească, să simtă și să acționeze, lăsați-l să folosească pentru 

el însuși o parte din timpul de care dispuneți, pentru ca el să se manifeste în el și să se reîmprospăteze cu 

libertatea sa. 

75 Din tot ceea ce ești aici în lume, doar sufletul tău va rămâne după această viață. Să acumuleze 

virtuți și merite și să le păstreze în sine, astfel încât, atunci când va veni ceasul eliberării sale, să nu fie un 

suflet sărac la porțile Țării Făgăduinței. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 112  
1 Eu sunt hrana pentru spirit, sunt proprietarul a tot ceea ce ai nevoie, sunt lumina pe calea ta de 

dezvoltare. 

2 Doresc ca voi să Mă cunoașteți. Cândva am fost printre voi ca un om; astăzi vin în spirit pentru a 

vă arăta că sunt cu adevărat în copiii mei și că pot vorbi prin organul lor de înțelegere. În viitor, doar 

lumina inspirației Mele va ajunge la spiritul vostru. Dar în fiecare dintre formele pe care le folosesc pentru 

a vă vorbi, va exista întotdeauna o nouă lecție și o nouă fază de revelație pe care Spiritul Meu o aduce în 

fața voastră pentru ca voi să mă cunoașteți mai bine. 

3 De la o vârstă la alta, oamenii își fac o idee mai clară despre Mine. Cei care au ajuns să Mă 

cunoască prin Hristos au o concepție mai apropiată de adevăr decât cei care Mă cunosc doar prin legile lui 

Moise. Acel Dumnezeu pe care masele de oameni îl urmau și îl ascultau de frica dreptății Sale a fost mai 

târziu căutat ca Tată și ca Stăpân atunci când sămânța iubirii lui Hristos a răsărit în inimile lor. 

4 Adevărat vă spun. Eu nu vă trimit durere. Ați văzut dragostea cu care grădinarul își îngrijește 

grădina? Ei bine, voi sunteți pentru Mine ca o grădină imensă, în care vă privesc ca pe niște crini de foc, 

trandafiri sau crini albi. Dar dacă caliciile voastre sunt închise la roua iubirii mele, este normal să vă 

simțiți slabi când vă biciuiește vântul furtunii. Atunci de ce crezi că eu sunt cel care te pedepsește? Este o 

greșeală să-mi atribuiți cauza suferințelor și amărăciunii voastre, pentru că un tată nu dorește decât 

fericirea copiilor săi. 

5 Odată ce vă veți da seama de lipsa voastră de armonie cu ceea ce a fost creat și cu Legile Mele, 

veți regreta că Mă învinovățiți pentru nenorocirile voastre și veți înțelege că voi ați fost cei care ați creat 

durerea. 

6 În vremurile trecute, când omenirea nu ajunsese încă la cunoașterea adevăratului Dumnezeu, vedea 

o divinitate în fiecare forță a naturii. De aceea, când aceste forțe erau dezlănțuite, oamenii spuneau că este 

vorba de răzbunarea zeilor lor, fără să realizeze că nu se puteau salva de efectul elementelor dezlănțuite 

din cauza păcatelor lor. 

7 Încă mai păstrați ceva din aceste convingeri; căci atunci când vedeți sau auziți de cutremure, 

furtuni sau plăgi care lovesc popoare, orașe sau națiuni, exclamați: "Este o pedeapsă de la Dumnezeu". 

8 V-am dezvăluit în acest timp că omul are putere asupra forțelor naturii, o putere pe care nu ați 

descoperit-o până astăzi. V-am învățat că oricine se roagă și trăiește în conformitate cu legile mele poate 

obține ascultarea forțelor elementare și poate fi ascultat de natură. Ți se pare uimitor? Amintiți-vă că Isus 

v-a dat, printre exemplele Sale de învățătură, și pe acela de a supune natura la porunca Sa. Nu uitați că 

atunci când Maestrul naviga cu ucenicii Săi într-o barcă pe Marea Galileii, aceasta a început să facă 

spumă. Când a văzut frica apostolilor Săi, Și-a întins mâna și a poruncit valurilor să se liniștească, iar ei s-

au supus imediat ca niște servitori ascultători. 

9 Cu adevărat vă spun, sunt încă multe lucruri pe care trebuie să le studiați și să le pătrundeți în 

aceste exemple pentru a înțelege noile mele învățături. Este suficient să aveți credință în cuvintele Mele, 

pentru ca voi să puteți fi martori ai puterii credinței în împlinirea legii Mele în momentele dificile de criză 

din viața voastră. 

10 Cât de încântate au fost inimile voastre când v-ați rugat în una dintre aceste încercări și ați 

experimentat tangibil adevărul Meu. Cu credință, cu duhovnicie și smerenie, veți ajunge la adevărata 

rugăciune care vă va împiedica să continuați să fiți victimele soartei schimbătoare a pământului. Căci dacă 

trăiți în armonie cu legile care vă guvernează viața, tot ceea ce vă înconjoară va fi în slujba voastră. Țineți 

minte învățăturile Mele, pe care vi le prezint cu atâta dragoste prin intermediul organului uman al 

intelectului. Când raza Mea se așează în mintea purtătorului de voce, ea devine Cuvânt, fără a-și pierde 

sensul divin. Această lumină pe care v-am anunțat-o în alegoria din Era a doua este farul care va ghida 

sufletele spre portul mântuirii. Mi-am umanizat inspirația, astfel încât, atunci când Mă veți asculta, veți 

înțelege conținutul revelațiilor Mele și modul în care trebuie să puneți în practică învățăturile Mele. Mâine, 

când această legătură pe care am avut-o cu voi se va încheia, lumina mea va continua să lumineze spiritul 

oamenilor. 

11 Dacă în acele zile Sângele Fiului lui Dumnezeu a fost vărsat pentru toți, acum va fi Lumina 

Duhului Meu care se va pogorî peste toată făptura și peste orice spirit. 
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12 În adâncul fiecărei ființe umane se aude un clopot care nu te lasă să adormi. Este vocea mea care 

vă cheamă și vă invită la rugăciune, reflecție și contemplație. Unii se opresc la această chemare și se 

îndreaptă spre ea; alții se împotrivesc acestei voci, lăsând să se vadă învelișul dur al naturii lor materiale. 

De aceea, în timp ce unii se grăbesc să se trezească la viața adevărată, alții sunt leneși. 

13 Câți dintre voi, care ați experimentat harul de a asculta Cuvântul Meu, Mi-ați spus în inimile 

voastre: "Doamne, de ce ai întârziat atât de mult să te întorci în lume?". - La aceasta vă spun: Pentru Mine, 

tot acest timp a însemnat doar o clipă. Pot să vă spun că, din momentul în care v-am dat ultimul Meu 

cuvânt pe Calvar și până în ziua în care v-am dat primul Meu cuvânt de învățătură în acest veac, pentru 

Mine nu a trecut niciun moment. Intervalul de timp dintre plecarea Mea în acea epocă și sosirea Mea în 

această epocă a fost atât de scurt, încât îl compar cu lumina unui fulger care strălucește în est și se stinge în 

vest. 

14 Uneori, oamenii se consideră atât de nedemni de Mine încât nu înțeleg că îi pot iubi atât de mult; și 

când s-au resemnat să trăiască departe de Tatăl lor, își organizează o viață după propria imaginație, își 

creează legi și religii. De aceea, surpriza lor este mare atunci când simt venirea Mea. Apoi se întreabă: 

"Într-adevăr, ne iubește Tatăl nostru atât de mult încât caută o cale de a se conecta cu noi în acest fel?". 

15 Copii ai oamenilor, nu pot să vă spun decât că nu voi lăsa să piară ceea ce este al Meu - și voi 

sunteți ai Mei. Te-am iubit înainte ca tu să fii și te voi iubi veșnic. 

16 Dacă ați întârziat întoarcerea la Mine și ați întâmpinat multe nenorociri pe drum, nu înseamnă că 

dragostea Mea s-a diminuat din cauza păcatelor voastre. Vocea mea, prin conștiința voastră, v-a îndemnat 

de fapt întotdeauna să veniți la mine pe calea adevărului. Eu sunt poarta deschisă pentru eternitate, 

invitându-vă să intrați în sanctuarul Meu, unde se află moștenirea voastră. 

17 Învățătura mea v-a învățat să transformați fărădelegile în fapte bune. Fiți siguri că oricine își ia 

crucea Domnului său și îl urmează, va simți în curând înălțarea sufletului său. 

18 Aceasta nu este ultima învățătură care luminează cea de-a treia eră. Spiritualitatea nu are sfârșit; 

Legea mea strălucește acum în toate conștiințele ca un soare divin. Stagnarea sau declinul este specifică 

doar oamenilor și este întotdeauna rezultatul viciilor, slăbiciunilor sau libertinajului pasiunilor. Dacă 

omenirea și-a clădit odată viața pe baze spirituale și a purtat în sine idealul de eternitate pe care Învățătura 

Mea vi-l inspiră, ea va fi găsit calea progresului și a perfecțiunii și nu se va mai abate niciodată de la calea 

sa de dezvoltare. 

19 Dacă i-am dat spiritului tău o sămânță de semănat, el va trebui să-mi dea înapoi o sută. Nu ați 

văzut cum se înmulțesc semințele pe pământ? Fă-le același lucru! Am creat doar o singură sămânță din 

fiecare specie și vedeți cum s-au înmulțit fără încetare. 

20 Iubiți copii, credeți că este necesar ca Eu să mă întorc în lume pentru a-mi mai vărsa încă o dată 

Sângele pentru a vă face să înțelegeți dragostea Mea? Nu, această dovadă nu mai este necesară, pentru că 

acum este suficient să vă rugați și să meditați câteva momente în fiecare zi, iar lumina Mea va pătrunde 

deja în sufletul vostru înviorător. Această lumină va fi cea a Maestrului, va fi vocea Mea care vă va 

dezvălui multe învățături pe care nu le cunoașteți, dar pe care trebuie să le cunoașteți pentru a putea trăi în 

deplină cunoștință de cauză în cea de-a treia eră, Era Luminii și a spiritualizării. 

21 În acele Timpuri Secunde, oamenii Mă căutau mai mult ca doctor decât ca Maestru, pentru că 

oamenii au crezut întotdeauna că durerea trupului este mai mare decât cea a sufletului. Isus a fost de acord 

și a permis bolnavilor să se întoarcă la El. El știa că această durere era calea prin care îi atrăgea pe oameni 

la lumina Cuvântului Său. 

22 Când orbul a văzut din nou și leproșii au fost curățați, când șchiopii au ieșit din tabără și cei 

posedați au fost eliberați de influențele lor (din altă lume) și de obsesiile lor, ei au fost martori vii ai 

faptului că Isus a fost Medicul medicilor. 

23 Multă vreme oamenii au întrebat de Mine din această cauză, chiar și atunci când nu mai eram cu ei 

în lume. Dar în zilele noastre, când un doctor vine la căpătâiul tău și tu îți pui toată încrederea în el și îți 

încredințezi viața științei sale, uiți că viața amândurora depinde de Mine. Uiți în acest moment să te rogi 

Tatălui tău pentru a implora de la El iluminare pentru omul de știință și balsam tămăduitor pentru suferința 

ta. În loc ca acea cameră de bolnav să se umple de lumină și să fie pătrunsă de putere și speranță, ea 

rămâne tristă și mohorâtă din lipsă de spiritualizare. 
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24 Când Mă veți căuta din nou cu acea credință cu care s-au apropiat de Mine bolnavii din Era a 

doua? Trebuie să vă spun că sunt însetat de credința voastră și că, dacă vă puneți încrederea în Mine, veți 

câștiga dreptul la marile minuni pe care vi le-am pregătit. 

25 Eu nu refuz recunoașterea Mea oamenilor de știință, deoarece le-am dat sarcina pe care o 

îndeplinesc. Dar multora dintre ei le-a lipsit rugăciunea, caritatea și înălțimea de spirit pentru a fi adevărați 

doctori ai oamenilor. 

26 Le voi mai vorbi și lor, dar vocea Mea va însemna pentru ei judecata atunci când vor fi martori la 

vindecarea de către discipolii Mei a bolnavilor, pe care știința nu știa cum să-i vindece, prin mijloace 

spirituale; și atunci, când oamenii se vor vindeca unii pe alții prin darurile lor spirituale, materialiștii își 

vor deschide ochii în fața acestei revelații și vor spune: "Cu adevărat, dincolo de știința noastră există o 

înțelepciune și o putere mai presus de a noastră". 

27 Vouă, oameni buni, vă spun să nu uitați acest dar divin, pentru că prin el veți răspândi lumina în 

suflete, veți aduce mângâiere celor suferinzi și veți converti pe mulți, eliberându-i de durerea lor. 

28 Durerea este o cale care îi conduce pe oameni la sursa sănătății, care sunt Eu. Dar nu uitați 

niciodată că v-am dat o picătură din balsamul Meu vindecător, pentru ca voi să vă folosiți de el ori de câte 

ori cineva vă bate la ușă. Vegheați și rugați-vă pentru ca această chemare la ajutor să vă găsească mereu 

pregătiți. 

29 Discipoli ai Erei a Treia, cu adevărat vă spun că, din moment ce ați primit noile Mele revelații, 

trebuie să interpretați în mod corect și veridic conținutul învățăturilor din vremurile trecute. 

30 Tot ceea ce ți-a fost revelat în ele are un sens divin, chiar dacă ți se pare că, în unele ocazii, ele 

vorbesc despre viața umană. Căutați conținutul lor spiritual și veți descoperi că ele vă arată întotdeauna 

viața spirituală. 

31 Nu vă opriți prea mult la studiul literelor, care este superficial, pentru că acest lucru vă poate duce 

la confuzie. Pătrundeți în sensul Cuvântului, acolo veți găsi adevărul. Asigură-te că examinarea ta este 

simplă, așa cum este Cuvântul Meu, și nu îngreuna înțelegerea a ceea ce este clar, puternic și natural. 

32 Rugăciunea și contemplația spirituală sunt cele necesare pentru studiul lecțiilor divine. Adevărat vă 

spun că oricine caută lumina Mea pe această cale o va găsi curând. V-am arătat deja că prin rugăciune se 

ajunge la înțelepciune. 

33 Discipolul care, în acest fel, caută Cuvântul Meu și, în acest fel, îi cere sfatul Maestrului său, va 

găsi întotdeauna adevărul și nu va cădea niciodată în confuzie. 

34 Va veni ziua în care sensibilitatea voastră pentru spiritual vă va permite să descoperiți cu ușurință 

sensul spiritual conținut în fiecare cuvânt care a emanat de la Mine. 

35 "Împărăția mea nu este din lumea aceasta", v-am spus în timpul celei de-a doua ere; de aceea vă 

vorbesc despre împărăția spirituală. "Eu sunt Calea", v-am spus și vouă, făcându-vă să înțelegeți că vă voi 

pregăti calea care vă va conduce să locuiți cu Mine în Casa Cerească. 

36 Pentru viața omenească, Legea pe care v-am dat-o prin Moise a fost suficientă; dar pentru a trăi 

viața veșnică, era necesar ca "Cuvântul" lui Dumnezeu să fie cu voi, pentru ca El să vă pregătească drumul 

spre adevăratul Paradis. Dar cum pe drumul spre casele înalte ale luminii, perfecțiunii și iubirii - există 

ambuscade, stânci și ispite, era necesar ca pe calea călătorului să apară o stea, un far, o rază de lumină care 

să-i lumineze pașii. Această lumină este cea a Spiritului Meu, care a venit la voi pentru a risipi îndoiala, 

ignoranța și incertitudinea. 

37 Priviți cum v-am făcut cunoscută, pas cu pas și puțin câte puțin, calea Spiritului, de când erați 

conduși de legea naturală, adică de dictatul conștiinței, și până acum, când primiți lumina spirituală prin 

intermediul inspirației. 

38 Această inspirație este rodul unui lung drum de dezvoltare pe care nu te poți opri și care îți va oferi 

perfecțiunea necesară pentru a putea culege cele mai bune roade. 

39 Astăzi vă spun: Bine ați venit, călători neobosiți pe drumul spre perfecțiune. Veniți la Mine toți cei 

care sunteți flămânzi sau însetați în spirit, căci oricine știe să primească acest Cuvânt și să extragă din el 

esența sa va găsi pacea. 

40 Îl binecuvântez pe cel care a luat calea cu pas calm și ferm, căci nu se va poticni. Eu vă luminez 

pentru ca voi să vă comportați ca niște buni discipoli ai învățăturii mele. 
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41 Timpul pe care l-am stabilit pentru sfârșitul acestei proclamări în această eră va fi sfârșitul anului 

1950 - perioada potrivită pentru pregătirea voastră. Căci dacă Cuvântul Meu ar fi retras de la voi înainte de 

ziua indicată pentru încheierea lui, mulți dintre voi ar slăbi, iar alții s-ar întoarce la vechile obiceiuri. 

Destinul vostru a fost planificat cu cea mai mare perfecțiune, iar încercările cu care vă confruntați sunt o 

motivație pentru a vă îndrepta mintea în sus și a Mă iubi. Dacă în viața voastră ați avut parte doar de 

satisfacții și de abundența bunurilor materiale, v-ați oprit pe calea spirituală și v-ați îndepărtat de Mine; dar 

acum v-am încredințat o nouă oportunitate pentru îndeplinirea sarcinii voastre. Cu toate acestea, nu uitați 

că existența voastră pe pământ este doar un moment în mijlocul eternității și că, dacă lăsați acest moment 

nefolosit, veți recunoaște reziduurile și lipsa de lumină din spiritul vostru atunci când vă veți trezi în lumea 

de dincolo. Va fi o trezire dureroasă pentru suflet, deoarece acesta va deveni conștient de sărăcia și 

goliciunea sa ca urmare a faptului că nu și-a îndeplinit sarcina și va trebui să verse lacrimi pentru timpul 

pierdut până când se va purifica. 

42 Da, discipoli, ea va trebui atunci să ia asupra ei o ispășire pentru a reduce la tăcere reproșul 

conștiinței și pentru a se face demnă de a-și continua dezvoltarea. 

43 Mergeți întotdeauna pe calea legii și ea vă va proteja. 

44 Cât de puțini sunt discipolii Mei și cât de numeroasă este omenirea! Cu toate acestea, îi întăresc pe 

cei care au fost capabili să își asume această misiune și responsabilitate, pentru că sunt gata să pornească 

la semănat atunci când îi voi chema să o facă. Până atunci vor avea docilitatea unui servitor și tăria de 

suflet a unui apostol. 

45 Când Cuvântul Meu nu va mai fi ascultat așa cum este acum și nu vă va mai putea avertiza, când 

dușmanul se va apropia și apele necurate vor să tulbure izvorul limpede ca cristalul pe care vi l-am 

încredințat, vă veți refugia în rugăciune și atunci conștiința voastră vă va spune ce trebuie să faceți. În 

lumina conștiinței sunt prezent și voi fi mereu prezent. 

46 Cunoașteți deja gustul fructului din acest copac și vă avertizez pentru ca în viitor să nu vă lăsați 

înșelați de falși profeți; dar trebuie să vegheați și asupra semenilor voștri, învățându-i să distingă esența 

învățăturii Mele (de alte învățături). Este scris că, după plecarea mea, se vor ridica profeți falși care vor 

veni și vor spune poporului meu că sunt mesagerii mei și că vin în numele meu pentru a continua lucrarea 

pe care am făcut-o printre voi. 

47 Vai de voi, dacă vă veți pleca în fața falșilor profeți și a falșilor stăpâni, sau dacă veți adăuga la 

învățătura Mea cuvinte fără conținut spiritual, căci atunci va fi o mare confuzie! De aceea vă spun mereu și 

mereu: "Vegheați și rugați-vă". 

48 Eu am supus omul la două legi și este voința Mea ca voi, lucrătorii Mei, să le îndepliniți pe 

amândouă, astfel încât, în uniunea dintre spirit și materie, să puteți realiza lucrări perfecte în viața voastră. 

În fiecare dintre legile Mele am pus înțelepciunea și perfecțiunea Mea. Împliniți-le pe amândouă, căci ele 

vă vor conduce la Mine. Nu vă străduiți să trăiți pe pământ ca și cum ați fi deja în spiritualitate, pentru că 

ați cădea în fanatism, care este o falsă spiritualizare. Acest lucru ar face ca trupul tău să se îmbolnăvească 

și să se scufunde în mormânt înainte de vreme, fără ca tu să-ți fi îndeplinit misiunea. Înțelegeți, așadar, că 

spiritul a fost înzestrat cu o inteligență superioară pentru a fi ghidul și stăpânul corpului. 

49 Astăzi locuiți în această vale a luptei și a durerii, unde încercările vă spun în fiecare clipă că 

această casă este trecătoare, dar că tot ceea ce nu ați realizat în prezent veți avea mâine. Pacea și bucuria 

care nu durează decât o clipă în lume sunt veșnice în Căminul spiritual. De aceea vă invit în împărăția 

păcii veșnice și a mulțumirii fără sfârșit. Pregătiți-vă pentru marea călătorie, vă aștept. 

50 Învățați să auziți vocea conștiinței voastre și veți auzi vocea Mea vorbind inimii voastre. Această 

voce interioară este cea a Tatălui vostru - întotdeauna bună, încurajatoare și convingătoare. 

51 Astăzi v-am întâlnit în cale și m-ați primit cu bucurie în spiritul vostru. Întâlnirea dintre Maestru și 

viitorii discipoli a fost fericită. 

52 Sectele se pregătesc și vorbesc despre venirea Mea iminentă. Cu toate acestea, atunci când mă 

apropii de ei din punct de vedere spiritual, ei nu Mă simt pentru că nu sunt sensibili și pentru că nu cred. 

Eu le spun oamenilor Mei că în acest timp mari oameni, savanți și preoți Mă vor recunoaște și Mă vor 

simți în forma pe care am ales-o pentru a Mă face cunoscut umanității acestei epoci. Voi alege dintre ei pe 
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cei care vor trebui să Mă slujească; căci după ce îi voi pregăti, îi voi trimite să propovăduiască revelațiile 

și învățăturile Mele în acest timp. 

53 V-am chemat la masa mea de iubire, la care v-ați bucurat de hrana divină: pâinea și vinul Duhului. 

O, dacă ați înțelege cu toții cum este foamea Duhului: cu câtă iubire ați căuta pe cei flămânzi! Aceste 

momente de aici sunt o oră de comemorare pentru voi, noii mei discipoli. Nu și pentru Mine, care sunt 

Prezența Eternă. Patimile și moartea Mea sacrificială continuă în secret, Sângele Meu (vărsat) este încă 

proaspăt. Dar voi, care vă aflați temporar pe pământ și sunteți ca niște atomi în eternitate, vă amintiți și 

trăiți din nou, ca pe ceva îndepărtat, Patimile pe care Maestrul vi le-a lăsat moștenire ca pe cel mai mare 

testament al iubirii. Ascultați-mă și învățați, astfel veți putea să iubiți învățătura mea, să vă slujiți frații și 

surorile și să vă perfecționați spiritual. Dacă aspirați să fiți stăpâni printre oameni, nu trebuie decât să îl 

urmați pe Isus. Ascultându-Mă, nu veți mai fi copii ignoranți care întreabă despre orice pentru că nu știu 

nimic, ci veți deveni discipoli care se vor simți inspirați de Duhul Meu atunci când își vor deschide buzele 

pentru a vorbi despre învățătura Mea. În întrebările oamenilor, cuvântul tău va fi atunci lumina care va 

aprinde o torță de credință în fiecare inimă. 

54 Eu sunt Calea, Adevărul și Viața, și de aceea vin la voi și îmi torn iubirea în paharul de pe această 

masă, ca să beți din el până ce vă veți potoli setea. Nu am venit să salvez câțiva, ci fiecare suflet care are 

nevoie de lumină. Totuși, eu pregătesc doar câțiva, pentru ca ei să salveze pe alții, iar aceștia, la rândul lor, 

să salveze pe alții. 

55 Națiunile sunt în suferință, deprimate și bolnave. Ei nu mai așteaptă ca știința sau puterea umană să 

le rezolve greutățile și amărăciunile. Oamenii încep să creadă că numai un miracol îi poate salva. Mulți 

dintre ei știu că profeții primei ere au anunțat noua mea venire; mulți dintre ei știu că tot ceea ce se 

întâmplă în lume în prezent corespunde semnelor anunțate pentru momentul venirii mele și al prezenței 

mele printre voi. În curând, toți vor ști că a sosit cea de-a treia eră și că M-am revelat conform celor 

anunțate; că am venit "pe nor", adică în spirit, pentru a trimite Cuvântul Meu ca o rază de lumină în mintea 

celor aleși de Mine. Dar prin cine vor primi oamenii vestea cea bună și toate mărturiile pe care le-am spus 

și le-am făcut printre voi? Prin cine se va face aceasta, dacă nu prin cei care M-au ascultat? 

56 Aici este masa, stați la ea, ridicați-vă spiritul și simțiți prezența Mea. Simțiți-o nu numai cu 

spiritul, ci și cu carnea, dacă vă spiritualizați cu adevărat și tremurați în contact cu lumina Mea. 

57 În timp ce vă ridicați în interior, zăboviți câteva clipe în lumea spiritelor, pentru ca în acest ceas să 

vă primesc prin intermediul umanității și în voi să binecuvântez popoarele, să mângâiem pe cei îndurerați, 

pe cei bolnavi, pe cei care suferă singuri. Amintiți-vă că acum există mai multe văduve și orfani decât 

oricând în lumea voastră. 

58 În voi, cei care vă rugați aici, primesc toate rasele, toate popoarele, religiile și sectele, pentru că ați 

băut vinul vieții veșnice. Îmi revărs puterea iubirii Mele asupra fiecărui spirit, astfel încât să nu existe 

niciunul dintre copiii Mei care să flămânzească sau să înseteze după dreptate în aceste momente. 

59 În fața păcatului lumii, este necesar ca lumina Spiritului meu să ajungă la voi. Dacă atunci ați făcut 

ca sângele, sudoarea și lacrimile să izbucnească din Trupul Meu, acum îl veți face pe Maestru să se reverse 

ca o lumină peste durerea, corupția și întunericul oamenilor. 

60 Mari sunt durerile și păcatele care acoperă națiunile ca o mantie de durere. Dar astăzi, când nu Mă 

veți putea vedea plângând sau sângerând, veți simți în spiritul vostru fluxul inepuizabil al iertării Mele, al 

iubirii Mele și al luminii Mele. 

61 Acesta este noul Meu Sânge pe care îl revărs asupra umanității astăzi. În aceste momente, spiritul 

tău se împrospătează în regiunile la care s-ar putea ridica în această comuniune cu Mine. Dar nu uitați că 

Ilie, Păstorul spiritual, a fost cel care v-a pregătit și v-a condus la mine pentru a primi Cuvântul Maestrului 

vostru și, în același timp, mângâierea tandră a Mariei, Mama voastră cerească, al cărei Spirit este mereu 

prezent în mine. 

62 Voi lăsa pace în inimile voastre, pentru că după aceasta vor urma momente de tristețe și teamă. 

Pregătiți-vă, pentru că nu știți ce vă rezervă viitorul. 

63 Amintiți-vă că v-am spus că vor apărea falși profeți și falși spiritiști. Amintiți-vă că v-am făcut 

întotdeauna conștienți de aceste încercări și v-am spus că manifestarea mea, pe care am început-o prin 

organul mental al Damianei Oviedo, va continua până în 1950 și că după acel an nu mă voi mai manifesta 
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sub această formă. V-am spus de multe ori că după acea perioadă voi revărsa Duhul Meu prin intermediul 

darurilor voastre spirituale, dar că atunci când perioada stabilită prin Voința Mea se va încheia, veți dori ca 

în unele comunități să nu înceteze Cuvântul Purtătorului de Vocea, în timp ce în altele aceste manifestări 

nu vor mai fi - atunci vai de cei care vor profana Poruncile Mele și vor intenționa să sfideze Voința Mea! 

64 Nu vreau ca tu să fii responsabil pentru astfel de greșeli grave. Dar, pentru a nu cădea în ispită, veți 

lucra pentru unirea voastră, astfel încât, atunci când va veni ultima zi a proclamării Mele, să auziți cu toții 

că plecarea Maestrului prin Purtătorul de Voce este definitivă și că nu este doar pentru un loc de adunare 

sau pentru o congregație, ci pentru întregul popor. 

65 Pregătiți-vă, pentru că voi trimite chemarea clerului comunităților religioase, miniștrilor și 

conducătorilor, pentru ca ei să audă ultimele mele cuvinte. Vă spun din nou, pregătiți-vă pentru ca în acest 

moment o mare mulțime să fie martoră la despărțirea mea. Voi revărsa putere asupra spiritului vostru, 

astfel încât să nu simțiți "absența" Mea, căci în realitate nu voi fi absent. De vreme ce Eu am venit la voi 

pe calea spiritului, trebuie să veniți și voi la Mine pe aceeași cale. 

66 Sarcina purtătorului de voce se va încheia în ziua stabilită de mine, dar organul său de înțelegere va 

rămâne deschis la inspirație și la toate darurile spirituale, la fel ca și cel al "lucrătorului" sau al 

conducătorului și al tuturor celor care îndeplinesc legea mea de iubire. Încă nu v-am spus că darul 

cuvântului va apărea și printre voi și veți putea vorbi despre Lucrarea Mea celor care vorbesc alte limbi. Pe 

voi toți cei care Mă ascultați în această zi vă voi trage la răspundere pentru Cuvântul Meu, pentru că voi 

sunteți oamenii pe care i-am găsit abătându-se de la cale, dar care au regăsit calea cea bună în Cuvântul 

Meu. Cei care au sosit săraci și plângând cunosc astăzi pacea. 

67 Printre voi sunt cei care au venit ca niște paria și care acum stau la masa Mea. În mulțime sunt cei 

care erau orbi și care astăzi văd lumina, sunt și cei care erau muți la cuvântul de iubire și de milă și care 

astăzi, deja convertiți, sunt slujitorii Mei; sunt cei care erau surzi, care nu auzeau vocea conștiinței, dar 

care și-au recăpătat această facultate și au auzit vocea Judecătorului Suprem, și care au învățat să audă 

plângerea celor care suferă. Descopăr printre aceste mulțimi femeia adulterină și, de asemenea, păcătosul 

penitent, amândoi acuzați și marcați de cei care adesea păcătuiesc mai mult decât ei. Și totuși îi iert și le 

spun să nu mai păcătuiască. 

68 O, oameni buni, dacă ați putea păstra toate cuvintele Mele în inima voastră - cât de bogați ați fi în 

comori spirituale, cât de puternici și luminați! Dar memoria și inima ta sunt slabe. Lăsați Cuvântul Meu și 

esența sa spirituală, care sunt simbolul Trupului Meu și al Sângelui Meu și care sunt simbolul pâinii și al 

vinului pe care le-am oferit discipolilor Mei la Cina cea de Taină, să pătrundă în spiritul vostru în ora de 

pomenire din această după-amiază. 

69 Mâncați pâinea vieții, mâncați pentru toată omenirea în acest timp de durere, reparație și purificare. 

În timp ce vă bucurați de această mâncare, amintiți-vă că, în același timp, milioane de ființe umane golesc 

o cupă foarte amară și că mulți dintre frații voștri, în loc să bea vinul iubirii Mele, varsă sângele aproapelui 

lor pe câmpurile de luptă. 

70 Voi stați la masa Mea și nu vreau ca vreunul dintre voi să aibă remușcări, să se simtă nedemn de a 

fi aici sau să simtă dorința de a părăsi locul și de a se retrage din această adunare. 

71 Este adevărat că printre discipolii mei de atunci a fost unul care a conspirat împotriva Maestrului 

său și care, auzind ultimele mele recomandări și ultimele cuvinte din Testamentul meu de iubire, nu a 

putut rămâne în prezența mea și a plecat de la Cina Domnului. Motivul a fost că avea deja în geantă banii 

pentru care îl vânduse pe stăpânul său. Ceilalți ucenici nu știau acest lucru, dar Isus știa. El a pus să fie 

făcut, ca să se împlinească astfel ceea ce era scris. Eternul s-a folosit de necredința unei inimi, pentru ca 

toate lucrurile profețite de El să se împlinească în Fiul Său. 

72 Rugați-vă, discipoli ai Epocii a treia, ca nu cumva să se ridice printre voi un trădător care să 

schimbe Adevărul Meu cu deșertăciunile lumii, spunând ipocrit ca Iuda: "Învățătorule, voi fi eu?". 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 113  
1 Iubite popor al lui Israel, ucenici, studenți și ultimii veniți: Lucrările spiritului vostru prin 

intermediul trupului material sunt judecate de singura Ființă care vă poate judeca în adevăr. Ai fost privit 

de singura privire care poate pătrunde în gândurile tale, iar spiritul tău a tremurat la această judecată. Nu 

carnea este cea care conștientizează măreția fărădelegilor sale, ci spiritul, și acesta este cel care nu a 

îndrăznit să privească Fața divină. Dar voi v-ați plecat gâtul ca să ascultați glasul Judecătorului, ucenici 

iubiți. Vă trimit binecuvântarea Mea, dragostea Mea și iertarea Mea ca Tată. 

2 Când vocea judecătorului nu va mai avea nimic de reproșat și va vedea doar că lacrimile tale, ca o 

rouă, îți curăță sufletul și inima? 

3 Eu sunt cu voi; am venit încă o dată ca Maestru, ca Tată, ca Prieten și tovarăș de drum pe calea 

spiritului vostru. Am intrat în adâncul inimii voastre și iată-mă din nou în mijlocul vostru pentru a vă 

învăța și pentru a vă da Sfatul ceresc care vă arată calea pe care se află harul meu și de care nu trebuie să 

vă despărțiți. 

4 Ilie cu glasul lui de păstor, toate oile lui știu, te adună și te păstrează în staul. Camera secretă a 

inimii mele s-a deschis pentru sufletele întrupate și neîncarnate, harul și mila mea se revarsă în univers, în 

spirit și în adevăr. - Dragostea Tatălui este veșnică. Dar, având în vedere manifestarea Iubirii Mele Divine, 

care dintre voi s-au dedicat contemplației spirituale și s-au reînnoit pentru a atinge spiritualitatea? Cine 

este acel discipol care a înțeles și a pus în practică instrucțiunile Mele? 

5 Din Era a doua am vorbit unor mari mulțimi și am fost înțeles de mulți, iar dacă acum, în Era a 

treia, Mă înțelegeți și puneți în practică instrucțiunile pe care vi le reamintesc, fiți binecuvântați, căci în 

prezent veți face un pas înainte pe calea spiritualizării. 

6 De-a lungul existenței voastre veți trăi prin propria mea suferință, pentru că deja în Era a doua v-

am arătat cum să vă nașteți și să trăiți în condiții umile. V-am învățat să trăiți în așa fel încât "să dați lui 

Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu și lumii ceea ce este al lumii". V-am învățat că, atunci când vine 

momentul să împlinești voința Tatălui, trebuie să lași în urmă ceea ce aparține lumii pentru a porni spre 

Țara Făgăduinței, Împărăția Cerurilor. Ți-am arătat calea îngustă a jertfei, a iubirii, a iertării, a milostivirii, 

mergând mereu înainte și în sus, până când se ajunge la crucea jertfei. 

7 În acest timp, Mă luați ca exemplu în Patimile Mele din acea a doua epocă, pentru că v-ați născut 

în condiții umile și în timpul vieții voastre umane ați experimentat durerea, căderile, spinii, insultele și ați 

vărsat lacrimi din dragoste pentru Lucrarea Mea. 

8 În cea de-a doua eră, Maestrul divin, deși pur în suflet și trup, a fost botezat de Ioan în apele 

Iordanului pentru a vă da o dovadă de ascultare și umilință. Dar dacă El, care nu avea nici o pată, nu a 

respins simbolul purificării, cum pot păcătoșii din această a treia eră să se numească puri în raport cu 

oamenii? 

9 După ce m-am retras în deșert pentru a medita și a vă arăta astfel cum să intrați în comuniune cu 

Creatorul, am contemplat, din liniștea deșertului, munca care mă aștepta, pentru a vă face să înțelegeți că, 

dacă vreți să realizați munca pe care v-am încredințat-o, trebuie mai întâi să vă purificați. De aceea, după 

aceea, în liniștea ființei tale, caută o comuniune directă cu Tatăl tău și, echipat în acest fel - pur, întărit și 

hotărât -, pornește cu fermitate în îndeplinirea misiunii tale dificile. 

10 În Era a doua am predicat doar trei ani printre mulțimile care M-au ascultat și M-au urmat. Marea 

bogăție de iubire, înțelepciune, dreptate și lege care se afla în Duhul Meu s-a exprimat nu numai în 

cuvântul Meu, ci și în lucrările Mele, în privirile Mele, în puterea de vindecare pe care am infuzat-o în 

bolnavi, în iertarea care i-a reînnoit pe păcătoșii încăpățânați, în vocea Mea care a înviat morții, în 

cuvântul Meu care a îndepărtat sufletele necurate și le-a redat lumina pierdută. Venise timpul și era scris 

când trebuia să intru în cetatea Ierusalimului, unde fariseii și preoții puternici de atunci nu așteptau decât 

ocazia de a-l ucide pe Isus. Lucrările Mele au rămas în memoria nepieritoare a întregii omeniri: ziua 

intrării Mele triumfale în Ierusalim, Sfânta Cină, capturarea, noaptea de agonie, călătoria dureroasă și, în 

cele din urmă, răstignirea. 

11 În acele zile nu l-ați văzut decât pe omul care vă învăța, care plângea și suferea pentru ucenicii Săi 

și pentru mulțimi. Astăzi aveți o cunoaștere mai înaltă și vedeți profunzimea acelei lucrări, și nu plângeți 

doar din cauza durerii umane a lui Isus, nici nu vă emoționați doar din cauza sângelui care a curs din 
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trupul Său, ci, prin studiu și înălțare spirituală, înțelegeți că în și în jurul acelui om era Spiritul Divin, care 

cu lumina Sa i-a învățat pe oameni să îndeplinească sarcina de a-i purifica de toate fărădelegile lor. A fost 

un Dumnezeu care a plâns și a sângerat printr-un trup din cauza întunericului și a ignoranței care acoperea 

omenirea - un Dumnezeu care a devenit om pentru a locui cu oamenii, pentru a-i învăța calea adevărată și 

pentru a se iubi unii pe alții - un Dumnezeu care s-a umanizat pentru a simți durerea omului și pentru a fi 

aproape de el. 

12 Acele vremuri au trecut, dar omul nu M-a uitat. Oamenii poartă numele Meu gravat în conștiința 

lor. Cu toate acestea, ei s-au abătut de la adevărata cale și astăzi se mulțumesc să cunoască doar numele 

Meu, să și-l amintească și să pângărească învățătura Mea. Căci omul le-a înfășurat în rituri, în ceremonii, 

în obiceiuri și sărbători, și cu acestea se mulțumește. Nu și-a mai iubit propriul frate, nu a mai simțit 

durerea aproapelui, și-a umplut inima de egoism, s-a făcut pe sine însuși Domn, uitând că Maestrul său și-

a vărsat Sângele și l-a transformat în putere de vindecare, în har, în mântuire și în viață pentru omenire și 

că oricine Mă iubește și Mă urmează poate face ceea ce am făcut Eu: să reînnoiască și să mântuiască prin 

Cuvânt, să învie morții și să vindece toate bolile prin mângâieri spirituale. 

13 După plecarea Mea în Era a doua, apostolii Mei au continuat lucrarea Mea, iar cei care au urmat 

apostolilor Mei au continuat lucrarea lor. Ei erau noii lucrători, cultivatorii acelui câmp pregătit de 

Domnul, făcut fertil cu Sângele, lacrimile și Cuvântul Său, cultivat prin lucrarea primilor doisprezece și de 

asemenea de cei care i-au urmat. Dar, în decursul timpului și din generație în generație, oamenii au 

pângărit sau falsificat lucrarea și învățătura Mea. 

14 Cine i-a spus omului că poate face o imagine a Mea? Cine i-a spus că trebuie să Mă înfățișeze 

atârnând pe cruce? Cine i-a spus că ar putea reproduce imaginea Mariei, figura îngerilor sau chipul 

Tatălui? 

15 O, voi, oameni cu puțină credință, care trebuia să simbolizați spiritualul pentru a putea simți 

prezența Mea! 

16 Imaginea Tatălui era Isus, imaginea Maestrului erau discipolii săi. Am spus în timpul al doilea: 

"Cine îl cunoaște pe Fiul îl cunoaște pe Tatăl". Aceasta înseamnă că Hristos care a vorbit în Iisus era Tatăl 

Însuși. Numai Tatăl putea să creeze propriul Său chip. 

17 După ce am murit ca om, M-am revelat apostolilor Mei plin de viață, pentru ca ei să înțeleagă că 

Eu sunt Viața și Eternitatea și că sunt prezent printre voi în trupul material sau în afara lui. Nu toți oamenii 

au înțeles acest lucru și de aceea au căzut în idolatrie și fanatism. 

18 Unii M-au întrebat: "Doamne, am căzut oare într-un nou fanatism sau într-o nouă idolatrie?". Dar 

Maestrul vă spune: Nu sunteți în întregime puri, nu v-ați pregătit cu toată spiritualizarea pe care Maestrul 

v-o predă în prezent, dar puțin câte puțin o veți obține. În acest al treilea timp am pregătit profeți care să 

vadă cu Duhul Sfânt și să dea mărturie poporului. 

19 Ascultați vocea Mea prin conștiință, realizați că sunteți poporul Meu ales, că trebuie să dați un 

exemplu și să fiți oglinda clară în care oamenii să se privească pe ei înșiși. Mai târziu, când veți forma cu 

toții un singur trup și o singură voință, veți fi un exemplu pentru învățăturile (creștine) și pentru 

comunitățile religioase, și veți avea dreptul să vorbiți despre dragoste și pace și să le spuneți celorlalți să se 

iubească unii pe alții, pentru că le dați un exemplu. Îi veți învăța pe ceilalți reînnoirea, pentru că voi v-ați 

reînnoit pe voi înșivă înainte și ați înțeles învățătura mea. 

20 Dacă nu vă spiritualizați pe voi înșivă, cum veți putea să vă propuneți să răsturnați dumnezeii 

falși? Numai spiritualizați veți fi capabili să ieșiți în lume și să puneți capăt urii, luptei nebunești pentru 

putere, falsei măreții și științelor rele. Numai în acest fel, ca și cei echipați, veți putea opri răspândirea 

corupției. În ce sens? Cu dragoste, care este spiritualizare. Atunci veți fi o carte deschisă. Să nu spuneți 

nimănui că sunteți Maeștri și că sunteți ucenicii Mei. Fără să vă lăudați, veți porni la drum și voi aduce 

mulțimile la voi. Eu voi pregăti pământurile și voi pava căile, vă voi face să comunicați cu frații voștri de 

altă limbă. Nu toți veți traversa mările. Cei care trebuie să plece spre regiuni îndepărtate sau apropiate au 

fost desemnați de mine; dar toți vor pleca ca o turmă de porumbei. Emisarii mei vor fi în toate locurile de 

pe pământ ca mesageri ai păcii. 

21 Da, oameni buni, aceasta este sarcina care vă așteaptă. Astăzi vă vorbesc prin purtătorii Mei de 

cuvânt cu o mai mare claritate. În cea de-a doua eră, le-am vorbit discipolilor Mei și marilor mulțimi în 

alegorii și parabole. 
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22 Oamenii nu M-au înțeles, dar spiritul lor a pătruns sensul acestui cuvânt. Ucenicii mei s-au întrebat 

unii pe alții: "Ce a vrut să spună Maestrul cu acest cuvânt?". Dar niciunul dintre ei nu a reușit să înțeleagă 

întreaga Mea învățătură, ci aceasta a rămas în ei până când va veni timpul când va fi înțeleasă în deplină 

claritate. 

23 În această A Treia Eră, Cuvântul Meu, dat prin intermediul organului uman al intelectului, a fost 

mai clar și mai ușor de înțeles pentru înțelegerea voastră, deoarece ați evoluat. Cum aș putea să mă aștept 

să vă dezvoltați și să vă perfecționați dacă v-am privat anterior de darurile voastre spirituale? 

24 Dacă există ființe umane care au pierdut sensul adevăratei vieți pe calea lor și care, astfel, s-au 

transformat în plante parazite, eu le insuflu seva vieții veșnice pentru ca ele să devină din nou plante 

roditoare. 

25 Oameni buni, folosiți învățăturile Mele, pentru că multe dintre Cuvintele Mele nu vor fi 

înregistrate de "penele de aur" și multe dintre înregistrări vor fi ținute ascunse de inimi egoiste și 

ignorante. 

26 Amintiți-vă că în curând nu mă veți mai auzi sub această formă și că atunci veți fi pregătiți să 

primiți revelațiile și instrucțiunile mele prin inspirație. 

27 Vai de cei care îndrăznesc să-Mi pervertească intențiile, căci atunci când va veni ceasul secerișului, 

secera Mea iubitoare de dreptate îi va trata ca pe niște plante otrăvitoare sau buruieni! 

28 Înțelegeți că am venit să vă învăț să împărtășiți durerea semenilor voștri, pentru ca voi să vă 

pregătiți să semănați pacea și să turnați balsamul Meu vindecător peste orice suferință. 

29 Priviți războiul, cum acoperă de durere, ca o mantie neagră, popoarele și națiunile prin care trece. 

Mările, munții și văile au fost transformate în locuri de sânge și moarte. Dar nu trebuie să vă pierdeți 

credința; oricât de mare ar fi confuzia care domnește în lume - nu vă îndoiți de puterile voastre de a rezista 

încercărilor. Pentru că atunci înălțarea spirituală și modul de rugăciune pe care v-am învățat îl vor ajuta pe 

frații și surorile voastre să găsească calea spre adevărata lumină. 

30 Îi vedeți pe acei oameni care trăiesc doar pentru a satisface o foame excesivă de putere, ignorând 

viețile vecinilor lor, fără a respecta drepturile pe care Eu, Creatorul lor, le-am acordat? Vedeți cum 

lucrările lor vorbesc doar despre invidie, ură și lăcomie? Așa că trebuie să vă rugați pentru ei mai mult 

decât pentru alții care nu au atâta nevoie de lumină. Iartă-i pe acești oameni pentru toată durerea pe care ți-

o provoacă și ajută-i să-și revină cu gândurile tale pure. Nu face ca ceața care îi înconjoară să fie și mai 

densă, căci dacă într-o zi vor trebui să răspundă pentru faptele lor, voi cere socoteală și celor care, în loc să 

se roage pentru ei, le-au trimis doar întuneric cu gândurile lor rele. 

31 Vi se pare imposibil ca într-o zi acești oameni să audă vocea conștiinței? Vă spun că în curând va 

veni ceasul în care vor bate la ușa Mea și Îmi vor spune: "Doamne, deschide-ne, căci nu există altă 

împărăție decât a Ta". 

32 În viața oamenilor, răul a suprimat întotdeauna binele. Dar vă spun din nou că răul nu va învinge, 

ci că legea mea de iubire și dreptate va guverna omenirea. 

33 Ascultați Cuvântul meu, discipoli, căci va veni ziua când nu-l veți mai putea asculta și este necesar 

să păstrați sensul lui în inimile voastre. Numai Eu pot să vă potolesc setea de dreptate în acest timp de 

egoism și minciună. Beți această apă limpede ca cristalul, căci vă spun din nou cu adevărat: "Oricine va 

bea din această apă nu va mai simți niciodată setea". 

34 Când vă gândiți că Eu dau Cuvântul Meu Divin prin aceste minți needucate și că mii de inimi 

găsesc în el mântuire și mângâiere, vă înclinați în fața acestui miracol. 

35 Adevărat vă spun: Dacă Moise, atingând cu toiagul său stânca din deșert, a făcut să izvorască din 

ea apa care a potolit setea mulțimii, tot așa, în acest timp, cu dreptatea Mea, care este iubire și putere, am 

atins aceste minți și inimi de piatră și am făcut să izvorască din ele apele vieții veșnice. 

36 Cuvântul meu este calea; mergeți pe ea și, în lumina iubirii mele, veți cunoaște calea. Eu sunt 

ghidul care vă îndrumă pașii. Vocea mea, care este în conștiința voastră, vă încurajează și vă călăuzește, 

iar minunile mele vă aprind credința. 

37 În toate timpurile, Legea Mea a fost vocea care a condus națiunile spre lumină. Oamenii pe care i-

am trimis în fruntea mulțimilor au fost exemple de credință, fidelitate și fermitate, arătând în mod constant 

oamenilor adevărata cale. 
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38 Dăruiți-vă cu dragoste studiului învățăturii mele, pentru că, treptat, vă apropiați de momentul în 

care nu veți avea alt ghid decât conștiința voastră și alt păstor decât Duhul meu. 

39 Până la echiparea completă, ai nevoie de cineva care să te ajute să mergi mai departe și să-ți 

călăuzească pașii pe calea cea bună. De aceea aleg dintre voi pe unii dintre copiii mei pentru a fi 

conducători de congregații sau de grupuri mai mari. Cât de dificilă este această misiune și cât de serioasă 

este responsabilitatea ei! Fericiți sunt cei care, plini de zel, ascultare și teamă, îi conduc pe frații și surorile 

lor pe calea Mea, căci atunci paharul lor va fi mai puțin amar când membrii bisericii îi apasă ca pe o cruce 

grea. Voi fi alături de ei atunci când vor fi pe punctul de a se prăbuși sub povara responsabilităților lor și 

nu îi voi lăsa niciodată să cadă. 

40 Binecuvântați să fie și frații și surorile în credință care urmează cu ascultare pașii celor care 

"veghează" și suferă pentru ca aceștia să nu se abată nici un pas de la calea îndeplinirii sarcinilor lor. 

41 Uniți-vă în adevăr și veți auzi clar vocea Păstorului Divin care vă ghidează pas cu pas spre Ulița 

Cerească. 

42 Totul a fost pregătit pentru ca voi să Mă auziți în Era a Treia prin intermediul intelectului uman. 

Cei care M-au ascultat în acest fel au fost deja predestinați pentru aceasta. 

43 Nu toți Mă așteptau, și cu atât mai puțin în forma în care M-am revelat, căci Cuvântul Meu a fost 

ascuns de voi și ați uitat promisiunea Mea de a Mă întoarce. Dar Eu, pentru care timpul nu trece, Mi-am 

împlinit făgăduința pe care v-am făcut-o. Acum, Cuvântul Meu vă anunță un nou timp de revelații care vă 

va elibera de orice sclavie. Gata cu lanțurile, gata cu sclavia, umanitate! 

44 În prima perioadă, un singur om a fost suficient pentru ca Eu să vă conduc în Țara Făgăduinței. În 

timpul celui de-al doilea timp, doisprezece ucenici au fost pregătiți să răspândească învățătura Mea și să îi 

învețe pe oameni calea cea bună. Acum voi pregăti un mare popor de credincioși, îmbrăcați cu harul Meu 

și înzestrați cu Cuvântul Meu, pentru a aduce națiunilor și țărilor lumii pâinea vieții veșnice, care îi 

hrănește pe cei care au nevoie de duhovnicie și pe cei care flămânzesc după dreptate. 

45 Las în inimile voastre pâinea iubirii și a adevărului pentru a o împărți cu oamenii; căci, deși sunt 

puternici în aparență, în spatele hainelor de sărbătoare, a splendoarei și a puterii lor, au un suflet slab, 

bolnav și obosit. 

46 Iată-Mă aici, printre voi, Mi-am împlinit făgăduința. Eu vin ca Dumnezeu, ca Tată, ca Maestru și 

ca Prieten. 

47 La vestea venirii Mele, mulți s-au întors la cărțile (sfinte) și la istoriografie pentru a găsi 

confirmarea noii Mele veniri, și toate le-au spus că prezența Mea este adevărată. Nu vi se pare ciudat că 

am venit acum în spirit? Înțelegeți că nu mai este momentul potrivit pentru ca "Cuvântul" să devină om și 

să locuiască printre voi. Această învățătură a iubirii este de domeniul trecutului. Astăzi trăiți în epoca 

Duhului Sfânt. 

48 Acesta este momentul de înălțare spirituală în care, dacă vreți să Mă vedeți sau să Mă simțiți, 

trebuie să vă pregătiți sufletul, pentru că nu veți întreba pe nimeni dacă este adevărat că sunt printre voi. 

Nu aveți spirit sau sensibilitate? Nu aveți inimă și nici simțuri? Atunci pe cine veți întreba dacă 

manifestarea Mea printre voi este un fapt? Nu îndrăzniți să-i întrebați pe cei învățați despre asta, căci ei nu 

știu nimic despre Mine. Nu uitați: În timp ce oamenii puterii din Era a doua au fost surprinși de prezența 

Mea, în timp ce scribii erau confuzi și preoții Mă condamnau, mințile umile și simple aud ecoul 

Cuvântului Meu în adâncul inimii lor. celor care Mă aud în prezent și care nu sunt capabili să înțeleagă 

prezența Mea la această manifestare, le spun că, dacă, în ciuda îndoielii și recalcitrării lor, vor să știe dacă 

Eu sunt cel care vorbește, ar trebui să pună la încercare învățătura Mea, aplicând-o să pătrundă în Cuvântul 

Meu, să-și purifice inima și mintea, să-și caute dușmanul pentru a-l ierta, să spele rana leprosului, să 

mângâie pe cel îndurerat - atunci vor ști de la sine dacă am fost Eu, Hristos, cel care a vorbit prin aceste 

buze omenești. 

49 Conștiința voastră va fi cea care vă va spune dacă acest cuvânt este de la Dumnezeu sau de la om. 

50 Când vorbesc prin intermediul organului uman de înțelegere, nu sunt ascuns, ci, dimpotrivă, Mă 

dezvălui prin intermediul acestuia. 

51 Atunci v-am spus: "Pomul va fi recunoscut după roadele sale". Recunoașteți roadele pe care le dă 

Învățătura Mea; bolnavii abandonați de știință devin sănătoși, cei degerați se pocăiesc, cei vicioși se 
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înnoiesc, cei care se îndoiesc devin credincioși fervenți, cei materialiști se spiritualizează. Cei care nu văd 

aceste minuni o fac pentru că insistă să fie orbi. 

52 Omenirea cultivă mulți "copaci"; foamea și mizeria oamenilor îi face să caute umbra și fructele din 

acei copaci care le oferă mântuire, dreptate sau pace. Acești copaci sunt învățături ale unor oameni care 

sunt adesea inspirați de ură, egoism, dorință de putere și megalomanie. Roadele lor sunt moartea, sângele, 

distrugerea și profanarea celui mai sacru lucru din viața omului, care este libertatea de credință, de gândire, 

de exprimare - adică, într-un cuvânt, privarea de libertatea spiritului. 

53 Forțele întunecate sunt cele care se ridică pentru a lupta împotriva luminii. 

54 V-am atras atenția atunci când v-am anunțat că va veni o vreme în care războaiele de idei, 

doctrinele și fratricidul vor izbucni, răspândindu-se de la o națiune la alta și lăsând o dâră de foamete și 

durere în rândul umanității. Și că acesta va fi momentul venirii Mele "pe nor", adică în mod spiritual. 

55 Cu o clipă înainte de a muri pe cruce, am rostit cu buzele lui Isus: "Totul este împlinit". Acesta a 

fost ultimul meu cuvânt ca ființă umană, pentru că, din punct de vedere spiritual, vocea mea nu a încetat 

niciodată, deoarece "Cuvântul" meu a cântat un concert de iubire cu toate ființele din momentul creației 

lor. 

56 În prezent, vă vorbesc prin intermediul unui purtător de voce uman; după 1950, voi conversa cu 

voi de la spirit la spirit și voi aduce la cunoștința voastră mari miracole și revelații. Dar voi vorbi 

întotdeauna, pentru că sunt Cuvântul etern. 

57 Veți fi gata să-i învățați pe frații și surorile voastre ceea ce ați învățat de la Mine și nu va exista 

nicio întrebare, oricât de profundă ar fi, la care să nu răspundeți corect - cu condiția să fiți umili, astfel 

încât să nu-mi pierdeți harul. 

58 Iubire, vorbiți când trebuie - tăceți când este cazul, nu spuneți nimănui că sunteți aleșii Mei. Evitați 

lingușelile și nu faceți cunoscut binele pe care îl faceți. Lucrați în tăcere, mărturisind prin faptele voastre 

de iubire adevărul învățăturii mele. 

59 Să iubești este destinul tău. Iubiți, pentru că în acest fel vă veți spăla petele, atât din viața actuală, 

cât și din viețile trecute. 

60 Nu spuneți că sunt Dumnezeul sărăciei sau al tristeții pentru că vă gândiți că Isus a fost mereu 

urmat de mulțimi de bolnavi și de suferinzi. Îi caut pe cei bolnavi, pe cei îndurerați și pe cei săraci, dar 

pentru a-i umple de bucurie, de sănătate și de speranță, căci eu sunt Dumnezeul bucuriei, al vieții, al păcii 

și al luminii. 

61 Dacă v-a spus cineva că există păcate care nu sunt iertate de Mine, nu v-a spus adevărul. Pentru 

marile fărădelegi există mari purificări, iar cu o pocăință sinceră există iertarea Mea fără margini. Vă spun 

din nou că veți veni cu toții la Mine. 

62 În acest timp, legământul Meu cu voi nu va fi pecetluit cu sânge, așa cum s-a întâmplat în Egipt, 

când poporul Meu a însemnat ușile caselor sale cu sângele unui miel întâi născut, sau așa cum s-a 

întâmplat mai târziu, în cea de-a doua eră, când Isus, Mielul lui Dumnezeu, a pecetluit cu sângele Său un 

legământ spiritual între Maestru și discipolii Săi. 

63 Acum vreau să porniți din iubire, ghidați de lumina conștiinței și de idealul spiritualizării, pentru 

ca sângele unei persoane nevinovate să nu pecetluiască acest legământ. Va fi lumina Spiritului Meu și 

lumina voastră unite într-o singură strălucire strălucitoare, într-o singură rază de lumină. 

64 Calea pe care Moise a arătat-o mulțimilor prin mare și prin deșert pentru a le conduce la porțile 

Țării Făgăduinței este emblematică pentru instrucțiunile care au precedat lecțiile pe care vi le-am dezvăluit 

prin Isus - lecții care au început în ieslea din Betleem și s-au încheiat la Calvar. 

65 În acest moment trebuie să ieșiți și să predați învățăturile Mele; făcând acest lucru, trebuie să 

empatizați cu inima semenilor voștri cu cel mai mare respect, pentru că inima omului este templul Meu. 

Dacă, când intrați acolo, găsiți o lampă stinsă sau o floare ofilită, aprindeți lampa și udați floarea, astfel 

încât lumina și parfumul spiritului să fie din nou prezente în acel sanctuar. Dar nu doriți să culegeți roadele 

imediat. Când semeni sămânța în pământ, germinează ea instantaneu sau dă roade imediat? Atunci de ce 

vrei să culegi recolta din inima omului, care este mai tare decât pământul, în aceeași zi în care ai semănat-

o? 

66 Ar trebui să știți, de asemenea, că, așa cum există diferențe în solul material, există și diferențe 

între oameni. De multe ori vei semăna și, când deja ți-ai pierdut orice speranță că sămânța ta va răsări, vei 
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fi surprins pentru că o vei vedea răsărind, crescând și dând rod. Alteori veți crede că ați semănat în 

câmpuri fertile și nu veți vedea sămânța germinând. Dacă întâlnești un sol atât de dur încât se opune 

eforturilor tale, lasă-l în seama Mea și Eu, Pământeanul Divin, îl voi face roditor. 

67 Eu vă vorbesc prin alegorie, pentru ca voi să păstrați în memorie învățăturile Mele. Nu vreau să vă 

simțiți ca niște orfani fără moștenire după 1950. Dacă vocea Mea tace atunci, mulți vor continua să 

tânjească după Mine. Dar vocea Mea nu va mai fi auzită sub această formă. - Va fi un moment de 

slăbiciune pentru popor, când bărbații și femeile vor fi dezorientați. Când confuzia lor va atinge apogeul, 

îmi voi face simțită prezența în toată gloria ei. Atunci oricine este pregătit își va deschide ochii și va 

cunoaște adevărul învățăturii Mele. Aceștia vor fi cei care Mă vor vedea și vor da mărturie despre prezența 

Mea printre voi. 

68 Vă pregătesc pentru aceste vremuri, căci atunci când nu veți mai asculta Cuvântul Meu, tentațiile 

vă vor asalta inimile și vor profita de slăbiciunea voastră pentru a vă arăta multe căi. Ar trebui apoi să vă 

folosiți memoria pentru a căuta Cuvântul Meu și să vă țineți de cărțile care se scriu, pentru ca acolo să 

găsiți curajul care îi lipsește spiritului vostru. Atunci veți înțelege că trăiți în timpul purificării. 

69 Ești încă slab, dar vei fi din nou puternic. Căci în acea vreme vor fi conducători care vor tremura în 

fața autorității poporului Meu. Când vor avea loc aceste evenimente? Atunci când acest popor crește, 

spiritualizarea sa și desfășurarea darurilor sale spirituale atinge un grad înalt. Atunci vor circula zvonuri 

despre autoritatea dumneavoastră. Aceste zvonuri vor trece din națiune în națiune și atunci va apărea noul 

faraon care va încerca să vă înrobească fără să reușească, pentru că acesta va fi timpul libertății spiritului 

pe pământ. Poporul meu va traversa deșertul calomniei și al nedreptății, dar nu se va pleca în fața durerii și 

va merge pas cu pas pe drumul său, iar în cufărul cu comori al spiritului său va purta cu el învățătura 

singurei cărți revelate oamenilor în trei veacuri - lumina celor trei Testamente, care sunt Legea, Iubirea și 

Înțelepciunea lui Dumnezeu. 

Pacea mea fie cu voi! 



U 114 

24 

instrucție 114  
1 Ori de câte ori această umanitate îndoielnică, necredincioasă și materialistă întâlnește o revelație 

divină sau ceea ce ea numește miracol, caută imediat motive sau dovezi care să demonstreze că nu există 

nicio lucrare supranaturală și nici nu a existat un astfel de miracol. Atunci când apare o persoană care arată 

o abilitate spirituală neobișnuită, aceasta se confruntă cu ridiculizarea, îndoiala sau indiferența pentru a-i 

reduce vocea la tăcere. Iar când Natura, ca instrument al Divinității Mele, își exprimă vocea de dreptate și 

strigătele de alarmă către oameni, aceștia atribuie totul întâmplării. Dar niciodată omenirea nu a fost atât 

de insensibilă, surdă și oarbă la tot ceea ce este divin, spiritual și etern ca în aceste vremuri. 

2 Milioane de oameni se numesc creștini, dar majoritatea dintre ei nu cunosc învățătura lui Hristos. 

Ei pretind că iubesc toate faptele pe care le-am făcut ca ființă umană, dar în felul lor de a crede, de a gândi 

și de a privi lucrurile, dovedesc că nu cunosc esența învățăturii Mele. 

3 Eu v-am învățat viața spiritului, v-am dezvăluit facultățile care sunt în el; pentru aceasta am venit 

în lume. 

4 Am vindecat bolnavi fără niciun medicament, am vorbit cu spiritele, am eliberat pe cei posedați de 

influențe ciudate și supranaturale, am conversat cu natura, m-am transformat ca ființă umană în ființă 

spirituală și ca ființă spirituală în ființă umană din nou, și fiecare dintre aceste lucrări a avut întotdeauna 

scopul de a vă arăta calea spre dezvoltarea spiritului. 

5 Adevăratul conținut spiritual al învățăturii Mele a fost ascuns de oameni pentru a vă arăta în 

schimb un Hristos care nu este nici măcar o imagine a Celui care a murit pentru a vă da viață. 

6 Astăzi experimentați rezultatul îndepărtării voastre de Maestrul care v-a învățat. Ești înconjurat de 

durere, deprimat de sărăcie, chinuit de ignoranță. Dar a sosit timpul când abilitățile și darurile care zac în 

om se trezesc și proclamă ca niște vestitori că a început o nouă eră. 

7 Comunitățile religioase, știința și justiția oamenilor vor căuta să împiedice avansarea a ceea ce 

pentru ei este o influență străină și dăunătoare. Dar nu va exista nicio putere care să poată opri trezirea și 

progresul spiritului. 

8 Ziua eliberării este aproape. 

9 Și în acest timp am avut proorocii Mei, așa cum i-am avut și în vremurile trecute. Fiecare purtător 

de cuvânt a fost un profet, căci prin gura lui v-am vorbit despre ceea ce avea să vină. 

10 Cuvântul Meu în această a treia eră, adunat în scrieri, conține multe profeții pentru omenirea de 

mâine. V-am prezis ce se va întâmpla după ce vor trece mulți ani și v-am vorbit despre încercările care vor 

avea loc în alte epoci. Pentru a vă dovedi adevărul profețiilor Mele, v-am dat câteva pe care le-ați văzut 

deja împlinindu-se. De aceea, în acest popor există inimi cu o credință de nezdruncinat, care au 

experimentat cu uimire și bucurie împlinirea Cuvântului Meu. 

11 Nu numai purtătorul vocii din timpul manifestării Mele este profet în acest timp. Când acest popor 

își ridică spiritul, când Mă ascultă, a simțit trezirea darurilor sale spirituale adormite și a devenit profet. 

Unii văd, alții aud, iar alții divinizează. 

12 Maestrul vă spune: Pregătiți-vă, dezvăluiți-vă darurile spirituale, căci ele vă vor călăuzi pe calea 

luminii, astfel încât lucrările, cuvintele și gândurile voastre să poarte mereu esența care vine din adevăr. 

13 Istoria a păstrat numele profeților din antichitate, mulți dintre ei au prezis vremurile pe care le trăiți 

în prezent. De la Ioel la Ioan, ei au prezis istoria omenirii pentru voi. 

14 Aceste nume vor fi amintite din nou atunci când națiunile se vor trezi treptat la adevărul pe care cei 

trimiși de Mine vi l-au dezvăluit deja. 

15 Astăzi vă spun că profețiile noilor mele învățături se vor alătura profețiilor din vremurile 

anterioare, căci toate vă vorbesc ca o singură revelație. 

16 Binecuvântați sunt copiii acestui timp care, prin credința, zelul și dragostea lor pentru Tatăl, se 

aseamănă cu acei profeți anteriori, căci prin gura lor Duhul Meu va vorbi oamenilor din acest timp și din 

vremurile viitoare. 

17 Să nu vă fie rușine când vă spun că numele voastre nu vor rămâne în istorie. Dacă ești deja smerit, 

vei ști cum să arăți milă cu mâna dreaptă și să ai grijă ca stânga să nu știe. 

18 Rugați-vă, oameni buni, lăsați ca lumina Cuvântului meu să vă lumineze, astfel încât lumina 

conștiinței voastre să vă călăuzească în toate căile voastre. 
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19 Astăzi v-am numit moștenitori ai gloriei mele, pentru că sunteți destinați să stăpâniți împărăția 

mea. 

20 Când ați ieșit din Mine, ați fost înzestrați cu toate calitățile necesare pentru a străbate vasta cale a 

vieții și a vă întoarce la punctul de plecare. Nici unul dintre aceste daruri nu a fost dobândit pe drum, totul 

a fost posedat de suflet încă de la originea sa. Conștiința este înnăscută în suflet, este lumină. Fără încetare, 

îl sfătuiește să dobândească merite care să-l ajute să se întoarcă la Tatăl. 

21 Uneori, sufletul se abate de la cale, apoi o regăsește; pentru o scurtă perioadă de timp avansează 

rapid, apoi zăbovește din nou. Motivul este că nu există o cale mai lungă și nici o cale cu mai multe 

încercări decât cea a dezvoltării sufletului. 

22 Cât de mult rău au pățit cei care cred că pot ajunge în împărăția spirituală a cerului în momentul 

morții! Aceste suflete sunt incapabile să vadă dincolo de ceea ce au creat în imaginația lor în această viață. 

23 Când Dimas, recunoscând puterea lui Iisus, a mărturisit de pe cruce credința sa în divinitatea lui 

Hristos și i-a cerut cu umilință să-și amintească de un păcătos, i-a promis că îl va duce în Paradis chiar în 

acea zi, văzând cum acel om a obținut purificarea în acel moment prin pocăință, prin credință și prin 

durere. 

24 Maestrul a dorit să vă facă să înțelegeți că atunci când sufletul se purifică, el se ridică în regiuni de 

pace și lumină, de unde poate îndeplini misiunea de a-și iubi frații și surorile, inspirat de iubirea Tatălui, 

care este singura scară spirituală pentru a ajunge în Împărăția perfectă. 

25 Toți aveți dreptul să posedați Împărăția Mea, toți sunteți destinați să veniți la Mine - chiar dacă 

sunteți cei mai mari păcătoși și imperfecți - de îndată ce, asemenea lui Dimas, prin iubirea și credința 

voastră, prin smerenia și speranța voastră, ați atins acea lume a păcii. De acolo veți începe să oferiți 

Dumnezeului vostru acele lucrări care sunt tributul perfect al Spiritului pentru Tatăl care v-a creat cu atâta 

iubire și v-a destinat să trăiți cu el în perfecțiune. 

26 Nu am dezmoștenit pe nimeni, în toți se află darurile care îi vor face într-o zi să se pocăiască că au 

păcătuit, că M-au jignit, iar mai târziu acestea îi vor inspira la cele mai mari fapte. 

27 Încă o dată Mă dezvălui printre voi. Fiecare suflet este un templu al Domnului, fiecare minte este o 

locuință a Celui Preaînalt, fiecare inimă este sanctuarul Păstorului divin care își conduce oile spre viața 

veșnică. Domnul cercetează sufletele cu dreptatea Sa și purifică gândurile cu lumina Sa. 

28 Vă spun cu adevărat, nu sunt un vizitator, ci sunt locuitorul etern al sufletului vostru, sunt lumina 

și viața prezentă din voi. Cine ar putea stinge lumina Mea în spiritul tău? Așadar, lăsați această stea 

strălucitoare să se dezvăluie în calea voastră. 

29 O, dacă oamenii ar urma voința Mea, luându-l ca model pe Isus, care pe pământ a făcut doar voința 

Tatălui Său Ceresc - cât de mari și frumoase ar fi manifestările spiritului vostru în fapte, în cuvinte sau 

gânduri! 

30 Îmi pregătesc locuința în oameni - atât în cei care Mă iubesc, cât și în cei care nu Mă cunosc, 

pentru ca lumina Mea să aibă ca împărăție sufletul vostru. Cunoașteți lumina Mea care a devenit revelație 

și învățătură. Este mesajul Mângâietorului promis, cel pe care v-am anunțat că va veni. Cel mult-așteptat 

este acum aici, El așteaptă doar ca inima adormită a oamenilor să se trezească pentru a străluci în ei ca 

lumina unui nou răsărit. Atunci vă veți da seama că, în ciuda timpului care a trecut între timp, adevărul 

rămâne același, pentru că este neschimbător. Adevărul este Dumnezeu, iar dovada acestui lucru o puteți 

găsi în natură, una dintre multele expresii ale Creatorului vostru. Și așa cum Mă arăt prin natură, vreau să 

Mă arăt și în voi. 

31 Umanitate, trezește-te! Cercetați cuvântul Celui care trebuia să vină și care acum este printre voi! 

Cel care hrănește sufletele este acum aici. Cel care luminează calea evoluției voastre își trimite în prezent 

lumina de sus, folosindu-se de creierul uman pentru a traduce inspirațiile divine în cuvinte - cuvinte care 

să ajungă la inima suferindă, la sufletul dezorientat, la cei bolnavi și flămânzi. Cel care primește această 

lumină asupra sufletului său vede puterile acestuia sporite. Puterea mea divină mișcă universul și vine la 

tine ca o mângâiere. Fiecare dintre aceste mesaje este un gând de la Domnul vostru. 

32 Oameni buni, vă voi salva și vă voi face să deveniți transmițătorul perfect care exprimă mai bine 

voința mea. O, discipoli care Mă ascultați în aceste momente, dacă nu puteți înțelege totul, simțiți cel puțin 

această iubire, această strălucire a vieții care vine la voi. Lumina mea vă va salva în acest timp. 
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33 Ce măreție ar putea avea umanul fără divin? Este lumina Mea care înfrumusețează tot ceea ce 

există. Lăsați-o să strălucească în ființa și în faptele voastre și veți simți fericirea de a trăi în urma Mea. 

34 Realizează că, deși sunt "Cuvântul", nu sunt doar Cuvânt, ci și faptă. V-am dat o dovadă în acest 

sens atunci când am devenit om pentru a trăi cu voi și pentru a fi un exemplu pentru voi. Am devenit om 

în adevăr, dar acest trup, când a fost format, nu a comis nici cel mai mic păcat și nu avea nici cel mai mic 

cusur. A fost un adevărat templu din interiorul căruia a ieșit "Cuvântul lui Dumnezeu". Cel care i-a înviat 

pe cei umili și i-a vindecat pe cei bolnavi cu un cuvânt - Cel care a binecuvântat copiii și s-a așezat la masa 

săracilor este Cel care vine acum este același "Cuvânt". Este Lumina Adevărului pe care ați văzut-o 

apărând în Est și a cărei strălucire luminează acum Vestul. Astăzi nu apar întrupat într-o ființă umană, ci 

mă manifest prin intermediul unor ființe umane pregătite de mine, care se nasc pentru a îndeplini această 

sarcină. Adevărat vă spun că pe cei prin care v-am dat Cuvântul Meu, i-am pregătit pentru el chiar înainte 

de a veni pe pământ. Apoi i-am îndrumat încă de la naștere, iar acum, când îi folosesc, continui să îi 

antrenez. 

35 Vreau să vă vorbesc despre multe subiecte spirituale, dar voi nu le puteți înțelege încă. Dacă v-aș 

dezvălui în ce fel de case ați coborât pe pământ, nu ați putea înțelege cum ați trăit în astfel de locuri. Astăzi 

poți nega că cunoști sferele spirituale, pentru că, atâta timp cât sufletul tău este încarnat, cunoașterea 

trecutului său îi este interzisă, pentru a nu deveni vanitos, nici deprimat, nici disperat în fața noii sale 

existențe, în care trebuie să o ia de la capăt ca într-o viață nouă. Chiar dacă ați vrea, nu v-ați putea aminti; 

vă permit doar să păstrați o bănuială sau o intuiție a ceea ce vă dezvălui, pentru ca voi să perseverați în 

lupta vieții și să îndurați de bunăvoie încercările. 

36 Poate că vă îndoiți de tot ceea ce vă spun, dar acea sferă spirituală a fost cu adevărat casa voastră 

atâta timp cât ați fost spirit. Erați locuitori ai acelui loc unde nu cunoșteați nicio suferință, unde simțeați 

gloria Tatălui în ființa voastră, căci nu exista niciun defect în el. Dar tu nu aveai niciun merit, așa că a fost 

necesar ca tu să părăsești acel rai și să cobori în lume, pentru ca sufletul tău să poată câștiga acea împărăție 

prin efortul său. Dar din ce în ce mai mult te-ai scufundat moral până când te-ai simțit foarte departe de 

Divinitate și de spiritualitate, de originea ta. 

37 Vocea mea - a Maestrului - v-a vorbit întotdeauna pentru a vă învăța; ați recunoscut-o după natura 

ei iubitoare. Dar când te-ai agățat de greșelile tale, durerea, ca un învățător necruțător, te-a făcut conștient 

de neascultarea ta. Un spin azi și altul mâine - astfel, pe fruntea ta s-a format treptat o coroană de 

experiență dureroasă. De ce nu învățați iubirea de la Mine și nu vă lăsați călăuziți de învățătura Mea, care 

nu rănește pe nimeni, ci mai degrabă vă face inimile bune când vă spune: "Iubiți-vă unii pe alții"? Cel care 

își iubește semenii îl iubește pe Tatăl din el. 

38 Te-am iubit înainte ca tu să exiști, te-am mângâiat în mine, iar când te-ai născut, ți-am făcut să 

simți tandrețea mea divină. Dacă îl iubești și pe Tatăl tău, trebuie să-i iubești și pe frații și surorile tale mai 

mari și mai mici, știind că fiecare ființă umană care există există pentru că așa a vrut Dumnezeu și că 

fiecare creatură este forma (vizibilă) a unui gând divin. Amintiți-vă, de altfel, că nu sunteți doar frați și 

surori de oameni, că există multe creaturi care, deși fără spirit, sunt frații și surorile voastre, și pe care le 

puteți numi mai mici, dar care nu încetează, prin urmare, să aibă ca Tată pe Același care v-a creat pe voi. 

Cunoaște-ți locul în mijlocul vieții pentru a-ți putea îndeplini în mod corespunzător sarcina. 

39 Când lumina învățăturii mele va fi acceptată în adevăr de spiritul vostru, veți tânji după cer mult 

mai mult decât tânjiți acum după bunurile pământului. Cel care tânjește după virtuțile Cerului pentru a 

atinge înălțarea spiritului său, simte o flacără interioară care îl luminează și aude în el însuși un imn de 

iubire pentru Tatăl său. Această lumină este cea care te face să simți prezența Celui care locuiește în tine și 

care îți arată calea cea mai scurtă care duce spre Țara Făgăduinței, îndepărtându-te astfel de acele drumuri 

pe care oamenii au lăsat urme de durere de-a lungul timpului. 

40 Odată, pe când eram printre ucenicii Mei și plecarea Mea era deja aproape, le-am spus cu o 

anumită ocazie: "Iată, în curând nu Mă veți mai avea printre voi, căci Mă voi duce la Tatăl de la care am 

venit". Vă spun acum: Acționează ca mine și cerul va fi al tău, chiar și pentru mai puțin decât am făcut eu - 

dacă vrei. 

41 Intră în lumina acestei veșnice zări, ca să nu mai privești noaptea, căci în sufletul celor iluminați, al 

celor care au ascultat învățăturile Mele, nu poate apărea întunericul. Așa cum noaptea este sufletul celui 
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materializat, așa cum zorii sunt sufletul celui care aspiră la spiritualizare. Lasă-ți sufletul să-și dezvăluie 

lumina, care este ca și cum l-ai lăsa pe al Meu să strălucească. 

42 Fiți învățători a ceea ce v-am învățat eu, dar mai întâi fiți surzi la glasul ispitelor, la zgomotul 

lumesc al frivolităților și al deșertăciunilor. Ascultați vocea Mea în tăcere și veți primi mesajul Meu. 

43 Nimeni nu se va pierde; unii vor ajunge mai repede pe calea pe care v-am arătat-o, iar alții vor 

ajunge mai târziu pe căile pe care le urmează. În toate religiile, omul poate accepta acea învățătură de care 

are nevoie pentru a deveni bun. Dar dacă nu reușește acest lucru, atunci dă vina pe religia pe care o 

profesează și rămâne ceea ce a fost întotdeauna. Fiecare religie este o cale; unele sunt mai perfecte decât 

altele, dar toate vizează bunătatea și se străduiesc să ajungă la Tatăl. Dacă ceva nu vă satisface în religiile 

pe care le cunoașteți, nu vă pierdeți credința în Mine. Mergeți pe calea carității și veți găsi mântuirea, căci 

calea mea este luminată de puterea iubirii. 

44 Așa Îmi pregătesc locuința, templul Meu. Când vorbesc despre locuința Mea, nu vorbesc despre 

trupul vostru, ci despre sufletul vostru, căci Eu construiesc această casă pe temelii veșnice, nu pe ceea ce 

este perisabil. 

45 Mulți au venit la această manifestare flămânzi de acest Cuvânt al Vieții, în timp ce alții nu înțeleg 

încă aceste cuvinte de învățătură. Pe aceștia îi ating pentru ca ei să fie flămânzi și însetați de iubire și să 

caute lumina Mea. 

46 umanitate, văd că te temi de furtuna care se abate asupra ta. Nu vă temeți de ea, căci Eu o voi 

liniști, cu condiția să credeți în Mine și să ascultați de vocea Mea. Dacă nu știți încă să ascultați în tăcere, 

veniți și învățați de la Mine, care vă învăț prin aceste organe de înțelegere pregătite, sau așteptați ca acest 

mesaj să vă ajungă de la spirit la spirit. Acest mesaj are lumină pentru toate religiile, pentru toate sectele și 

confesiunile și pentru diferitele moduri de a conduce oamenii. Dar ce ați făcut voi cu Cuvântul Meu, 

ucenicilor? Așa vrei să înflorească pomul? Lasă-l să înflorească, pentru că ei vor anunța că va da roade mai 

târziu. De ce ascundeți aceste mesaje și nu aduceți lumii surpriza acestei noi epoci cu această Veste Bună? 

De ce nu îndrăzniți să spuneți lumii că vocea lui Hristos răsună printre voi? Vorbiți și dați mărturie despre 

învățătura Mea prin faptele voastre de iubire; căci dacă unii își vor închide urechile pentru a nu vă auzi, 

alții le vor deschide, iar vocea voastră va fi atunci la fel de dulce și de melodioasă pentru ei ca și cântecul 

privighetorii. 

47 Cuvântul Meu din acest timp nu va șterge cuvintele pe care vi le-am dat în Era a Doua. Vor trece 

epoci, secole și veacuri, dar cuvintele lui Isus nu vor trece. Astăzi vă explic și vă dezvălui sensul a ceea ce 

v-am spus atunci și pe care nu l-ați înțeles. 

48 Eu sunt același semănător ca odinioară; astăzi semăn și mâine voi culege roadele, dar Adevărul 

Meu este același ca în toate timpurile. Nu numai că trăiți din pâinea pământului, ci și din învățăturile Mele. 

Trupul tău se va scufunda în pântecele pământului, dar sufletului tău îi voi spune: "Scoală-te și umblă, 

întoarce-te la Tatăl tău". 

49 "Cuvântul" meu a devenit deja om în alt timp pentru a vă învăța prin exemplu să vă iubiți, căci 

dacă v-aș fi învățat doar prin cuvânt, lumea ar fi spus: "Numai cuvinte, nu și fapte". Am fost printre voi ca 

să vă învăț, căci pentru asta am venit. Ce aș putea învăța de la oameni pe care nu-l știam? Nimic. Mi-am 

dedicat acea viață umanității. În temple eram lumină printre învățătorii legii. Cu trei ani înainte de a părăsi 

din nou pământul, am pornit să-i învăț pe oameni pe câmp, pe malurile mării sau ale râurilor, în piețe. Am 

vorbit cu toți, nu am negat învățătura Mea nimănui. 

50 Astăzi îmi spuneți: "Stăpâne, lumea este aceeași, în ciuda jertfei Tale, a Cuvântului Tău și a 

sângelui Tău vărsat". Este adevărat, oamenii și-au vărsat sângele până când pământul a fost îmbibat cu el. 

Nu a fost din dragoste, ci din lăcomie, din răutate. Ei au vărsat sângele semenilor lor pe care nu-i iubesc. 

51 Mulți își fac o imagine a Mea și o acoperă cu mătase, aur și pietre prețioase, în timp ce lasă săracii 

să moară de foame și de frig; dar planul Meu divin este mai puternic decât inima împietrită a oamenilor și 

se va împlini. Vai de cei care mint! Ar fi mai bine pentru ei să-și mărturisească vina în loc să se simtă mai 

buni decât alții, căci conștiința lor nu-i va lăsa în pace nici măcar în somn. Cei care încearcă să își acopere 

petele de rușine cu mantia ipocriziei sunt morminte albite care adăpostesc putreziciune în interior. Vai de 

voi, cărturari și farisei ipocriți! Dacă vreți să umblați pe căile Domnului, faceți ceea ce vă învață învățătura 

mea, luați-mă ca exemplu, luați crucea și urmați-mă. 
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52 Copiii mei, găsiți ceva rău în mesajul meu? Vă fac rău cu acest cuvânt care conține doar iubire 

pentru toți? Studiați-l și nu veți găsi nimic nedrept în el. 

53 Acest mesaj, care vă va aminti de momentul în care M-am făcut cunoscut, va fi păstrat în scris și 

mulți vor veni și își vor aminti cât de aproape am fost de ei. Chiar și în Era a doua, cât timp am fost cu ei, 

apostolii mei nu m-au iubit la fel de mult ca după plecarea mea. Cât timp au fost cu Mine, nu și-au dat 

viața pentru Mine; după aceea au dat tot ce aveau din dragoste pentru Stăpânul lor. Când vocea lui Isus nu 

s-a mai auzit, abia atunci au suferit ucenicii, dorind să Mă aibă din nou cu ei, și niciodată nu M-au iubit ca 

atunci. Motivul era că deja domneam în inimile lor. După voia Mea, așa se va întâmpla și cu voi. 

54 Poți să-mi recunoști prezența prin pacea pe care o simți în suflet. Nimeni în afară de Mine nu vă 

poate oferi pacea adevărată. O ființă spirituală din întuneric nu ar putea să ți-o dea. Vă spun aceasta pentru 

că multe inimi se tem de capcanele unei ființe seducătoare căreia oamenii i-au dat viață și formă după 

imaginația lor. 

55 Cât de greșit a fost interpretată existența Prințului Întunericului! Câți, până la urmă, au crezut mai 

mult în puterea lui decât în a mea, și cât de departe de adevăr au fost oamenii! 

56 Răul există, toate viciile și păcatele au provenit din el, adică cei care fac răul au existat 

dintotdeauna, atât pe pământ, cât și în alte case sau lumi. Dar de ce personificați tot răul existent într-o 

singură ființă și de ce o puneți în contrast cu Divinitatea? Vă întreb: Ce este o ființă necurată în fața puterii 

mele absolute și infinite și ce înseamnă păcatul tău în fața perfecțiunii mele? 

57 Păcatul a luat ființă în lume. Când spiritele au ieșit de la Dumnezeu, unele au rămas în bine, în 

timp ce altele, abătându-se de la această cale, au creat o alta, cea a răului. 

58 Cuvintele și parabolele care, în vremurile trecute, v-au fost date în alegorii, ca o revelație, au fost 

interpretate greșit de către omenire. Cunoașterea intuitivă pe care oamenii o aveau despre supranatural a 

fost influențată de imaginația lor, astfel că, în jurul puterii răului, s-au format treptat științe, culte, noțiuni 

superstițioase și mituri care au persistat până în zilele noastre. 

59 Diavolii nu pot ieși de la Dumnezeu; tu i-ai născocit cu mintea ta. Ideea pe care o aveți despre acea 

ființă pe care Mi-o opuneți în mod constant este falsă. 

60 V-am învățat să vegheați și să vă rugați pentru a vă elibera de tentații și de influențe rele, care pot 

veni atât din partea oamenilor, cât și a ființelor spirituale. 

61 V-am spus să subordonați spiritul cărnii, pentru că aceasta din urmă este o creatură slabă, care este 

în pericol constant de a cădea dacă nu o supravegheați. Inima, mintea și simțurile sunt uși deschise prin 

care patimile lumii biciuiesc sufletul. 

62 Dacă v-ați imaginat că ființele întunericului sunt ca niște monștri, eu îi văd doar ca pe niște creaturi 

imperfecte pe care îmi întind mâna pentru a le salva, pentru că și ei sunt copiii mei. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 115  
1 Vă primesc pe voi, popor iubit, și în voi, umanitatea, care este fiica mea. În acest timp în care Mă 

fac cunoscut prin intermediul organului minții umane, vă dau putere pentru ca voi să vă întoarceți pe calea 

perfecțiunii, să vă îmbunătățiți comportamentul în viață și să simțiți în inima voastră ecoul vocii Mele 

divine. Lucrez asupra voastră în acest moment favorabil pentru acest lucru, pentru ca voi să vă ridicați 

spiritul, care este adormit astăzi, pentru ca voi să vă sensibilizați inima. Căci nu vreau să fiu în ea ca un 

simplu vizitator trecător, ci ca un locuitor veșnic, pentru că voi veți construi templul Meu în ea, exact după 

voia Mea. 

2 Eu sunt același "Cuvânt Divin" care, în Era a doua, s-a manifestat într-o formă trupească numită 

Isus, care a trăit cu voi și v-a adus blândețea Cuvântului Său cuprinsă în exemplul său perfect. Acum mă 

folosesc de instrumentele umane pe care le-am pregătit și care au fost predestinate înainte de nașterea lor 

pentru îndeplinirea acestei misiuni sublime. 

3 V-am spus că acest pământ nu este adevărata voastră patrie, pentru că a fost într-adevăr o vreme 

când ați avut Cerul ca locuință și ați fost cu Tatăl Ceresc. Când încă nu coborâserăți pe această planetă, 

erați în casa spirituală, unde totul este lumină și adevăr. Dar tu nu ți-ai imprimat cu fermitate această 

impresie în suflet și de aceea memoria îți lipsește și nu-ți amintești nimic din acea viață, din șederea ta în 

ceea ce tu numești Rai, care nu corespunde cu ceea ce îți imaginezi pe baza minții tale în această lume pe 

care o numești Pământ. 

4 Înainte de a fi creați, erați în Mine; apoi, ca ființe spirituale, ați fost în locul unde totul vibrează în 

perfectă armonie, unde se află esența vieții și sursa adevăratei lumini din care vă hrănesc. 

5 Durerea nu a fost creată de Tatăl. În vremurile despre care vă vorbesc, nu aveați niciun motiv să 

suspinați, nu aveați de ce să vă plângeți, simțeați cerul în voi înșivă, căci în viața voastră perfectă erați 

emblema acestei existențe. Dar când ai părăsit acea casă, am dat spiritului tău o haină și te-ai scufundat tot 

mai adânc. Apoi, sufletul tău s-a dezvoltat pas cu pas până când a ajuns în planul existenței în care te afli 

acum și unde strălucește lumina Tatălui. 

6 Eu sunt Maestrul iubirii; de aceea, dacă nu urmați căile Mele și nu iubiți oamenii cu iubirea pe care 

v-am învățat-o, veți suferi din cauza neascultării voastre. Astfel, cu fiecare caz nou, veți câștiga experiență. 

7 Ființa umană, în calitate de creatură a lui Dumnezeu, este un frate pentru toate creaturile din 

această lume și din celelalte lumi, deoarece fiecare formă de viață este un gând al Tatălui în diferite 

manifestări. Deoarece sunteți înzestrați cu rațiune, înțelegeți că faceți parte din această creație și, în acest 

sens, sunteți frați și surori ai tuturor ființelor, și trebuie să fiți conștienți de poziția pe care o ocupați în 

creație, în planul divin și în concertul universal. De ce nu acționezi în conformitate cu misiunea pe care ți-

am dezvăluit-o? Fiți apostolii învățăturii Mele, știind clar că trebuie să evoluați de la o etapă la alta. Aveți 

milă de voi înșivă, apropiați-vă cât mai repede de calea mântuirii, care nu este alta decât cea a iubirii 

desăvârșite cuprinsă în această învățătură simplă: "Iubește-l pe Dumnezeu mai mult decât toate lucrurile 

create și pe aproapele tău ca pe tine însuți". 

8 Învățați-i pe frații voștri nu numai prin cuvinte, ci și prin faptele voastre de iubire. Deși Eu sunt 

"Cuvântul" Tatălui, am devenit om în Era a doua pentru a vă învăța cu 

Să vă învăț prin exemplul Meu să vă supuneți legilor divine. Căci, dacă v-aș fi învățat numai cu cuvintele 

Mele, ați fi spus: "El a vorbit și n-a făcut nici o lucrare". De aceea, printre ucenicii Mei am fost 

întotdeauna ca Maestru. 

9 Păstrați învățăturile și exemplele Mele divine, ele vor fi ca un toiag mâine. Cereți-Mi în aceste 

momente când Mă fac cunoscut prin Purtătorul de Cuvânt și, dacă cererile voastre sunt nobile și drepte, le 

voi asculta. Dar dacă îmi ceri fără motiv, să știi că îți voi da doar ceea ce trebuie să primești. Oferiți-Mi 

închinare spirituală și nu fiți asemenea celor care construiesc temple și altare acoperite cu aur și pietre 

prețioase, care întreprind lungi pelerinaje, se pedepsesc cu biciuiri crude și crude, se prosternă cu rugăciuni 

de buze și litanii de rugăciune, și totuși nu au fost în stare să-și predea inimile Mie. V-am avertizat în 

privința conștiinței și de aceea vă spun: Cel care vorbește și vorbește despre ceea ce a făcut și trâmbițează 

nu are niciun merit în fața Tatălui Ceresc. 
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10 Dacă vreți să mergeți pe căile drepte ale Domnului, faceți ceea ce v-am învățat în Cuvântul Meu, 

în exemplele Mele și cu dragostea Mea. Fiți umili, răsplătiți răul cu bine, fără să vă pese de ingratitudinea 

oamenilor. Ia-ți crucea cu răbdare și urmează-Mă. 

11 Eu, "Cuvântul", am devenit om în Era a doua pentru a vă arăta iubirea mea divină. Nu am 

disprețuit să trăiesc printre voi în carne și oase. Am vrut să fiu un copil al acestei umanități pentru a mă 

simți mai apropiat de ea și pentru ca ea să mă poată trăi mai îndeaproape. Acea femeie care și-a oferit 

pântecele pentru ca în ea "Cuvântul" să devină om era, datorită purității și inocenței sale, templul demn 

pentru care am ales-o ca mamă umană. Maria a fost floarea unei generații pregătite de Domnul cu multe 

generații înainte ca ea să se nască. 

12 Iubirea maternă, a cărei esență și tandrețe se află în Tatăl, s-a întrupat în Maria, acea Fecioară care 

era o floare de puritate și inocență. 

13 Maria, ca femeie, este întruchiparea Mamei universale, este iubirea maternă care există în 

Divinitatea Mea și care a devenit femeie pentru ca în viața oamenilor să existe o lumină de speranță. Maria 

ca Spirit este Tandrețea Divină care a venit pe pământ pentru a plânge pentru păcatele umanității. 

Lacrimile ei s-au amestecat cu sângele Fiului pentru a-i învăța pe oameni să-și îndeplinească datoria. În 

veșnicie, brațele ei deschise așteaptă cu dragoste sosirea copiilor ei. 

14 Încă de la începutul omenirii, venirea lui Mesia v-a fost profețită; Maria v-a fost de asemenea 

anunțată și promisă. 

15 Cei care neagă maternitatea divină a Mariei judecă greșit una dintre cele mai frumoase revelații pe 

care Divinitatea le-a dat omului. 

16 Cei care recunosc divinitatea lui Hristos și o neagă pe Maria nu știu că se lipsesc pe ei înșiși de 

posesia celei mai tandre și mai frumoase trăsături care există în Divinitatea Mea. 

17 Câți sunt cei care cred că știu Scripturile și totuși nu știu nimic, pentru că nu au înțeles nimic; și 

câți sunt cei care, în ciuda părerii lor că au descoperit limbajul creației, trăiesc în eroare! 

18 Spiritul matern este activ cu iubire în toate ființele, iar imaginea sa poate fi văzută peste tot. 

Tandrețea Sa divină a căzut ca o sămânță binecuvântată în inimile tuturor creaturilor, iar fiecare regat al 

naturii este o mărturie vie a acesteia, iar inima fiecărei mame este un altar ridicat în fața acestei mari iubiri. 

Maria a fost o floare divină, iar fructul a fost Isus. 

19 M-am făcut om în acea creatură, o capodoperă a iubirii lui Dumnezeu, pentru a dezvălui oamenilor 

marile mistere ale împărăției Mele, vorbindu-le cu fapte și cuvinte de iubire. 

20 Totul despre Hristos a vorbit pentru că El este "Cuvântul veșnic", același pe care îl ascultați și voi. 

21 Iubiți discipoli, studiați învățăturile Mele cu dragoste și bunăvoință și veți înțelege în cele din urmă 

tot ceea ce v-am dezvăluit de-a lungul veacurilor. 

22 Adevărat vă spun că voi și toți cei care veți ajunge la fundul acestei lucrări veți fi adevărații 

interpreți ai Scripturilor. 

23 Istoria poporului Meu este plină de semne și minuni care au înflăcărat credința acelor mulțimi în 

existența și puterea lui Dumnezeu - Dumnezeul cel viu, invizibil și adevărat. 

24 Mărturia a ceea ce au văzut și au trăit acei oameni a intrat în istorie și a fost consemnată în scrieri 

pe care toate generațiile le-au cunoscut până în zilele voastre. Dar aceste mărturii au ajuns acum la oameni 

fără credință și fără pregătire spirituală, care, pentru a crede, consideră că este necesar să mediteze, să 

mediteze și să mediteze și să supună totul științei, rațiunii și logicii lor. Acești oameni s-au îndoit, alții au 

fost confuzi, unii au negat-o, iar alții au luat-o în derâdere. 

25 Este firesc ca cei care încearcă să găsească adevărul divin căutându-l cu ochii sau cu mintea lor 

limitată să nu facă trei pași fără să se împiedice sau să cadă în abis. Numai spiritul poate găsi calea spre 

adevăr. 

26 Este necesar să vă spun că mărturia oamenilor care M-au urmat a fost adevărată, că ceea ce au lăsat 

posterității a fost corect. Ei au prezentat învățăturile pe care le primiseră cu credința lor simplă și 

nevinovată - așa cum le vedeau și cum înțeleseseră tot ce se întâmplase. 

27 Toate acele evenimente, lucrări și încercări despre care vă vorbesc anticii conțin un adevăr, o 

lumină, o revelație. Ei au crezut fără să investigheze, pentru că au fost martori ai evenimentelor. Depinde 

de tine să ajungi la fundul lucrurilor și apoi să crezi pentru a extrage conținutul spiritual din ceea ce ți-a 

fost dezvăluit. 
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28 Totul are o explicație atât de simplă și evidentă. Dar vă spun din nou că, pentru a o găsi, spiritul 

trebuie să progreseze în gândirea profundă. 

29 Mare va fi uimirea acestei umanități materializate atunci când chiar știința și observațiile sale îi vor 

dovedi adevărul multor evenimente pe care nu a vrut să le accepte. Apoi va spune cu surprindere: "A fost 

adevărul". Dar tot ceea ce voi numiți astăzi miracole nu este altceva decât realizarea materială a unui 

mesaj divin, un mesaj a cărui voce vă vorbește neîncetat despre ceva care se află dincolo de planeta 

voastră și dincolo de mintea voastră, despre ceva care vine direct de la Spiritul Meu către al vostru. 

30 Astăzi, Patericul Meu este cu voi. Vă ascult petițiile, chiar și cele mai mici plângeri ale voastre. 

Vreau să învățați să vorbiți cu Tatăl vostru. Dar să nu credeți că am venit doar la voi. Nu, am coborât la 

toți copiii Mei, pentru că strigătul acestor oameni a ajuns până la înălțimile cerului ca un strigăt de 

angoasă, ca o rugăminte pentru lumină. 

31 Când primiți Cuvântul Meu sub această formă, vă întrebați în sinea voastră dacă Eu vin ca Tată sau 

ca Judecător. Atunci vă spun că, chiar înainte de a auzi primul Meu cuvânt din această zi, conștiința 

voastră v-a arătat deja fiecare dintre fărădelegile voastre, dar și fiecare dintre faptele voastre bune. 

32 Dar dacă vă judec în Cuvântul Meu, de ce vă temeți? Nu cumva judecata Mea vine din dragostea 

pe care v-o arăt? 

33 Vă trezesc pentru ca încercările să nu vă prindă nepregătiți, pentru ca furtunile și vârtejurile acestui 

timp să nu vă despartă de lumină. 

34 Cu siguranță, acesta este un timp al vizitelor, motiv pentru care este necesar să fim puternici și 

echipați pentru a nu ceda. 

35 Viața pe pământ a fost întotdeauna însoțită de încercări și de ispășire pentru om; dar niciodată 

această cale de dezvoltare nu a fost atât de plină de durere ca acum, niciodată paharul nu a fost atât de plin 

de amărăciune. 

36 În acest moment, oamenii nu așteaptă până la vârsta adultă pentru a se confrunta cu lupta vieții. 

Câte creaturi cunosc dezamăgirile, jugul, loviturile, obstacolele și eșecurile din copilărie. Pot să vă spun 

chiar mai mult: în aceste vremuri, durerea omului începe chiar înainte de a se naște, adică încă din 

pântecele mamei sale. 

37 Mare este datoria de ispășire a ființelor care vin pe pământ în acest timp! Dar ar trebui să vă 

amintiți că toată suferința care există în lume este opera oamenilor. Există oare o mai mare perfecțiune în 

dreptatea mea decât să le permit celor care au semănat calea vieții cu spini să îi culeagă acum? 

38 Știu că nu toți sunt în egală măsură vinovați pentru haosul prin care treceți. Este adevărat, dar eu vă 

spun că cei care nu sunt autorii războiului sunt responsabili pentru pace. 

39 Vouă, oameni buni, vă spun: Aveți milă de voi înșivă și de aproapele vostru. Dar, pentru ca această 

milă să fie eficientă, recunoașteți-vă darurile spirituale prin studierea Lucrării Mele. Cine își iubește 

semenii mă iubește pe mine, căci semenii lui sunt copiii mei mult iubiți. 

40 Sunteți un popor pe care îl pregătesc pentru rugăciune, pentru învățarea adevărului, pentru 

vindecare. Viața, cu mizeria ei, cu greutățile și amărăciunile ei, a devenit ca un deșert. Dar eu vă spun să 

nu stați pe loc și să nu perseverați în deșert, pentru că atunci nu veți cunoaște pacea adevărată. 

41 Amintiți-vă de exemplul lui Israel, așa cum este consemnat în istorie, când a trebuit să rătăcească 

mult timp prin deșert. Ei au luptat pentru a scăpa din captivitatea și idolatria Egiptului, dar și pentru a 

ajunge pe un tărâm al păcii și al libertății. 

42 Astăzi, întreaga omenire este ca poporul din captivitatea lui Faraon. Crezurile, doctrinele și legile 

sunt impuse oamenilor. Majoritatea națiunilor sunt sclavii altora, care sunt mai puternici. Lupta grea 

pentru supraviețuire și munca forțată sub biciul foamei și al umilinței sunt pâinea amară pe care o mănâncă 

astăzi o mare parte a omenirii. 

43 Toate acestea fac ca în inimile oamenilor să se nască din ce în ce mai mult un dor de eliberare, de 

pace, de o viață mai bună. 

44 Zgomotul războiului, sângele uman vărsat, egoismul, lupta pentru putere și ura care dă roade în mii 

de feluri trezesc oamenii din letargia lor profundă. Dar dacă această dorință a tuturor copiilor Mei îi unește 

într-un singur ideal, așa cum s-a unit poporul lui Israel în Egipt sub inspirația lui Moise - ce om, ce 

amenințare, ce putere ar putea opri aceste inimi? În realitate, nimeni, căci în acest dor va fi lumina Mea, în 

această luptă va fi prezentă puterea Mea, în acest ideal vor fi eficiente promisiunile Mele divine. 
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45 Are lumea, pentru a se elibera de lanțurile sale, nevoie de un nou Moise? Vă spun că învățătura pe 

care v-am adus-o în acest timp este lumina care l-a inspirat pe Moise. Este cuvântul dreptății și al profeției, 

este puterea care îl ridică pe cel slab, pe cel timid, pe cel laș și îl transformă în cel curajos, în cel hotărât, în 

cel fervent. Este legea care călăuzește și conduce pe calea adevărului; este mană care ține în viață în zilele 

lungi de rătăcire și, în cele din urmă, este izbăvire, este pace, este bunăstare pentru oamenii de bunăvoință. 

46 Vă simțiți încurajați de Cuvântul Meu, oameni buni, și ca și cum un balsam miraculos se scurge pe 

rănile voastre, vă simțiți întăriți, reînnoiți, plini de speranță pentru ziua de mâine. De aceea, vă întreb: Nu 

credeți că dacă ați duce același mesaj popoarelor asuprite de pe pământ, ar face același miracol asupra lor? 

47 De aceea vă spun din nou și din nou să vă pregătiți pentru a nu întârzia momentul în care veți putea 

pleca ca mesageri ai acestui mesaj inspirat. Când vă spun să vă pregătiți, este pentru că această veste bună 

trebuie răspândită în așa fel încât să nu fie un motiv de durere, să nu provoace conflicte fratricide și să nu 

fie vărsată nici măcar o picătură de sânge din cauza ei. 

48 Mesajul meu este convingător, blând, plin de adevăr. Atinge atât inima, cât și mintea și convinge 

spiritul. 

49 Ascultați-Mă, studiați, puneți în acțiune și veți putea să construiți breșe pentru oameni spre 

credință, spre lumină, spre libertate și spre pace. 

50 Pentru aceasta vă învăț adorarea perfectă a Divinității Mele. Vreau să înțelegeți că trebuie să vă 

rugați numai Mie, căci Eu sunt Dătătorul, fără a Cărui voință sau permisiune nu se întâmplă nimic. 

51 Maria, Mama voastră cerească, este deținătoarea de daruri și haruri. De aceea, dacă înălțimea 

voastră este mică sau dacă înălțimea voastră insuficientă vă face nedemni să vorbiți cu mine, rugați-vă ei, 

cereți-i ajutorul și mijlocirea și, vă spun cu adevărat, în acest fel, cererile voastre vor ajunge repede la 

mine. 

52 Vă dau aceste explicații pentru că voi ați transformat mințile multor drepți în zeități pe care le 

cereți și la care vă închinați ca la niște zei. Ce ignoranță, o, omenire! Cum pot oamenii să judece sfințenia 

și perfecțiunea unui duh doar prin lucrările sale umane? 

53 Eu sunt primul care vă spun să imitați exemplele bune pe care frații și surorile voastre le-au scris 

cu faptele lor, cu viața și virtuțile lor, și vă mai spun că, amintindu-vă de ei, puteți spera la ajutorul și 

influența lor spirituală. Dar de ce le ridicați altare care nu fac decât să insulte umilința acestor suflete? De 

ce oamenii creează culte în memoria lor ca și cum ar fi Dumnezeu și le pun în locul Tatălui pe care îl uită, 

așa cum se închină fraților lor? Cât de tristă pentru ei a fost gloria pe care le-ați dat-o aici! 

54 Ce știu oamenii despre judecata Mea asupra celor pe care ei îi numesc sfinți? Ce știu ei despre 

viața spirituală a acestor ființe sau despre locul pe care fiecare dintre ele și l-a câștigat în fața Domnului? 

55 Nimeni să nu creadă că, prin aceste revelații, vreau să șterg din inimile voastre meritele pe care 

slujitorii mei le-au câștigat printre voi. Dimpotrivă, să știi că harul pe care l-au găsit la Mine este mare și 

că prin rugăciunile lor îți acord multe lucruri. Dar este necesar să vă înlăturați ignoranța, din care izvorăsc 

fanatismul religios, idolatria și superstiția. 

56 Dacă simțiți că spiritul acestor ființe vă înconjoară sfera voastră de viață, aveți încredere în ele, 

deoarece ele fac parte din lumea spirituală, astfel încât ele și voi, uniți pe calea Domnului, să puteți realiza 

lucrarea de fraternitate spirituală - acea lucrare pe care o aștept ca rezultat al tuturor învățăturilor mele. 

57 Vă învăț în această formă pentru ca voi să vă îndepliniți sarcina cu o inimă curată. 

58 Într-adevăr, această existență este un nou stadiu de dezvoltare pentru spiritul tău, care a lăsat 

neterminată o lucrare care i-a fost încredințată și care are acum ocazia de a o avansa puțin mai departe pe 

calea perfecțiunii. 

59 Eu, Maestrul Divin, a trebuit să mă întorc la omenire pentru că lucrarea Mea din acea vreme a 

rămas neterminată. Unii resping această afirmație și spun că lucrarea lui Isus a fost terminată atunci când a 

murit pe cruce. Dar ei spun acest lucru pentru că au uitat că v-am anunțat și v-am promis întoarcerea Mea. 

Dar voi, cei cărora vă dezvălui acum aceste învățături, ar trebui să înțelegeți că pentru Mine reîncarnarea 

nu este absolut necesară, deoarece în Spiritul Meu se află puterea de a Mă dezvălui umanității în mii de 

feluri. Nici nu m-am întors în căutarea perfecțiunii Spiritului Meu. Dacă vin la voi acum, este doar pentru 

a continua să vă arăt calea care vă conduce spre Lumină. Amintiți-vă că profeții v-au spus în prima eră: 

"El este poarta". Mai mult, când m-am făcut om printre voi, nu v-am spus Eu: "Eu sunt Calea"? Nu vă 

spun eu acum: "Eu sunt vârful muntelui pe care urcați"? 
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60 Vă spun cu adevărat, am fost întotdeauna în perfecțiune. Astăzi Mă bucur să vă văd mergând în 

siguranță pe calea Mea. Mâine va fi o bucurie universală când veți locui cu toții în casa spirituală care a 

așteptat de mult timp sosirea copiilor Domnului. 

61 Astfel, mă adresez spiritului tău, pentru că știu că el poate înțelege acum această învățătură și îi 

spun că nu este un copil al acestui pământ, că trebuie să se considere doar un oaspete aici, în această lume, 

pentru că adevărata sa patrie este spirituală. 

62 Luați acest cuvânt în sensul său corect, pentru că altfel ați putea crede în cele din urmă că 

învățătura Mea este împotriva oricărui progres uman. Dar nu ar fi corect să atribui astfel de erori Tatălui 

tău, care se străduiește doar pentru perfecțiunea copiilor Săi pe diferitele lor căi de viață. 

63 Ceea ce persecută în mod ireconciliabil dreptatea Mea este răul, care ia diferite forme în inima 

omului și se manifestă uneori prin sentimente egoiste, prin pasiuni josnice, prin lăcomie nemăsurată și 

chiar prin ură. 

64 Discipoli, studiați cu atenție ceea ce vă spun acum la figurat: Viața este un copac, ramurile sale 

sunt nenumărate, iar dintre aceste ramuri nu există două la fel, însă fiecare își îndeplinește sarcina sa. Dacă 

un fruct cade, este respins din pom, iar dacă o ramură se dezvoltă sălbatic, este tăiată, căci din pomul vieții 

nu pot ieși decât roadele vieții. 

65 Adevărat vă spun că orice știință care a provocat răul și orice religie care nu a răspândit lumina 

adevărată, le puteți considera ca fiind ramuri și fructe prin care nu curge seva pomului vieții, pentru că au 

fost respinse de el. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 116  
1 Voi sunteți poporul în care am pus din nou bunăvoința Mea, pentru că ori de câte ori durerea era 

foarte intensă la voi, voi vă ridicați ochii spre Mine și Mă strigați. 

2 Acesta este un timp de încercări; dar Cuvântul Meu, ca un balsam divin, a adus mângâiere și 

speranță în necazurile voastre. Dar eu vă întreb: De ce plângi, de ce ești flămând, de ce ești bolnav și 

nevoiaș? De ce ai dormit? De ce ai șters din inima ta cuvintele Mele de viață, care sunt hrană pentru 

sufletul tău? 

3 Nu erați pregătiți când Prezența Mea v-a surprins, dar cel puțin M-ați putut simți când ați devenit 

conștienți că Vocea Mea vă chema pentru a vă oferi o nouă revelație. 

4 În dorința ta de a veni la Mine, ți-a fost de mare folos faptul că ai fost sărac în bunuri materiale. 

Dar nu pentru că ați renunțat de bunăvoie la ele pentru a vă strădui să vă spiritualizați, ci pentru că iubirea 

mea grijulie v-a despărțit de bogățiile seducătoare și de prisos, pentru ca voi să fiți liberi atunci când am 

bătut la ușile inimilor voastre. 

5 Când ați venit pentru prima dată să auziți Cuvântul, scopul spiritual al manifestării Mele v-a 

interesat puțin sau deloc. Ceea ce inima ta tânjea și Îmi cerea erau doar bunuri pământești de care simțeai o 

mare nevoie. Dar, ulterior, ați devenit conștienți că darurile pe care Maestrul vostru le-a distribuit din 

belșug erau de natură spirituală și, în cele din urmă, ați înțeles că bunurile pământești nu vor avea 

niciodată valoarea acelor daruri. 

6 Când această lumină a strălucit în mințile voastre, ați înțeles mizeria marilor națiuni, suferința celor 

care, deși sunt bogați și stăpâni pe lume, posedă totul doar în aparență. Ați descoperit falsitatea farmecului, 

a minciunii, a splendorii și a plăcerilor vieții. 

7 Ați experimentat incapacitatea religiilor de a uni și de a reînnoi umanitatea și ați fost martorii 

dezbinării lor la fiecare pas. 

8 Când ai văzut un echilibru și o confuzie atât de grav tulburată printre oameni, sentimente de 

recunoștință față de Tatăl au izvorât din inima ta, căci atunci când L-ai ascultat, ai găsit în Cuvântul Său 

un refugiu sigur pentru sufletul tău. 

9 Dar, așa cum ați devenit conștienți de toate aceste adevăruri, este necesar să deveniți conștienți și 

de responsabilitatea pe care o aveți față de semenii voștri, pentru că trebuie să înțelegeți următoarele: Oare 

am adus pacea de care vă bucurați și lumina care vă luminează existența doar pentru a ajuta acest popor? 

Nu, ascultătorii mei, darurile mele de har au venit la voi doar ca un prim fruct sau ca un avans al ceea ce 

voi da mai târziu omenirii. Înțelegeți de ce vă spun să vegheați în așteptarea celor fără adăpost care vor 

veni în căutarea umbrei și a unui loc de refugiu. Nu s-ar bucura inimile voastre dacă oamenii care vor veni 

de la alte popoare ar găsi în mijlocul vostru un exemplu de caritate, de spiritualitate și de pace? 

10 Aceasta va fi sarcina voastră după ce voi înceta să vă dau instrucțiunile Mele. Și așa cum Ilie a fost 

precursorul Meu în spirit, tot așa acest popor va fi succesorul Meu, care va da cea mai bună mărturie prin 

viața, cuvintele și faptele lor că am fost printre voi. 

11 Mare va fi satisfacția voastră când veți ști să-i primiți cu iubire pe semenii voștri și să le oferiți 

ceva din cele multe pe care vi le-am încredințat. Dar nu uita că durerea ta va fi și mai mare dacă oamenii 

vor bate la porțile orașului tău, iar locuitorii lui vor dormi sau vor fi ocupați cu lucruri inutile. 

12 Nu fiți prea încrezători în acțiunile voastre, pentru că tentațiile vă pândesc și se poate întâmpla cu 

ușurință ca cineva care a avansat deja pe calea spiritualizării, din cauza absenței unui ideal adevărat și 

înalt, să dorească să se întoarcă la căile plăcerii, la materialismul egoist, la o viață plină de speranță. 

13 Vă spun aceasta ca să trăiți cu vigilență. Dar să nu credeți că Legea Mea chinuiește sau înrobește. 

Este adevărat că pasul de la întuneric la lumină, de la rău la bine, de la inferior la superior, este adesea 

dureros pentru om. Dar dacă reușește apoi să pășească în siguranță pe căile Mele, tot ceea ce întâlnește în 

călătoria sa prin viață este pace, căci pentru spirit practicarea virtuții nu înseamnă niciun sacrificiu. 

14 Cine dintre voi ar putea să-mi spună că nu l-am îndemnat să meargă pe calea virtuții? Uite, nu 

vreau să mă laud cu binefacerile pe care vi le-am acordat, dar vă rog să-mi spuneți dacă nu am făcut 

minuni asupra voastră și a familiilor voastre, dacă nu am vindecat bolnavi doar datorită rugăciunilor sau 

lacrimilor voastre, dacă nu v-am scăpat de moarte când erați deja pe marginea prăpastiei. Cum aș fi putut 
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să mă abțin să nu vă fac acest lucru, știind că veți avea nevoie de multă credință și putere pentru a merge 

pe calea Mea? 

15 V-am adus lumina Mea pentru ca voi să vă edificați în contemplarea ei. N-am făcut-o ca să vă 

orbesc ochii, nici ca să vă rănesc sufletul. 

16 Parcurgeți calea cu seninătate și deliberare, astfel încât să nu vi se pară mai scurtă decât este în 

realitate, nici prea lungă. Ar trebui doar să vă amintiți că încercările din viață sunt calea pentru a ajunge la 

pacea din eternitate, din care faceți parte în virtutea spiritului vostru. Mergeți pe această cale în pace, cu 

idealul real al perfecțiunii, și nu o veți găsi niciodată împovărătoare sau oneroasă. Va fi pentru voi ca una 

dintre acele plimbări în care vedeți o cărare frumoasă în fața voastră, un peisaj încântător, și pe care doriți 

să nu se termine niciodată. 

17 Dacă ți-aș fi dat totul în această viață, nu ai mai fi avut nicio dorință de a urca un alt nivel mai sus. 

Dar ceea ce nu ai obținut în această existență, te străduiești să obții în alta, iar ceea ce nu obții în aceasta îți 

promite o alta, mai înaltă, și așa se continuă pas cu pas pentru eternitate pe calea nesfârșită a dezvoltării 

sufletului. 

18 Când auziți Cuvântul Meu, vi se pare imposibil ca sufletul vostru să fie capabil să atingă o 

perfecțiune atât de mare; dar Eu vă spun că vă îndoiți de destinul înalt al sufletului doar pentru că vă uitați 

doar la ceea ce vedeți cu ochii voștri materiali: mizerie, ignoranță, răutate. Dar asta doar pentru că sufletul 

este bolnav la unii, paralizat la alții; alții sunt orbi, iar alții sunt morți spiritual. Și în fața unei asemenea 

mizerii spirituale, trebuie să te îndoiești de destinul pe care ți-l rezervă veșnicia. Astfel, trăiți în această 

perioadă de iubire pentru lume și materialism. Dar deja lumina adevărului Meu a ajuns la voi și a risipit 

întunericul nopții unui timp care a trecut deja și a anunțat cu zorii ei venirea unei epoci în care sufletul va 

primi iluminarea prin învățătura Mea. 

19 Această lumină vă va elibera de ignoranță, de minciună. Câte neadevăruri, câte falsuri și 

înșelăciuni vor fi demascate pentru totdeauna de strălucirea sa. Vai de cei care au falsificat legea. Vai de 

cei care au ascuns sau falsificat adevărul. Ei nu-și pot imagina care va fi judecata lor. 

20 Cuvântul meu îndeamnă lumea la reflecție, pentru ca din ea să se nască pocăința și din ea să se 

nască înnoirea. Dar, așa cum Cuvântul transmis prin acești purtători de cuvânt vă trezește și vă mișcă în 

interior, tot așa, în alte țări, în alte regiuni, în alte moduri, emisarii Mei au pornit să îi facă pe oameni să ia 

aminte, să le reamintească integritatea Legii Mele și adevărul Doctrinei Mele. Ei s-au pregătit în lumina 

inspirației Mele și, deși sunt ridiculizați și disprețuiți, înaintează pas cu pas în îndeplinirea sarcinii lor. Vă 

spun că le păstrez răsplata lor și va veni momentul când și ei vor cunoaște ceea ce voi primiți acum. 

21 Nu toți cei care umblă pe străzi și pe străduțe vorbind despre evenimentele din vremurile trecute și 

interpretând profeții sau explicând revelații sunt mesagerii Mei; căci mulți au folosit în mod abuziv aceste 

mesaje din vanitate, din amărăciune sau din interes propriu uman pentru a insulta și a judeca, pentru a 

umili sau a răni și chiar pentru a ucide. 

22 Este necesar ca această lumină care a intrat cu atâta dragoste în inimile voastre să se răspândească 

dintr-un punct al pământului în altul, pentru ca oamenii să-și amintească că Hristos nu rănește, nu umilește 

și cu atât mai puțin aduce moartea. Pentru că El este viață, pâine, sănătate, mângâiere și toate cele de care 

omenirea are nevoie astăzi. 

23 Oameni buni, am vorbit cu voi. Gândiți-vă la cuvintele mele, orientați-vă spre ajutorul lor, 

contemplați viața și tot ceea ce vă înconjoară cu această lumină pe care v-o dau, astfel încât, atunci când 

mă veți auzi încă o dată, să vă găsesc mai conștienți și mai bine pregătiți pentru a vă îndeplini misiunea. 

24 În toate timpurile v-am vorbit prin alegorii, dar acum vă aflați la începutul unei noi epoci în care vă 

voi vorbi într-un mod clar, pentru că acum mă puteți înțelege. 

25 Tot ceea ce este în creație îți vorbește despre Dumnezeu și despre viața veșnică, tot ceea ce te 

înconjoară și se întâmplă în viață este, ca să spunem așa, o imagine a spiritualului. Dar voi nu v-ați 

mulțumit cu lucrările pe care le-am creat și prin intermediul cărora vă vorbesc, vă dau revelații și vă 

instruiesc. Fiecare popor, fiecare comunitate sau sectă religioasă creează imagini, simboluri, forme de cult 

și sculpturi pentru reprezentarea Divinității. Voi ați considerat acest lucru necesar și eu am permis acest 

lucru, o, umanitate. Dar acum, când spiritul tău este mai luminat, mai evoluat decât în trecut, el poate 

vedea și înțelege clar viața. Voi trimite acest mesaj tuturor, pentru ca ei să se trezească la Lumină și să se 

confrunte pe deplin cu Adevărul. 
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26 Darurile spirituale, care se ofiliseră din cauza neglijenței în care le ținea ființa umană, vor simți 

cum cade peste ele roua iubirii Mele și atunci, când oamenii își vor ridica din nou gândurile spre Mine, în 

puritate, vor vedea ceea ce nu au văzut până atunci. Ei vor auzi vocea Tatălui care le va vorbi în multe 

feluri și vor simți prezența Lui la fiecare pas. 

27 Atunci vor înceta să mai creeze simboluri religioase și forme de închinare pentru că, văzând fața 

radiantă a Tatălui în toată creația, nu vor mai simți nevoia ca aceste obiecte, cărora le atribuie capacități 

speciale, să creadă în ele ca și cum ar fi imaginea Tatălui. 

28 Pe voi, discipolii care ați auzit acest cuvânt în învățăturile Mele, vă întreb: De ce ați crezut că aveți 

nevoie să creați simboluri pentru închinarea voastră, când M-ați avut în fața ochilor, M-ați auzit și M-ați 

simțit? 

29 Dacă răspundeți la această întrebare spunând că respectați doar ceea ce v-au lăsat predecesorii, vă 

spun că ei, copleșiți de lumina revelației Mele, au înțeles prin alegorii ceea ce este spiritualizare. 

30 Acest popor are o mare misiune spirituală de îndeplinit în mijlocul acestei umanități amenințate de 

cel mai nemărginit materialism, care crește și avansează ca un nou păgânism, ca un nou și mare cult al 

materiei, al lumii și al patimilor sale. 

31 Și în fața acestor încercări - mai vreți să păstrați amintirea cultelor idolatre? Acesta este exemplul 

de spiritualitate pe care trebuie să-l oferiți și acestea sunt armele pe care le forjați pentru a lupta? 

32 Lasă Cuvântul Meu să germineze în inima ta, astfel încât în curând să te apuci să dai mărturie 

despre învățătura Mea prin faptele tale. 

33 Când nu mă voi mai face cunoscut pentru voi, pentru că această perioadă s-a încheiat, nu vă abateți 

de la cale, nu vă abțineți de la a mă căuta în necazurile voastre, continuați să vă încredeți în instrucțiunile 

mele. 

34 Eu sunt poarta îngustă prin care trebuie să treceți, iar Maria este scara pe care veți urca în iubire și 

ascultare față de Mama voastră. Dacă Mă credeți și Mă adorați, nu veți întâmpina nicio piedică și veți 

scurta drumul. 

35 Sunteți în timpul bătăliei dintre bine și rău. Ați fost chemați să lucrați cu Mine în această bătălie 

care a început deja. V-am învățat cum să luptați pentru a risipi întunericul și pentru a aduce lumina în 

fiecare suflet. Cuvântul meu v-a îndrumat să trăiți cu vigilență și cu rugăciune, ca să nu vă lăsați seduși de 

lumini false și să nu dați ascultare vocilor înșelătoare. 

36 După ce acest timp va trece și veți considera că proclamarea Mea este departe și, în conformitate 

cu instrucțiunile Mele, veți transmite această veste bună urmașilor voștri, veți tânji din nou după acele 

vremuri și vă veți simți fericiți că ați fost aleși să fiți martori ai manifestării Mele divine. Dar deja în acel 

moment, tot ceea ce ați adăugat la această învățătură va dispărea, iar Cuvântul Meu va izbucni din spiritul 

vostru limpede ca cristalul și pur, dezvăluind doar lumină și adevăr. 

37 Când sunteți interogați de semenii voștri, vorbiți fără să ascundeți nimic din ceea ce conține 

Lucrarea Mea și, în prezența lor, amintiți-le de Maestru în fiecare dintre învățăturile Sale. 

38 Te consider responsabil pentru generațiile care vor veni, care vor coborî din tine. Amintiți-vă că 

Cuvântul Meu din acest timp a fost dat nu doar pentru câteva generații, ci pentru toți cei care vă vor urma 

și că ei trebuie să se echipeze cu o mai mare spiritualitate pentru a ajunge la vârful pe care l-am desemnat 

ca fiind scopul oamenilor. 

39 Îi binecuvântez pe cei care urmează calea ascendentă și care, cu timpul, ating o mai mare înălțime 

în studiul lucrării Mele și care se pregătesc să audă vocea Mea în spiritul lor imediat ce se va încheia acest 

timp al proclamării Mele prin intermediul organului de înțelegere al ființei umane. Fericiți sunt cei care 

cred în lucrarea Mea și știu cum să o onoreze prin spiritualizarea lor. 

40 Câți dintre semenii tăi poți salva prin rugăciunile tale? Această lume este pe marginea prăpastiei și 

eu vă trimit la ea pentru a preveni căderea ei. Oprește-i pe tineri în cursul lor rapid care duce la distrugerea 

moralității lor; purifică-le sufletele pentru ca ei să poată pune bazele unei vieți drepte și virtuoase. 

41 Mergeți pe căile lumii și purtați cu voi ca standard al vieții voastre adevărul învățăturilor Mele. Dar 

respectați pământul în care veți intra, atunci drumurile pe care le veți parcurge vor fi pregătite și va exista 

un legământ între națiuni, iar voi veți face din acest pământ o casă în care veți simți cu toții căldura Tatălui 

Ceresc și vă veți recunoaște unii pe alții ca frați și surori. 
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42 Am suferit când am văzut ingratitudinea creaturilor Mele, dar dacă ele M-au renegat ca Tată, Eu nu 

am negat niciodată că voi sunteți copiii Mei, chiar dacă unii sunt mânjiți. Am văzut mari națiuni care s-au 

îndepărtat de Mine și s-au dedicat doar vieții lor materiale, problemelor lor, fără să aștepte nimic de la 

Mine. Dar în curând va veni timpul trezirii și, de la copii până la bătrâni, își vor dedica viața studiului și 

practicii învățăturilor Mele. Bătrânii vor vorbi cu bunătate și vor arăta calea cu lumina experienței lor. 

Copiii vor surprinde lumea prin dezvoltarea darurilor lor spirituale și prin devotamentul față de Lucrarea 

Mea. 

43 Iubiți oameni, extrageți din învățătura mea de astăzi cea mai înaltă morală pentru viața voastră. 

Dacă doriți ca lumea să creadă în această revelație, dați cea mai mare mărturie a adevărului Meu prin 

viețile voastre. V-am spus să fiți oglinzi pure, un popor care știe să fie un exemplu de credință, ascultare și 

puritate. 

44 Aveți grijă ca puritatea și bunătatea să câștige putere printre voi și astfel îi veți corecta pe cei care 

au intrat în rândurile voastre fără intenții oneste. 

45 Voi, care ați înțeles adevărul și perfecțiunea învățăturii mele, aveți datoria de a contracara cu 

faptele voastre bune tot răul făcut acestei lucrări de către cei care nu au înțeles scopul ei final. 

46 Recunoașteți cum sămânța rea s-a înmulțit printre voi până când aproape că a înmulțit sămânța 

adevărată. Falsitatea, superstiția, ipocrizia, lăcomia de câștig, influențele rele, fanatismul și toate 

impuritățile au fost buruienile care s-au răspândit printre acest popor pe care vreau să-l văd liber de orice 

pată, pentru a-l trimite ca emisar din partea Mea către alte popoare și națiuni. 

47 Încredințez această sarcină de purificare celor care iubesc ceea ce este adevărat, ceea ce este pur. 

Este o muncă de mare perseverență. Dar cât de mare va fi fericirea acestui popor atunci când va simți că 

lumina lor a dizolvat în sfârșit întunericul. Numai atunci vă voi considera mesageri ai acestei vești bune și 

vă voi trimite în lume să luptați împotriva împărăției răului, contracarând puterea sa prin reînnoirea 

semenilor voștri. . 

48 Gândiți-vă cu câtă iubire și răbdare divină v-am învățat și v-am corectat, spunându-vă să-mi 

permiteți să vă arăt erorile și greșelile și să vă conduc spre perfecțiune. Dar, o, câți sunt cei care rămân 

surzi la aceste cuvinte și, în indolența lor, în împietrirea inimii lor, lasă să treacă clipele prețioase de 

pregătire fără să vrea să creadă în încercările care îi așteaptă. 

49 Într-o zi, lumea se va apuca să judece și să întrebe despre acest popor, și numai cel care a 

"vegheat" va rămâne atunci în picioare. Dar cel care a folosit Lucrarea Mea în scopuri egoiste și 

dăunătoare va vedea cum dreptatea pământului va cădea asupra lui și atunci va deplânge prea târziu că a 

vrut să-și creeze propriul regat, tronul său de lingușire și confort în cadrul propriei Mele Lucrări spirituale, 

care este o lucrare de iubire, umilință și renunțare. 

50 Vă spun tuturor încă o dată: "Vegheați și rugați-vă" și, dacă credeți cu adevărat în Cuvântul Meu, 

nu amânați ascultarea lui până mâine, pentru că mâine poate fi prea târziu. 

51 Priviți, oameni buni, pământul a devenit deja prea mic pentru a mai cuprinde atâta suferință umană. 

În trecut, această planetă îi apărea omului ca o "vale" fără sfârșit; acum, el a cucerit-o și a populat-o. 

52 I-am dat omului această lume drept casă și i-am spus: "Creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul" 

și, într-adevăr, el a umplut pământul, dar a făcut-o cu păcat și suferință. 

53 Această lume, care ar trebui să fie casa unei singure familii care să cuprindă întreaga omenire, este 

mărul discordiei și prilej de lupte absurde pentru putere, de trădare și război. Această viață, care ar trebui 

să fie folosită pentru studiu, pentru contemplare spirituală și pentru efortul de a obține viața veșnică prin 

folosirea încercărilor și a lecțiilor în beneficiul spiritului, este concepută greșit de către om, astfel încât 

acesta își lasă inima să fie otrăvită de resentimente, amărăciune, materialism și nemulțumire. 

54 Oamenii uită limbajul cu care le vorbește conștiința, își pierd credința și lasă să se stingă darurile 

spiritului lor, astfel încât unii se abandonează materialismului, în timp ce alții se plâng de această existență 

și invocă o dorință nesfârșită ca scuză pentru a fugi din această lume și a intra într-o altă țară. 

55 Pe aceștia îi întreb: posedați deja spiritualitatea necesară pentru a locui în lumi mai bune? Nu v-ați 

gândit că dacă nu sunteți maturi - chiar dacă ați putea intra în cea mai bună casă spirituală - nu ați fi 

capabili să apreciați valoarea acelei vieți, nici să vă bucurați pe deplin de pacea ei? 

56 Adevărat vă spun: Meritul acestei vieți pe care o ai astăzi este că spiritul știe să depășească toate 

vicisitudinile vieții și greutățile existente; și asta nu e tot, ci mai mult, că ești de acord cu ea, vei trăi în 
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spiritul tău fericirea care vine din faptul că ești util semenilor tăi într-o lume în care domină nevoi atât de 

mari. 

57 În ziua în care sufletul a atins perfecțiunea necesară pentru a se simți în Împărăția Mea a Cerurilor, 

locul sau lumea în care locuiește, sau dacă este sau nu întrupat, nu va avea nicio importanță pentru el. Ea 

va purta în sine Împărăția Cerurilor și se va bucura de harul ei în toate și în fiecare dintre misiunile pe care 

Tatăl său o va trimite să le îndeplinească. 

58 Reflectați asupra acestui lucru și conștientizați acum că această vale a pământului este un vast 

teritoriu care oferă oportunități favorabile pentru a dobândi în el meritele necesare pentru a cuceri acele 

case la care spiritul vostru tânjește. 

Pacea mea fie cu voi! 



U 117 

39 

instrucție 117  
1 Oameni buni, odihniți-vă pe pământ solid, locuiți la umbra acestui palmier și ascultați vocea Mea 

pentru ca toate neputințele voastre să fie vindecate, să vă recăpătați puterea și să vă continuați călătoria. 

Vezi că nu este necesar să-mi spui durerea inimii tale, nici de unde vii, căci Eu știu totul. Știu că sufletul 

tău a trecut printr-o luptă grea încercând să se îndepărteze de cărările strâmbe. Ați venit să căutați sprijin și 

putere la Mine pentru a nu dispera. Când erai pe punctul de a slăbi, când forțele tale erau pe cale să se 

termine, ți-ai ridicat ochii spre Mine ca să-mi ceri ajutor, iar Eu te-am ascultat imediat și te-am chemat în 

această oază de pace, pentru ca tu să ai un răgaz în durerea ta. 

2 Câte dintre învățăturile Mele ați înțeles și ați pătruns de când ați auzit prima dată Cuvântul? Prin ea 

ați înțeles că sufletul nu se desăvârșește într-o zi, nici într-un an, nici într-o viață, pentru că, fiind de natură 

eternă, drumul dezvoltării trebuie să fie lung pentru a ajunge la perfecțiune. Ați învățat, de asemenea, să 

ascultați vocea conștiinței, care vă vorbește întotdeauna de lege, de iubire, de bunătate, de dreptate și de 

puritate, și ați reușit să o deosebiți de cealaltă voce care vine din simțurile cărnii sau din patimile inimii și 

care nu conduce întotdeauna pe calea cea bună. 

3 Știți deja că aveți arme pentru a vă apăra, știți de asemenea care este scutul care vă protejează, 

motiv pentru care ați început să vă folosiți de rugăciune, de gânduri bune, de puterea voinței și de credință. 

4 Ați învățat să acordați componentelor care vă alcătuiesc ființa locul care le revine în viață, pentru 

că ați înțeles că esențialul este spiritul, iar după el vin sentimentele și mintea, care ocupă un loc demn. 

5 Știți acum că adevărata spiritualitate a omului nu constă în a se separa de ceea ce aparține vieții 

materiale, ci în a fi în armonie cu întreaga creație, iar pentru a atinge această armonie, spiritul trebuie să fie 

înaintea omului, trebuie să fie deasupra omului, într-un cuvânt: trebuie să fie conducătorul. Altfel, spiritul 

este sclavul cărnii. 

6 Știi că în calea mea nu poți să te prefaci nici cu iubirea, nici cu sinceritatea, nici cu cunoașterea, 

pentru că simți imediat o privire care pătrunde și dirijează totul. Știi că virtuțile și faptele tale trebuie să fie 

adevărate pentru ca meritele tale să fie reale. 

7 Când vă vorbesc în acest fel, nu o fac pentru că vă cer cea mai înaltă perfecțiune, ci pentru a vă 

cere să faceți un efort pentru a o atinge. 

8 Dacă suferi astăzi, dacă treci printr-o încercare grea sau ești pe un pat de suferință, să știi că acel 

pahar te purifică și te înnoiește, că acea criză te face să ispășești fărădelegile sau că este o lecție înțeleaptă 

pentru spirit, iar apoi golești paharul cu răbdare și dăruire. 

9 Ați învățat să înțelegeți că am construit un templu în fiecare dintre voi și nu mai îndrăzniți să 

distrugeți ceea ce a fost construit, ci încercați să cooperați cu Mine în această lucrare. 

10 Ați înțeles bine că nu trebuie să câștigați merite în fața oamenilor pentru a primi laude sau 

recompense din partea lor, ci în fața Tatălui vostru, singurul care vă poate evalua faptele. 

11 Când veți înțelege toate aceste învățături de iubire pe care vi le dau, oricât de rebelă ar fi natura 

voastră materială și oricât de înverșunate ar fi pasiunile voastre, trebuie să apară o supunere a cărnii în fața 

spiritului, care va fi un început pentru a obține armonia și ordinea care trebuie să fie prezente în om pentru 

a se putea numi pe bună dreptate "copilul Meu". 

12 Viitorul multor oameni depinde de comportamentul vostru în prezent, oameni dragi, nu vă îndoiți 

de asta. Prin urmare, gândiți-vă la asta, eliberați-vă de ultimele rămășițe de egoism care mai există în voi și 

aduceți în viitor pacea, unitatea, moralitatea și spiritualitatea, care sunt indispensabile pentru ca noile 

generații să găsească drumul pavat. 

13 Nu vă îndoiți că faceți această lucrare în lume, căci nu este prima dată când vă încredințez sămânța 

Mea. Dovada este că Eu vă vorbesc în această formă și voi Mă înțelegeți. 

14 Aceasta este continuarea învățăturilor Mele, dar nu sfârșitul timpurilor, așa cum îl interpretează 

omul. Lumea va continua să se învârtă în spațiul mondial, sufletele vor continua să vină pe pământ și să se 

încarneze pentru a-și îndeplini destinul. Oamenii vor continua să populeze această planetă și în viitor și 

doar modul de viață al oamenilor se va schimba. Schimbările pe care le va suferi viața umană vor fi mari, 

atât de mari încât vi se va părea că o lume se sfârșește și alta începe din nou. 

15 La fel cum în toate timpurile viața omenirii a fost împărțită în epoci sau epoci, iar fiecare dintre ele 

s-a distins prin ceva - fie prin descoperirile sale, fie prin revelațiile divine pe care oamenii le-au primit în 
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ea, fie prin dezvoltarea simțului frumosului, ceea ce voi numiți artă, sau prin știință - vă spun că această 

epocă se va distinge prin dezvoltarea darurilor spiritului, acea parte a ființei voastre cu care ar fi trebuit să 

începeți să o dezvoltați în voi înșivă, pentru a vă scuti de atât de mari rele și erori. 

16 Nu credeți că viața umană ar putea fi complet transformată prin desfășurarea naturii voastre 

spirituale, prin dezvoltarea darurilor spirituale și prin aplicarea legii conștiinței pe pământ? 

17 O, dacă ați putea deveni conștienți de tot ceea ce spiritul vostru posedă! Dar voi nu o știți, în ciuda 

mileniilor în care ați locuit în lume și în spațiul spiritual, pentru că în egoismul vostru - care este iubirea 

pentru voi înșivă - doar știința în slujba existenței materiale a fost importantă pentru voi. 

18 Eu voi fi cel care va descoperi în fața voastră virtuțile, abilitățile, frumusețile, puterile și minunile 

care sunt ascunse în spiritul vostru, pentru că acesta este momentul potrivit pentru a face acest lucru, 

deoarece astfel veți culege ultimele roade ale unei epoci. 

19 În curând, toate popoarele își vor da seama că Eu, Domnul lor, le-am vorbit în toate epocile prin 

care a trecut omenirea, fiecare dintre revelațiile Mele fiind ca o treaptă pe scara spirituală pe care am 

ridicat-o pentru ca voi toți să urcați spre Mine. 

20 Acest timp va fi numit cel al luminii, epoca spiritului sau timpul adevărului; dar eu vă spun că este 

timpul ridicării spiritelor și al restaurării lor. 

21 Sufletul este templul zidit de Mine, un sanctuar continuu profanat de oameni. Dar acum a venit 

epoca luminii, atât de des prezisă, a cărei strălucire va fi văzută de toți și sub a cărei căldură se vor aduna 

toți copiii Domnului. Nu vă vorbesc de o comunitate religioasă care îi primește pe unii și îi respinge pe 

alții, care își proclamă adevărul și îl neagă pe al altora, sau care folosește arme nedemne pentru a se 

impune prin violență sau intimidare. Nu, eu vă vorbesc doar de o Lege, explicată printr-o Doctrină, care 

este chiar mesajul pe care vi l-am dezvăluit în acest timp prin acest Cuvânt. Așa că, atunci când va veni 

ceasul să ieșiți și să împărtășiți această Veste Bună, propovăduiți pacea, iubirea, mila, unitatea și 

fraternitatea prin faptele voastre. Dar dacă întâlnești pe drum pe cineva care predică cu ipocrizie același 

lucru ca și tine, dar care denaturează adevărul, vei demasca minciuna prin faptele tale. Dacă, pe de altă 

parte, te întâlnești cu frații și surorile tale care propovăduiesc prin exemplul lor adevărul, iubirea și mila, 

atunci ar trebui să te unești cu ei, pentru că lupta lor și a ta va fi aceeași. 

22 Nu pot să nu vă spun că, dacă veți fi necredincioși și nu veți fi echipați, nu vă veți simți vrednici să 

realizați această lucrare. Dacă vedeți că alții încep să lupte cu credință adevărată și cu sinceritate, nu le 

stați în cale, pentru că atunci responsabilitatea voastră față de dreptatea Mea ar fi de două ori mai grea. 

23 Vă atrag atenția asupra tuturor lucrurilor în avans, pentru ca nimic să nu vă surprindă și, astfel, 

atunci când vă veți ridica la luptă, veți ști cum să treziți în voi înșivă idealul de înălțare spirituală. 

24 Acest pământ, care a trimis întotdeauna în lumea de dincolo o recoltă de suflete bolnave, obosite, 

tulburate, confuze sau cu o maturitate redusă, îmi va oferi în curând roade demne de iubirea mea. 

25 Boala și durerea vă vor părăsi din ce în ce mai mult viața pe măsură ce veți trăi o existență 

sănătoasă și matură din punct de vedere spiritual, iar atunci când va veni moartea vă va găsi pregătiți 

pentru călătoria spre casa spirituală. 

26 Cine ar mai putea să se rătăcească sau să se confunde când intră în casa spiritului, dacă a simțit-o 

deja în această viață în momentele de rugăciune, de meditație, de visare sau de aprofundare în Legea Mea? 

27 Astăzi, atât de multă pace și atât de mult bine vi se par de neatins, și asta pentru că vedeți toată 

confuzia care există în jurul vostru, o confuzie care, după cum știți, va crește în toate domeniile vieții 

umane. Dar Eu vă spun să vă încredeți în Mine, să vegheați, să vă rugați și să fiți semănători neobosiți, 

pentru ca această noapte furtunoasă să aducă lumina noului 

Zorii vor răsări și pământul își va simți noii săi locuitori, înzestrându-l cu lucrări nobile și restabilind și 

reconstruind tot ceea ce nebunii și profanatorii au distrus și profanat. 

28 Oameni buni, în această zi v-am dezvăluit o parte din planurile Mele divine pentru voi. V-am 

anunțat din timp ceva din ceea ce va urma în viitor și v-am pregătit pentru lupta care va veni asupra 

întregii omeniri. 

29 Gândește-te bine și te vei simți încurajat, căci cu adevărat îți spun: Ferice de cei care citesc această 

carte care îți dezvăluie "Cuvântul Meu". În ea ați găsit multe învățături care vă erau necunoscute. 

30 Am vrut să aud de la cei care nu consideră nimic pe pământ ca fiind al lor, pentru a Mă sluji apoi. 

Te-am ales dintre cei umili, așa cum în toate timpurile am căutat pe robii mei printre cei cu inima simplă. 
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știi că cei care au bogății în lume sunt mereu ocupați cu ele și nu-și aduc aminte de Mine. Le-am acordat 

un anumit timp pentru a adora ceea ce le place atât de mult. Dar întotdeauna va veni ceasul să asculte 

glasul meu, să-și ia crucea și să mă urmeze; dar mai întâi se vor purifica în creuzetul suferinței. 

31 Iubiți ucenici, au mai rămas doar șapte ani, care vor fi ca șapte zări în care Mă veți putea auzi. 

Vreau ca în această perioadă să vă lăsați în urmă nestatornicia și ca pașii voștri să devină siguri, astfel 

încât, atunci când va veni anul 1950, să-mi puteți spune: "Doamne, unificarea dintre noi a devenit o 

realitate și Îți aducem dovezi ale spiritualizării și fraternității noastre." 

32 Acest popor știe că aștept doar spiritualizarea lor pentru a-mi face auzită vocea în conștiința lor, 

când le spun: "Oameni, ridicați-vă și înmulțiți-vă ca praful pământului". Traversați văile, orașele, 

deșerturile și mările și răspândiți această învățătură cu dragoste și umilință. Grija mea atotputernică va 

deschide căi și va anula granițe. Iubirea mea vă va proteja împotriva oricărei persecuții sau ambuscade și 

vă voi pune cuvântul meu pe buze atunci când ocazia o va cere. 

33 Mare, foarte mare este lucrarea pe care ți-o încredințez, căci te vreau puternic și mare în duhul tău. 

În adevăr, vă spun că în inima Tatălui vostru egoismul nu-și are locul. 

34 Șapte ani le încredințez oamenilor care au primit aceste câmpuri binecuvântate, pentru ca ei să 

culeagă din ele roade demne de Divinitatea Mea. 

35 Oameni buni, aveți milă și răbdare cu cei care fac primii pași. Sfătuiește-i cu bunătatea cu care te-

am corectat eu. Iubiți-vă unii pe alții cu dragostea cu care v-am iubit Eu și va fi armonie între voi. 

36 Apropie-te, prezența mea este ca umbra unui copac, cuvântul meu este ca un cântec de pasăre. 

Veniți la Mine, voi care sunteți flămânzi și însetați de dreptate, voi care sunteți bolnavi, voi care sunteți 

săraci cu duhul și ignoranți, apropiați-vă de Mine! 

37 Nu vă resping din cauza sărăciei voastre, nici nu vă disprețuiesc din cauza rangului vostru. Știu că 

în fiecare dintre voi există un spirit care are nevoie de lumina Mea pentru a se ridica la viață. 

38 Aduc sănătate celor bolnavi și speranță celor suferinzi. Nimeni nu va pleca fără consolare pentru 

suferința sa. Dar atunci, când veți fi obținut pacea, vă veți simți îmbrăcați cu demnitatea pe care v-o ofer. 

Nu vă supărați pe lume și pe norocul și suferințele ei schimbătoare. Amintiți-vă că ei au fost cei care v-au 

condus la Mine. Nu vă îndepărtați nici de semenii voștri, dimpotrivă, acum că ați experimentat cum vă 

primesc și cum vă dau daruri, apropiați-vă și mai mult de ei și faceți celor nevoiași ceea ce M-ați văzut 

făcând cu voi. 

39 Prin intermediul unuia dintre voi care practică cu adevărat învățătura Mea, vor fi mulți cei care vor 

obține harul Meu. 

40 Rugăciunea, caritatea și bunăvoința sunt tot ce ai nevoie pentru ca cunoștințele tale despre 

instrucțiunile mele să strălucească ca o lumină strălucitoare în mijlocul întunericului. Vin vremuri de vizită 

și vreau ca toți discipolii Mei să fie pregătiți. 

41 Atâta timp cât oamenii se bucură de pace sau de plăceri lumești, ei nu te vor chema, dar, împinși de 

durere, te vor căuta. Fiți pregătiți, căci în curând tristețea se va revărsa asupra lumii. Atunci vei fi chemat 

de cei bolnavi pentru a le aduce balsamul Meu. Mulți dintre semenii voștri vă vor cere rugăciunile și vor 

dori să vă instruiască pentru a găsi calea care îi va conduce la ascensiunea spirituală. 

42 Vedeți cât de delicată și de mare este sarcina care vă așteaptă? 

43 În tăcere, mărturisiți că revelația pe care v-am dat-o în acest timp este mare. Dacă veți ști cum să 

vă comportați ca discipolii mei, veți vedea o lumină și mai mare în lucrarea mea. 

44 Formați poporul păcii și al spiritualizării, îndepărtați din inimile voastre ultimele rămășițe de 

fanatism care se mai află în voi. Obțineți purificarea prin înnoire, apoi voi da un semn pe cer, care va fi 

văzut în lume și care vă va spune că a venit "ziua Domnului". Acest semn va fi văzut chiar și de către 

"orbi" și înțeles de către o minte needucată. 

45 Folosiți-vă de cea mai puternică armă pe care v-am încredințat-o, care este rugăciunea, și rugați-vă 

astfel încât să nu-i ascultați pe cei care încearcă să stingă flacăra credinței voastre. Fiți vigilenți, oameni 

buni, nu lăsați pe nimeni să vă întunece inima și să încerce să vă facă să pierdeți calea. Cunoașteți deja 

Legea Mea, aceasta este calea; nu vă abateți niciodată de la ea și nu aveți de ce să vă temeți. 

46 Dacă pe pământ unii vor să te distrugă, iar alții se roagă pentru tine pentru că te cred pierdut, 

amintește-ți că în lumea spirituală sunt unii care îți veghează fiecare pas. Mama voastră cerească vă 

protejează sub mantia ei, Ilie vă protejează cu dragostea unui păstor spiritual, iar frații și surorile voastre 
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care trăiesc în lumea de dincolo și sunt dedicați binelui vă protejează și vă sfătuiesc. Astfel mă adresez 

celor care, în mijlocul indeciziei și îndoielii, fac primii pași și totuși se împiedică și cad adesea. 

47 În curând, credința se va aprinde în inimile lor, iar când se va întâmpla acest lucru, nimic și nimeni 

nu o va putea stinge. Dar înainte de asta trebuie să vă dau învățăturile Mele, pentru ca inimile voastre să se 

întărească, în timp ce spiritul vostru se îndepărtează tot mai mult de cele inutile. În acest fel, vă veți 

dezvolta treptat în sus. Atunci veți simți cum setea de adevăr și de iubire, pe care Mi-o dați să o recunosc, 

se stinge, astfel încât vă veți duce la îndeplinire sarcina voastră plini de putere și curaj. 

48 Vă pregătesc cu o iubire infinită, pentru că instruirea mea prin acești purtători de voce nu durează o 

veșnicie. În curând nu veți mai auzi acest Cuvânt, și totuși trebuie să fiți puternici în lupta care va veni 

atunci când Cuvântul Meu nu va mai fi transmis sub această formă. 

49 Ce veți face dacă nu ați înțeles învățătura Maestrului? Cum veți putea să vă apărați credința dacă 

nu ați învățat armele care vă pot ajuta să vă apărați? Reflectați asupra acestor cuvinte, căci mulți vor cădea 

din nou în genunchi în fața idolilor pentru că nu au știut cum să folosească învățăturile Mele. 

50 Oameni buni, nu fiți surzi la vocea Mea și nu interpretați greșit Lucrarea Mea. Ți-am spus să o faci 

cunoscută cu sinceritatea cu care ți-am încredințat-o. Ascultați glasul Meu, pentru ca atunci când veți auzi 

vocea dușmanilor voștri, să vă puteți elibera din lațurile și capcanele lor. 

51 Până acum ați privit viața și oamenii cu superficialitate. Dar acum vă arăt semnificația și esența 

tuturor învățăturilor pe care vi le-am dezvăluit în cele Trei Vremuri, pentru ca voi să aveți o cunoaștere 

deplină a ceea ce sunteți și pentru ca voi să vă acceptați destinul așa cum Hristos și-a acceptat crucea și să 

vă iubiți aproapele în Creator. Toate acestea vă dezvăluie și vă arată Doctrina Mea. Acum vă spun că cel 

care a fost însemnat de Mine nu trebuie să se simtă superior celui care nu a primit semnul, pentru că mulți 

dintre ei vă vor da dovezi de spiritualizare și că au daruri spirituale la fel de mari ca ale voastre. 

52 Acesta este momentul în care clopotul ceresc se aude în Infinit, chemând oamenii la Adunare, 

invitându-i la contemplație și rugăciune. Ecourile sale răsună neîncetat în adâncul fiecărei inimi, căci este 

al treilea timp când Ilie, ca mesager al Meu de la un capăt la altul al lumii, cheamă sufletele să se prezinte 

la judecată. Veți fi dintre cei care Mă vor căuta în acea oră prin intermediul Duhului și nu prin intermediul 

sculpturilor și al imaginilor făcute de mâini omenești, astfel încât să pot spune că sunteți dintre cei care au  

perseverat în Legea Mea, deoarece în cea pe care v-am dat-o pe Muntele Sinai v-am instruit ca, pentru a 

Mă adora, să nu aveți în fața ochilor nicio imagine care să reprezinte Divinitatea Mea. 

53 Dacă v-am chemat la închinare spirituală încă de atunci, este corect și potrivit să Mi-o oferiți acum, 

o, oameni care vă pierdeți temporar speranța de a ajunge la o reînnoire și spiritualizare completă. 

Recunoaște cum ți-am prelungit existența și cum te-am făcut să mergi pe calea restaurării și a evoluției, 

astfel încât în pașii tăi și în rătăcirile tale constante să lași în urma ta orice imperfecțiune și orice murdărie. 

Nu ați văzut deja cum apele, tulburate de noroi, în cursul lor rapid, devin în cele din urmă din nou limpezi? 

Adevărat vă spun că la fel se va întâmpla și cu sufletul vostru. 

54 Eu sunt Domnul vieții și al lucrurilor create. De aceea vă spun că eu sunt singurul care cunoaște 

misterul, eternitatea și destinul tuturor ființelor. 

55 Dacă omenirea nu s-ar agăța cu atâta încăpățânare de ignoranța sa, existența sa pe pământ ar fi 

diferită. Cu toate acestea, oamenii se opun poruncilor Mele, își blestemă destinul și, în loc să coopereze cu 

Mine în lucrarea Mea, caută o cale de a ocoli legile Mele pentru a-și impune voința. Vă mai spun că, dacă 

oamenii ar observa cu atenție fiecare acțiune a lor, ar observa cum se răzvrătesc împotriva Mea la fiecare 

pas. 

56 Când îi copleșesc pe oameni cu bunăvoința Mea, ei devin egoiști; când îi las să se bucure de 

plăceri, ajung la desfrânare; când le testez puterea pentru a le întări sufletele, se revoltă; și când le las 

paharul amărăciunii să ajungă pe buze pentru a-i purifica, blestemă viața și simt că își pierd credința. Când 

pun pe umerii lor povara unei familii numeroase, ei disperă, iar când iau de pe pământ pe unul dintre 

semenii lor, Mă acuză că sunt nedrept. 

57 Niciodată nu sunteți de acord, niciodată nu vă aud binecuvântând Numele Meu în încercările 

voastre și nici nu vă văd încercând să colaborați la lucrarea Mea de creație. 

58 Nu-ți amintești exemplele pe care ți le-am dat în Isus, atunci când și-a consacrat această viață 

pentru glorificarea Tatălui Său? 
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59 Isus nu a avut nimic pe pământ și totuși nu s-a plâns niciodată de sărăcia Sa. A trebuit să își 

părăsească mama și casa și a renunțat la tot din dragoste pentru Cel care L-a trimis. Munca Sa a fost foarte 

dificilă și calea Sa a fost dureroasă până la sfârșit, dar nu s-a răzvrătit niciodată împotriva ei. A fost 

persecutat și batjocorit, condamnat și în cele din urmă ucis, dar 

Din inima, buzele și chiar din ochii Săi a ieșit numai binecuvântare, iertare și mângâiere pentru cei care L-

au iubit, dar și pentru cei care L-au rănit. 

60 Dar nu numai pe mine mă puteți lua ca exemplu demn de urmat. Amintiți-vă de ascultarea lui 

Avraam atunci când Domnul său a cerut viața fiului său, de răbdarea lui Iov, care M-a binecuvântat în 

fiecare dintre vizitele sale, și ca aceste exemple, există multe altele care au ajuns până la voi prin analele 

istoriei. 

61 Uneori vă minunați când vedeți un bolnav care își poartă cu răbdare crucea, un orb sau un paralizat 

care binecuvântează voința mea. În alte ocazii, nu poți înțelege devotamentul unui tată care tocmai și-a 

pierdut fiul pe care îl iubea foarte mult; oamenii materializați din acest timp, atât de departe de adevăr, nu 

pot înțelege acest devotament, această răbdare și acest respect pentru sfaturile lui Dumnezeu. Eu sunt cel 

care v-am pus înainte aceste frumoase exemple de umilință, de ascultare de voința mea și de maturitate 

spirituală, pentru ca voi să aveți modele de urmat în încercările voastre. 

62 Vă spun că, dacă această umanitate va face ceea ce este voința mea în toate, nu va mai cunoaște 

durerea pe pământ, pentru că pacea mea va fi în spiritul ei. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 118  
1 "Lăsați copilașii să vină la Mine, vă spun din nou. Nu vă gândiți că ei nu Mă pot primi pentru că 

sunt mici în ochii voștri. 

2 Indiferent cât de multă vinovăție și cât de multă pată are un suflet pe el însuși, atâta timp cât 

trăiește în copilărie, are parte de puritatea și inocența învelișului său fizic. Tocmai în acest moment sufletul 

are nevoie de tot felul de ajutoare pentru a nu se abate de la calea cea bună. 

3 Reîncarnarea este oportunitatea pe care Dumnezeu, în dreptatea Sa iubitoare, o oferă sufletului de 

a-și recăpăta puritatea și de a se întoarce pe calea cea bună. Acesta este modul în care își poate folosi 

experiența dobândită în pelerinajul său. 

4 Când vă uitați la copii, priviți-i cu respect, pentru că nu știți ce suflet se ascunde în ei. Dar ceea ce 

poți fi sigur este că fiecare dintre aceste mici ființe are un trecut care reprezintă o istorie lungă, o viață 

mare de dezvoltare. 

5 Cât timp sufletul trăiește copilăria înălțimii sale trupești, are nevoie de ajutorul bătrânilor săi, 

pentru că trupul său este încă prea slab pentru a-l susține. Are nevoie de tandrețe pentru ca inima să nu se 

împietrească și, de asemenea, are nevoie de exemple și de învățături care să o educe și să o încurajeze până 

când va veni ceasul în care se va putea face cunoscută. 

6 Fiecare suflet își aduce mesajul său în lume și, pentru a-l putea exprima, este necesar ca totul în 

mediul său să-i fie favorabil. Atunci când sufletul, după lungul său drum de dezvoltare plin de lupte și 

încercări pentru a ajunge la perfecțiune, se vede în sfârșit liber de pete, greutăți și ignoranțe și în el nu 

există decât lumină, el se aseamănă tot mai mult cu puritatea copiilor. 

7 Copilul știe intuitiv că este incapabil să se îngrijească singur și, prin urmare, își pune toată 

încrederea în părinți. Nu se teme de nimic atâta timp cât este alături de ei. Așteaptă numai lucruri bune și 

știe că nu-i va lipsi nimic. Mai târziu descoperă că în ei există o sursă de cunoaștere, tandrețe și viață, 

motiv pentru care trăiește fericirea în compania lor. 

8 Când vor avea oamenii acest sentiment? Când vor fi ei cu Mine? Când va ajunge sufletul omului la 

acea credință, puritate și încredere pe care o are copilul în inocența sa? 

9 Vă spun cu adevărat că atunci când se va întâmpla acest lucru, veți auzi din nou Cuvântul Meu 

iubitor spunându-vă: "Lăsați copiii să vină la Mine, căci a lor este împărăția cerurilor". 

10 Cu mult timp în urmă ți s-a spus: "Cinstește-ți tatăl și mama, iar cel mai bun mod de a-i cinsti este 

să duci o viață dreaptă și virtuoasă". 

11 Este necesar să vă reamintesc îndatoririle pe care le aveți pe pământ în acest moment? Inima ta îmi 

spune: Nu, Doamne, vorbește-ne acum din viața spirituală. Văd însă că oamenii nu și-au propus să-și 

onoreze părinții. Și dacă ei nu au împlinit primele porunci, cum vor putea să împlinească noile Mele 

învățături? 

12 Pe temeliile Legii, în lumina Doctrinei Mele pe care v-am învățat-o în Era a doua, construiesc 

zidurile Sanctuarului; iar acum, cu noul Meu Cuvânt, termin construcția Templului spiritual. 

13 Trebuie să vă spun că fundațiile voastre sunt încă slabe pentru că nu trăiți în armonie cu legile 

Primei Ere; pentru că numai pe o adevărată moralitate și pe o virtute purificată veți putea să vă construiți 

templul interior. 

14 Întrebarea mea este următoarea: Cum ai putea să-l onorezi pe Tatăl tău ceresc fără să-ți onorezi 

mai întâi părinții de pe pământ? Cum ai putea să încerci să consideri oamenii ca fiind frații și surorile tale, 

dacă nu-ți iubești mai întâi familia ta, care este formată din părinți, frați și surori, soț sau soție și copii? 

15 De aceea am vrut să uniți Legea primei ere cu învățătura pe care v-am dat-o prin Isus, precum și cu 

revelațiile din acest timp, pentru că astfel veți avea toate cunoștințele și instrumentele necesare pentru a 

parcurge calea spirituală care duce la lumina eternă. 

16 Dacă nu practicați virtutea în viața voastră și totuși vă mândriți cu îndeplinirea legii, vă spun că 

acționați în mod inconștient și denaturați adevărul. 

17 Discipolul meu trebuie să aibă inima curată pe pământ pentru a fi curat în spirit. 

18 Onorați-i prin viața voastră pe cei care v-au dat existența conform voinței mele și atunci, mâine, 

copiii voștri vă vor onora. Nu Mă slăviți doar cu fapte spirituale, nu, și faptele voastre umane Îl slăvesc pe 

Duhul Meu. 
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19 Acesta este un moment în care mulți oameni, atunci când experimentează marile vizite care se 

adună asupra omenirii, exclamă: "Este mâna lui Dumnezeu care pedepsește omenirea prin durere". Dar Eu 

vă spun că acesta este un mod greșit de a gândi dreptatea Mea. 

20 Când vei înțelege că durerea există doar ca urmare a păcatelor tale și că omul însuși este cel care se 

condamnă și se pedepsește pe sine? 

21 Ar trebui să înțelegeți că atunci când permit ca durerea să vă lovească inima, vă dau astfel cea mai 

clară dovadă că păcatul este cel mai mare obstacol pentru ca voi să vedeți lumina și să vă bucurați de 

pacea Duhului. 

22 Mulți cred că Mă iubesc și Mă slujesc, dar când suferința îi lovește, se întreabă consternați: "Cum 

se face că, deși Îl iubesc pe Tatăl Meu, El îmi permite să beau acest pahar al suferinței?". - Ei nu au 

devenit conștienți că nu numai că nu Mă iubesc, dar că au permis ca pasiunile lor și goana lor după lucruri 

pământești să fie un cult pentru ei, căruia îi dau prioritate, fără să devină conștienți de închinarea pe care ar 

trebui să Mi-o ofere. 

23 Dacă oamenii ar aduce un omagiu adevărului, iubirii, dreptății și bunătății - care sunt atribute ale 

Spiritului Meu - credeți că durerea, războiul, foamea, confuzia și moartea ar mai putea exista în lume? Cu 

adevărat vă spun că nimic din toate acestea nu ar exista în viețile voastre și în schimb ar fi pace, sănătate 

sufletească și trupească, curaj de a trăi și bunăstare. 

24 Amintește-ți că ți s-a spus în Lege: "Să nu ai alți dumnezei în afară de Mine". Cu toate acestea, 

există mulți zei pe care ambiția umană i-a creat pentru a-i venera, pentru a le aduce omagiu și chiar pentru 

a le sacrifica viața. 

25 Înțelegeți că Legea Mea nu este învechită și că, fără ca voi să fiți conștienți de ea, ea vă vorbește 

neîncetat prin conștiință; totuși, oamenii continuă să fie păgâni și idolatri. Își iubesc trupurile, își flatează 

vanitățile și își satisfac slăbiciunile; iubesc comorile pământului, cărora le sacrifică pacea și viitorul lor 

spiritual. Aceștia aduc un omagiu cărnii, ajungând uneori la degenerare și găsind chiar moartea în dorința 

de plăceri. 

26 Convingeți-vă că ați iubit lucrurile lumii mai mult decât pe Tatăl vostru. Când v-ați sacrificat 

pentru Mine, iubindu-Mă în aproapele vostru și slujindu-Mă? Când vă sacrificați somnul sau vă puneți în 

pericol sănătatea pentru a ajuta și a ușura suferințele semenilor voștri? Și când ați mers până aproape de 

moarte pentru unul dintre idealurile mărețe pe care le inspiră Învățătura Mea? Vezi că închinarea pe care o 

faci cu viața materială vine înaintea închinării vieții spirituale pentru tine. De aceea v-am spus că aveți alți 

dumnezei la care vă închinați și cărora le slujiți mai mult decât adevăratului Dumnezeu. 

27 Cum vei putea cunoaște pe pământ o viață care să includă dreptatea și cum vei putea simți pe 

sufletul tău mantia divină a păcii Mele? Ce vei putea face pentru a nu mai simți durerea, dacă acesta este 

singurul lucru pe care ți-l pot oferi falșii zei pe care i-ai creat și iubit din vremuri demult apuse până în 

prezent? 

28 Iubește-mă mai mult decât toate lucrurile create, căci dacă mă iubești pe mine, vei ști cum să dai 

tuturor ființelor locul lor corect și adevărat. 

29 Confuzia care domnește în lume în acest moment este foarte mare; dar spiritul umanității este 

pregătit și este suficient ca chemarea mea să îi facă să își întoarcă din nou ochii spre Legea mea. 

30 Se apropie momentul în care lumina Duhului Meu va ajunge în inimile oamenilor și îi va face să 

simtă și să înțeleagă ceea ce nu au înțeles până acum. 

31 Iubiți ucenici, voi îmi arătați spiritul vostru însetat de adevăr și de aceea vă invit să veniți la 

această fântână să beți până vă veți potoli setea. Pătrundeți până în miezul Cuvântului Meu; nu uitați că Eu 

mă materializez doar până la o anumită limită, iar apoi depinde de voi să trageți concluziile corecte, 

examinând cu atenție tot ceea ce ați auzit. Rugați-vă și interogați-mă în rugăciunea voastră, apoi veți 

experimenta cum primiți o scânteie din lumina mea cu fiecare manifestare. Nu vă așteptați să primiți 

întregul adevăr într-un singur moment. Fiți conștienți de faptul că există suflete care caută adevărul de 

mult timp, care cercetează și încearcă să pătrundă toate secretele și încă nu au ajuns la scopul dorit. 

32 Hristos v-a învățat calea când a spus: "Iubiți-vă unii pe alții". Dar până astăzi nu ați conștientizat 

amploarea acestei porunci sublime. Cu adevărat, vă spun, întreaga viață a omului ar fi transformată dacă 

ați trăi conform acestui principiu suprem, căci numai iubirea va putea să vă dezvăluie sfatul secret al lui 

Dumnezeu, deoarece în El se află originea vieții. Căutați adevărul cu zel, căutați sensul vieții, iubiți, 
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deveniți puternici în bunătate și veți experimenta cum, încetul cu încetul, tot ceea ce era greșit, nedrept și 

imperfect va dispărea din ființa voastră. Fiți mai receptivi în fiecare zi la lumina Harului Divin, și atunci 

veți putea cere Domnului vostru tot ceea ce doriți să știți, tot ceea ce spiritul vostru are nevoie pentru a 

ajunge la cel mai înalt adevăr. 

33 Lucrați pe pământ cu mai multă dăruire și dedicați-vă cu fidelitate îndatoririlor voastre. 

Întotdeauna străduiește-te pentru progresul sufletului tău, astfel încât viața ta materială să nu fie stearpă. 

34 Rugați-vă cu rugăciunea simplă care vine din cea mai curată inimă și examinați-vă faptele cu 

ajutorul conștiinței. Atunci vă veți bucura de prezența Mea. 

35 În această conexiune a spiritului, veți primi fluxuri de lumină pentru a înțelege mai bine viața. Nu 

vă va lipsi inspirația care vă va conduce să deveniți din ce în ce mai buni. În acele momente, puterile și 

darurile Spiritului se vor trezi, iar voi veți fi capabili să îndepliniți diferitele misiuni pe care vi le-am 

încredințat. 

36 Intuiția, care este viziune spirituală, premoniție și profeție, limpezește mintea și face inima să bată 

mai repede în fața mesajelor și vocilor pe care le primește din infinit. 

37 Odată ce oamenii au învățat să comunice cu Spiritul Meu, nu mai au nevoie să consulte sau să 

pună întrebări în cărți. Și astăzi, ei continuă să le ceară celor pe care îi cred să știe mai multe, sau caută 

scripturi și cărți în dorința de a afla adevărul. 

38 Binecuvântat este cel care se străduiește să asculte Cuvântul Meu și nu vrea să rateze nici măcar 

una din învățăturile Mele, căci va reuși să formeze în spiritul său cartea care va fi cea mai bună moștenire 

a sa în acest timp. 

39 Cuvântul meu este înviere și viață pentru sufletul care se teme și se prăbușește în marea furtunoasă 

a patimilor. De aceea, cel care a primit-o în inima sa și i-a gustat esența va trăi veșnic. Iar cea mai mare 

dorință a sa va fi aceea de a dezvălui același lucru semenilor săi, pentru ca toți să se hrănească din el și să 

obțină viața veșnică. 

40 Îi binecuvântez pe cei care proclamă venirea Mea în Era a Treia și care își îndeplinesc cu adevărat 

sarcina, căci sămânța lor va înflori în scurt timp. Dar vai de cei care se folosesc în mod abuziv de numele 

Meu sau de învățătura Mea pentru a-i lua prin surprindere pe cei creduli, numindu-se mesagerii lui 

Dumnezeu sau luându-Mi locul pentru a fi serviți, pentru că vor fi demascați și vor fi judecați. În drumul 

lor, vor descoperi că oamenii s-au trezit și le vor cere dovezi care să justifice tot ceea ce propovăduiesc. 

41 Eu sunt "Cuvântul" care vorbește cu spiritul tău. Eu sunt Maestrul care se vede din nou înconjurat 

de discipoli. În timp ce unii dintre ei se roagă și câștigă merite pentru a se simți puri și demni de a fi cu 

Mine, alții denaturează și devalorizează învățătura Mea. Vă spun că fiecare dintre ei va da socoteală în fața 

Mea pentru învățătura pe care le-am dat-o tuturor. Generația actuală, ca urmare a materialismului lor, nu 

va înțelege sensul acestei revelații, iar noile generații vor fi cele care, atunci când Mă voi uni cu ele de la 

spirit la spirit, vor cunoaște conținutul acestei Cărți a Înțelepciunii pe care v-am lăsat-o ca moștenire în 

această a treia eră. 

42 Oamenii așteaptă semnele mesajului Meu. Voi permite ca această învățătură să fie tradusă și dusă 

în alte țări pentru a o face cunoscută. Câți oameni o așteaptă fără să știe că în prezent dau și dictez 

nenumărate învățături din care va fi compilată cartea care conține mesajul Meu. 

43 Cuvântul meu s-a revărsat din belșug asupra voastră, ca un izvor de apă cristalină care curăță și 

înviorează totul în calea sa. 

44 Dacă vă echipați, veți fi puternici și veți avea autoritatea spirituală pe care au avut-o aleșii Mei în 

trecut. Vei fi respectat de unii și temut de alții, pentru că, din moment ce porți adevărul în spiritul tău, vei 

demasca falsitatea, minciuna și ipocrizia oriunde s-ar afla. 

45 Mulți oameni, când vor afla că ești în posesia revelațiilor Mele, vor veni la tine din curiozitate; alții 

te vor respinge, iar alții vor dori să te distrugă. În toate cazurile, ar trebui să vă limitați la îndeplinirea 

sarcinii voastre, și anume aceea de a depune mărturie. Atunci vei experimenta că tocmai cei care te-au 

batjocorit sau au intenționat să te ucidă vor fi mișcați de cuvintele tale, își vor arunca armele departe de ei 

și ți se vor alătura pe calea ta. 

46 Marele conflict se apropie; după haos, pacea va veni în această lume. Omul trebuie să golească 

această cupă pentru a învăța să aprecieze și să lupte pentru pace și virtuțile spiritului. Este necesar ca el să 

sufere greutăți pentru ca să fie zdruncinat și purificat; iar când povara vinovăției sale devine insuportabilă 
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pentru el, simte dorința arzătoare ca pacea pe care a alungat-o atât de mult timp din inima sa să se întoarcă 

în sufletul său, pentru care își va oferi deplina pocăință. 

47 Vă spun că această pace va veni și că ea va fi păstrată și păstrată în inimile oamenilor pentru mult 

timp. 

48 Acest pământ va fi un câmp fertil unde sămânța Mea va înflori și va da roade, pentru că deja inima 

omului este flămândă de iubire și însetată de adevăr; este, de asemenea, obosită de cuvinte deșarte și de 

învățături fără iubire. De aceea, omul a simțit în cele din urmă că trebuie să fie instruit de un adevărat 

maestru care să-i dezvăluie viața spirituală și să-l pregătească pentru o existență superioară. Legea Mea, 

mereu prezentă în viața oamenilor, este uitată de ei și, de aceea, omenirea se îndreaptă spre haos; de aceea, 

inima omului este goală și săracă în spirit. 

49 Prin urmare, vă invit pe toți să vă întoarceți pe adevărata cale. Pacea mea este gata să vină la voi, și 

fiți siguri că odată cu ea virtuțile vor înflori din nou în sufletele oamenilor. După egoismul în care au trăit 

oamenii, caritatea se va întoarce la ei și vor căuta să îl înțeleagă pe cel care are nevoie de ajutor și îi vor 

oferi pacea și mângâierea pe care multă vreme nu au știut să le ofere. Atunci vor experimenta bucuria pe 

care o simte cel care își iubește aproapele ca pe un frate sau o soră. Când vor apărea acei buni semănători 

de caritate? V-am spus că, din cauza unui om drept, lumea aceasta ar putea fi salvată. 

50 Gândiți-vă la acest lucru: dacă v-ați strădui cu toții să fiți drepți și buni, această vale de lacrimi s-ar 

transforma în curând într-o lume de înaltă spiritualitate. 

51 Voi, oameni buni, munciți fără să vă obosiți. Învățați, faceți fapte care inspiră transformarea și, din 

moment ce ați fost înviați la o viață nouă, rugați-vă pentru cei care cred că sunt vii, dar au murit de 

credință și speranță. Voi, care sunteți acum puternici și sănătoși, rugați-vă pentru cei bolnavi. Rugați-vă 

pentru cei care nu se roagă și încurajați-i pe cei care trec prin mari încercări. Sprijină-i pe cei slabi și adu 

pacea în națiunile aflate în război. Ajută toate acele suflete care și-au lăsat trupurile pe câmpurile de luptă 

să se ridice și să intre în viața spirituală, conștiente de starea în care se află și de pasul pe care l-au făcut. 

Rugați-vă pentru toți, misiunea voastră nu se limitează la a face acest lucru doar pentru cei pe care îi iubiți 

și știți că sunt cei dragi vouă, ci pentru toți cei care trăiesc pe această lume și în alte lumi. Faceți acest 

lucru, ucenicilor, pentru că misiunea voastră spirituală este universală, deoarece nu v-am stabilit nicio 

limită pentru a vă iubi unii pe alții, ci v-am spus mereu: "Iubiți-vă unii pe alții". 

52 Pentru a vă ajuta în această sarcină, Lumina Spiritului Meu a coborât să vă mângâie, o, micuților, 

care ați lucrat cu sârguință pentru a putea oferi celor nevoiași un loc liniștit unde să poată auzi Vocea Mea, 

care este balsam, lumină și pace. 

53 Sărac și umil este locul de adunare, pentru că ați învățat că acesta nu este un templu. În schimb, te 

străduiești să dai puritate sufletului tău, despre care știi deja că este adevăratul Meu templu. 

54 Aceste locuri de întâlnire sunt ca niște copaci pe cărările largi ale vieții voastre, sunt ca niște 

palmieri în deșert, locuri de odihnă și de umbră pentru cei care rătăcesc. 

55 O, dacă fiecare provincie ar avea unul dintre acești copaci, unde oamenii ar putea auzi bătăile 

"privighetorii" mele! Dar pasul vostru a fost lent și munca voastră a fost slabă. De aceea, există multe 

regiuni fără copaci și mulți rătăcitori care nu găsesc nici oaze, nici umbră, nici refugiu și nici triluri de 

păsări. 

56 Din moment ce aveți mângâierea prezenței mele prin acest Cuvânt, dobândiți merite pentru ca 

arborele vostru să crească și umbra lui să se mărească, pentru că numărul rătăcitorilor va crește foarte 

mult, datorită mărturiei celor care și-au găsit aici pacea sufletească. 

57 Lucrați cu toții împreună și duceți la bun sfârșit lucrarea pe care v-am încredințat-o. Dar 

privegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită*, căci atunci voi înșivă ați distruge lucrarea voastră. 
* Vegheați și rugați-vă, ca să nu intrați în ispită. Aceasta este o corecție a traducerii lui Luther, care spune în 

Marcu 14:38: Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită. ─ Nici cererea din "Rugăciunea Domnească": "Și nu 

ne duce pe noi în ispită" nu este redată corect, căci Dumnezeu nu ne ispitește. (Iacov 1:3) Prin urmare, nu trebuie 

să Îi cerem să nu ne ducă în ispită, ci să ne protejeze și să ne conducă astfel încât să nu cădem în ceasul ispitei. 

(Apocalipsa 3:10) 

58 Mă întrebați în inimile voastre care sunt ispitele în care ați putea cădea, la care Eu vă răspund că 

aceste ispite sunt vanitatea, fanatismul sau materialismul. 
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59 Acum sunteți surprinși că vă vorbesc în acest fel, pentru că credeți că este imposibil să cădeți prin 

acțiuni atât de nedemne de un discipol al Meu. 

60 Dacă ați ști câți dintre voi, care ați venit aici plini de blândețe și ați plâns de fiecare dată când ați 

săvârșit cea mai mică fărădelege și care mi-ați jurat iubire la fiecare rugăciune, dar care, ulterior, ați 

transformat smerenia în mândrie și iubirea activă față de aproapele în egoism. 

61 Vă cunosc mai bine decât vă cunoașteți voi înșivă și este necesar să vă vorbesc în acest fel pentru 

ca voi să trăiți cu vigilență. 

62 Vă încredințez tuturor sarcina de a construi un sanctuar spiritual care să fie adevăratul Meu templu, 

un altar invizibil pentru ochii oamenilor, dar care va avea puterea unui altar cu adevărat existent. Prezența 

sa va fi simțită prin ceea ce radiați către semenii voștri. 

63 Acesta este templul pe care vă poruncesc să-l construiți, pentru că știu că în sânul lui veți găsi 

pacea, viața și lumina Duhului Sfânt. 

64 Dacă vă uniți cu adevărata fraternitate, urmați instrucțiunile Mele, perseverați în umilință, credință 

și caritate și aveți grijă să nu stagnați, ci să vă străduiți să obțineți o mai mare spiritualizare în fiecare zi, 

nu vă îndoiți că în curând vă veți vedea misiunea îndeplinită și lucrarea voastră finalizată. 

65 Luptați împotriva tuturor semințelor de disensiune, de minciună, de înșelăciune sau de materialism 

care ar putea să răsară în mijlocul vostru, căci dacă veți fi neglijenți, buruienile vor crește și vor crește și, 

în cele din urmă, vor acoperi zidurile templului vostru. 

66 Nu așteptați ca rezultatul muncii voastre să semene cu ceea ce s-a întâmplat cu cei care au ridicat 

turnul Babel. Străduiește-te ca la sfârșitul luptei să fie bucurie și pace în sufletul tău; dar ai grijă ca nu 

cumva să apară confuzia și durerea în ultimul moment. 

67 Binecuvântat este cel care caută să fie împăcat cu conștiința sa. 

68 Binecuvântat este cel care sădește sămânța păcii în calea sa. 

69 Voi, cei care veniți aici pentru a asculta cuvintele mele dulci, sunteți bineveniți. 

70 Veniți la mine ori de câte ori sunteți deprimați de suferințe sau de lipsa de credință, căci eu sunt 

Lumina care vă va reda liniștea spiritului. 

71 Dacă vă veți afla departe de aceste locuri de adunare, mă veți auzi în conștiința voastră, care vă va 

arăta calea. 

72 Când omenirea trece printr-o perioadă de confuzie spirituală, claritatea Cuvântului Meu vine să o 

lumineze, pentru că este capabilă să înțeleagă viața superioară. 

73 Sunteți cu toții martori ai faptului că, în aceste momente, știința își folosește tot timpul și 

inteligența pentru a descoperi în natură răspunsul la multe dintre întrebările omului. Iar natura răspunde la 

chemarea omului, mărturisind despre Creatorul ei, care este o sursă inepuizabilă de înțelepciune și iubire, 

dar și de dreptate. Cu toate acestea, omul nu se trezește la adevăr și continuă, ca prin judecată, să se 

împovăreze cu povara grea a materialismului său. 

74 Este teama oamenilor de a face un pas înainte spre evoluție, un pas înainte pentru că sunt obișnuiți 

să rămână în tradițiile pe care le-au lăsat strămoșii lor. 

75 Omul se teme să gândească și să creadă în mod independent; el preferă să se supună tradiției altora, 

privându-se astfel de libertatea de a Mă cunoaște. Din acest motiv a trăit în urmă.  

76 Dar acum a venit pentru omenire timpul luminii, cu care omul capătă voință proprie. 

77 Dacă omenirea a fost martoră la dezvoltarea științei și a asistat la descoperiri pe care nu le-ar fi 

crezut înainte, de ce se împotrivește să creadă în dezvoltarea spiritului? De ce se rigidizează la ceva care o 

oprește și o face inertă? De ce nu s-a deschis spre viața veșnică? 

78 Comparați modul în care revelațiile mele din acest moment corespund dezvoltării voastre 

materiale, astfel încât să nu le condamnați niciodată în mod eronat. 

79 Lăsați omul să nu-și imagineze nimic despre munca și știința sa materială, căci el nu știe că fără 

revelația Mea și fără influența Mea sau fără ajutorul ființelor spirituale care vă inspiră din lumea de 

dincolo, nimic nu ar fi putut fi descoperit. 

80 Omul face parte din Creație, are o sarcină de îndeplinit, așa cum au toate creaturile Creatorului; în 

plus, i s-a acordat o inteligență superioară și o voință proprie, astfel încât, prin propriul efort, să poată 

ajunge la dezvoltarea și perfecționarea spiritului, care este cea mai înaltă parte a existenței sale. 
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81 Prin intermediul spiritului, omul își poate înțelege Creatorul, îi poate înțelege binefacerile și îi 

poate admira înțelepciunea. 

82 Dacă, în loc să vă lăudați cu cunoștințele voastre pământești, v-ați însuși toată Lucrarea Mea, nu ar 

mai exista secrete pentru voi. Atunci v-ați recunoaște ca frați și v-ați iubi unii pe alții, așa cum vă 

instruiesc în fiecare dintre Lucrările Mele. Ați avea bunătate, iubire, milă și, mai presus de toate, unitate. 

83 Cât de mic ești dacă te crezi atotputernic și măreț și, de aceea, refuzi să mărturisești că mai presus 

de puterea și de știința ta este Cel care, cu adevărat, cunoaște toate lucrurile și poate face totul! 

84 Săraca ființă umană, dacă se mulțumește să fie materie și numai materie, motiv pentru care rămâne 

supusă doar legii naturale care guvernează ființele muritoare și trecătoare care se nasc, cresc și mor! 

85 Când vă veți ridica din starea de materialism în care vă aflați? Trebuie să faci un efort pentru a 

privi dincolo de cerul pe care l-ai conceput, locul de veșnicie care ți-a fost predestinat. 

86 Nu așteptați ca alții să înceapă calea spre Mine; veniți, explorați misterul și El vă va spune ce aveți 

de făcut; El vă va spune sarcina pe care trebuie să o îndepliniți. 

87 Vă invit să vă apropiați de mine, dar pentru aceasta nu este necesar să renunțați nici la îndatoririle 

și nici la răcoritoarele sănătoase ale vieții umane. 

88 Discipoli, ați venit pe pământ într-un moment în care toată viața umană este supusă dominației 

științei umane; în ciuda marelui materialism, lumina care vă luminează interiorul vă va face să înțelegeți ce 

trebuie să faceți. Așa vă veți dezvolta darurile, căci nimic nu trebuie să se clatine, totul trebuie să 

progreseze în armonie. 

89 Nu vă dau învățăturile Mele doar ca o frână morală pentru pasiunile voastre, ci mai degrabă, cu ele 

puteți urca pe cele mai înalte culmi ale perfecțiunii voastre spirituale. 

90 Frâiele pasiunilor tale trebuie să fie conștiința ta. 

91 Nu am venit să întemeiez o nouă religie printre voi și nici nu neg această învățătură religiile 

existente. 

92 Acesta este un mesaj de iubire divină pentru toți, o chemare către toate spiritele. 

93 Oricine înțelege intenția divină și îndeplinește poruncile mele se va simți condus spre progres și 

spre o dezvoltare superioară a spiritului său. 

94 Înțelegeți că, dacă lumea nu se angajează pe calea spiritualismului, pacea va fi departe de realizare. 

95 Eu, în Isus, am învățat legea celor mai înalte și mai pure sentimente. Veniți cu toții la Mine, 

transformați-vă în discipolii Mei mult iubiți și vă voi învăța să trăiți în pace. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 119  
1 A fost voința Mea ca omenirea să cunoască istoria poporului Israel, pentru că am folosit acest 

popor ca un instrument pentru învățăturile Mele și l-am supus la mari încercări, astfel încât să fie ca o carte 

deschisă pentru toate generațiile. 

2 Aceste douăsprezece triburi au întruchipat umanitatea din toate timpurile. Dar, în prezent, 

asemănarea este și mai mare între acel popor, când era captiv într-o țară străină, și lumea actuală, sclavă a 

păcatului și a materialismului, care sunt forțele care întruchipează puterea noului faraon. 

3 Dacă în acel timp mila lui Iehova a eliberat poporul Său, deschizându-i o cale prin deșert și 

conducându-l în Canaan, tot așa vin astăzi ca o lumină a dreptății și a iubirii pentru a elibera toate 

popoarele pământului din captivitate și pentru a le conduce spre "Țara Făgăduinței". Acum voi conduce 

sufletele voastre în împărăția Mea de lumină și pace și, de asemenea, voi trimite o nouă mană peste 

suflete, care va fi hrana Vieții Veșnice în timpul lungilor lor rătăciri. 

4 Voi încheia un nou legământ cu oamenii, dar nu va fi un legământ simbolic, ci un legământ în care 

va fi prezent Duhul Meu. 

5 Idealul bunătății și dorința de unire cu toate popoarele lumii se vor trezi din nou în poporul meu, 

așa cum s-au unit cele douăsprezece triburi care au traversat deșertul imens, inspirate de același ideal. 

6 Confruntarea va fi mare, iar de-a lungul drumului vor exista obstacole, dușmani și tentații. Dar din 

această încercare soldații vor ieși plini de oțel, iar apostolii plini de caritate și credință. De-a lungul 

călătoriei vieții, dar mai ales în momentele critice de încercare, voi încuraja mulțimile și le voi întări 

credința prin minunile Mele. Apoi, când oamenii vor fi obținut pacea și vor trăi în armonie, îi voi face să 

înceapă să se bucure de roadele dulci ale împărăției de lumină și de pace deja existente pe acest pământ - 

ca o pregustare a deliciilor pe care sufletele le vor experimenta mai târziu, când vor locui în casa spirituală. 

7 Roadele pe care sufletul le culege deja aici vor fi o compensație pentru sacrificiile, muncile și 

greutățile pe care inima ta le-a suferit. Mai târziu, când acest popor va bate ca o mulțime imensă la porțile 

Împărăției Mele, îl voi întâmpina cu bucurie și-i voi spune: "Intrați, veniți la Mine și lăsați în urmă praful 

de pe drum și oboseala". Iată orașul păcii, împodobit și așteptându-și noii locuitori. 

8 Poporul, speriat de prezența Tatălui său, va crede că a sosit ceasul judecății sale. Atunci le voi 

spune: "Nu vă temeți, intrați în Casa Mea, care este a voastră. Deșertul v-a purificat deja și v-a făcut 

vrednici să veniți la Mine. 

9 oameni, văzând atâta corupție printre oameni, cunoscând ura și războaiele lor și rezultatul dureros 

al învățăturilor materialiste, v-ați gândit că această umanitate, pentru a obține reînnoirea și convertirea la 

Legea Mea, va trebui mai întâi să îndure suferințe severe și că va trece mult timp până când oamenii se vor 

iubi în sfârșit unii pe alții conform învățăturilor Mele. 

10 Vă spun că, deși este adevărat că pe această lume o așteaptă încercări foarte mari, zilele de 

suferință se vor scurta, pentru că amărăciunea oamenilor va fi atât de mare, încât aceasta îi va face pe 

oameni să se trezească, să-și ridice ochii spre Mine și să asculte vocea conștiinței lor, care le va cere să 

împlinească Legea Mea. 

11 Dreptatea mea va eradica tot răul care există în această lume. Înainte de asta, voi investiga totul: 

Comunitățile religioase, științele și instituțiile sociale, iar apoi secera justiției divine va trece peste ea, 

tăind buruienile și lăsând grâul. Orice sămânță bună pe care o găsesc în inimile oamenilor o voi păstra 

pentru ca ea să continue să germineze în sufletele oamenilor. 

12 Există popoare și națiuni întregi care au alungat sămânța Mea din inimile lor; alții care au uitat cele 

mai importante învățături ale Mele; alții care nu veghează și nici nu se roagă. Cu toate acestea, și în ciuda 

sterpiciunii în care trăiesc, aceste popoare vor fi transformate în curând în câmpuri roditoare, pentru că 

mila Mea va acționa asupra inimilor lor. 

13 Este necesar să pregătiți "uneltele câmpului", să umpleți "grânarul" cu sămânța spirituală pe care v-

am adus-o și ca, prin darurile spirituale pe care vi le-am încredințat, să recunoașteți ora la care trebuie să 

vă părăsiți locul de odihnă pentru a porni la semănat. Ar trebui să veghezi și să te rogi pentru ca acel 

binecuvântat răsărit să nu te surprindă adormit în ignoranță, în materialism sau în păcat, pentru că atunci 

nu ai recunoaște ora potrivită pentru a ieși pe "câmpuri", iar când ai porni la drum nu ți-ar mai rămâne 

putere pentru luptă. 
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14 Dacă aveți credință în Cuvântul Meu, pregătiți-vă încă de pe acum prin rugăciune, astfel încât să 

găsiți câmpurile propice pentru semănat. Dacă nu terminați această lucrare, copiii voștri vor lua sămânța 

de iubire pe care v-am dat-o și vor îndeplini ordinele mele. 

15 Binecuvântați sunt lucrătorii care sunt desemnați să facă fertile câmpurile și să le cultive, pentru că 

ei vor vedea roua harului meu coborând peste câmpuri, care va fi binecuvântarea constantă a Tatălui 

pentru eforturile copiilor și o mângâiere pentru toți cei care se ridică la credință și viață. 

16 Cu mult timp în urmă vi s-a spus că va veni timpul când omul va înțelege toate revelațiile din 

vremurile trecute, iar eu vă spun că acest timp a început deja și că în el spiritul vostru primește lumina mea 

prin inspirație. 

17 Hristos a venit în lume și a deschis calea pentru voi, învățându-vă calea perfectă de a împlini legea 

prin viața, faptele și cuvintele Sale. Chiar înainte de a apărea în lume, El a fost anunțat de profeți, astfel 

încât oamenii să-L aștepte și să-L recunoască imediat ce L-au avut în fața ochilor lor. 

18 În Avraam și fiul său Isaac, v-am oferit o pildă a ceea ce va reprezenta moartea de sacrificiu a 

Mântuitorului, când am pus la încercare dragostea lui Avraam pentru Mine, cerându-i să își sacrifice cu 

mâna lui fiul, pe mult iubitul său Isaac. Cu o contemplare adecvată, veți recunoaște în acest act o 

asemănare cu cel care a însemnat mai târziu jertfa Fiului Unic Născut al lui Dumnezeu pentru mântuirea 

lumii. 

19 Avraam era reprezentarea lui Dumnezeu, iar Isaac era imaginea lui Iisus. În acel moment, 

patriarhul s-a gândit că dacă Domnul i-a cerut viața fiului său, a făcut-o pentru ca sângele celui nevinovat 

să spele fărădelegile poporului și, deși îl iubea profund pe cel care era carne din carnea lui, ascultarea din 

el față de Dumnezeu, compasiunea și dragostea pentru poporul său au fost mai puternice decât viața fiului 

său iubit. - Ascultătorul Avraam era pe punctul de a da lovitura fatală fiului său; în momentul în care, 

copleșit de durere, a ridicat brațul pentru a-l sacrifica, Puterea Mea l-a reținut și i-a poruncit să sacrifice un 

miel în locul fiului său, pentru ca acel simbol să rămână ca o mărturie a iubirii și a ascultării. 

20 Secole mai târziu, omenirea Mi-a cerut moartea sacrificială a lui Isus, Fiul Meu preaiubit, și a 

trebuit să vi-L predau vouă, pentru ca exemplul Său de blândețe, pecetluit prin moartea și sângele Său 

sacrificial, să rămână înscris de neșters în conștiința omenirii. 

21 Dacă în cazul lui Isaac un miel l-a înlocuit pentru a-i salva viața, în cazul lui Isus nu a existat 

nimeni care să-L înlocuiască, căci El știa că era necesar ca sângele Său să fie vărsat pentru ca sensul și 

lumina acestei jertfe să lumineze spiritul, inima și mintea oamenilor lipsiți de spiritualitate. De aceea, Iisus 

este numit și "Mielul lui Dumnezeu". - Legea îți spune: "Să nu ucizi", dar Hristos, în învățătura Sa de 

iubire, ți-a arătat lecția sublimă de a muri pentru a-i salva pe alții. 

22 Binecuvântat este cel care moare pentru a da viață celor care au nevoie de ea, căci va trăi în veci. 

23 Iată cum a sosit timpul ca voi să înțelegeți esența spirituală conținută în revelațiile Mele anterioare, 

ceea ce omenirea interpretează doar în mod material, fără a încerca să se cufunde în ele pentru a le 

descoperi sensul spiritual. 

24 Vă plasez la începutul căii înțelegerii, pentru ca apoi să puteți ajunge la miezul învățăturilor Mele. 

Dacă ți-aș prezenta totul complet luminat, spiritul tău nu s-ar strădui să ajungă la fundul Cuvântului Meu. 

25 Vă reamintesc cum mulțimea de atunci - în veacul al doilea, însetată de sânge, l-a văzut în cele din 

urmă pe Isus atârnând pe cruce, iar lângă El, în chinurile morții, pe ceilalți doi condamnați - L-a auzit 

spunând către Tatăl: "Doamne, iartă-i, că nu știu ce fac". Toți cei prezenți au auzit, dar nu au înțeles acele 

cuvinte, și a trebuit să treacă ceva timp pentru ca oamenii să înțeleagă că acel sânge care se scurgea încet 

pe pământ era simbolul iubirii divine și al iertării supreme, care coboară ca o mantie infinită pentru a-i 

acoperi pe toți oamenii. 

26 Între timp au trecut multe secole, dar omenirea din acest timp - plângând la amintirea morții 

sacrificiale a lui Isus și îngrozită de cruzimea celor care l-au pus la încercare - este încă în întuneric. 

de sânge - este același care sacrifică zi de zi mii de semeni. 

27 Dacă Hristos ar reveni pe pământ ca om în acest timp, nu ar mai spune ca pe Golgota: "Tată, iartă-

le lor, că nu știu ce fac", pentru că acum primiți din belșug lumina conștiinței, iar sufletele s-au dezvoltat 

mult. Cine nu știe că Eu sunt Dătătorul vieții și că, prin urmare, nimeni nu poate lua viața aproapelui său? 

Dacă omul nu poate da existența, nu are dreptul să ia ceea ce nu poate da înapoi. 
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28 Oameni buni, credeți că împliniți Legea Mea doar pentru că spuneți că aveți o religie și că vă 

închinați în exterior? În Lege ți s-a spus: "Să nu ucizi", dar tu încalci această poruncă, pentru că tu verși 

sângele semenilor tăi în râuri pe altarul păcatului tău. 

29 Israeliții și creștinii se războiesc și se ucid între ei - nu le-am dat Eu amândurora una și aceeași 

lege? 

30 Ispășirea pentru aceasta va fi sângeroasă și dureroasă, pentru că viețile pe care oamenii le-au luat și 

sângele pe care l-au vărsat strigă după dreptate. Vai de cei care au ucis și mai mult de cei care au sfătuit 

sau au poruncit să ucidă! 

31 Pas cu pas, popoarele se îndreaptă spre valea (morții) unde se adună pentru a fi judecate. 

32 Și totuși îndrăznesc să rostească numele Meu acei oameni care fac război și ale căror mâini sunt 

pătate cu sângele semenilor lor. Sunt acestea florile sau fructele învățăturii pe care v-am dat-o? Nu ați 

învățat de la Isus cum a iertat, cum a binecuvântat pe cel care l-a rănit și cum chiar și în moarte a dat viață 

călăilor Săi? 

33 Oamenii s-au îndoit de Cuvântul Meu și au neglijat credința; de aceea au pus toată încrederea lor în 

forță. Atunci le-am permis să își vadă ei înșiși greșeala, culegând roadele faptelor lor, căci numai așa își 

vor deschide ochii pentru a înțelege adevărul. 

34 Pe această masă a iubirii se află o mâncare pe care nici măcar regii pământului nu v-ar putea-o 

oferi: Ele sunt pâinea cerului, pe care o cer cei săraci, și vinul pe care îl beau pariații lumii. Mâncați și beți, 

dar niciodată să nu vă mândriți cu aceste bunuri, căci atunci ați ascunde deșertăciunea sub hainele voastre 

sărăcăcioase, iar eu vreau să fiți umili la minte și la inimă. Luați exemplu de la cei care, deși poartă pe 

umeri o mantie regală, știu în inima lor să fie umili. Pâinea și vinul Meu sunt pentru toți, pentru că vă văd 

pe toți în nevoie spirituală. La început v-am dăruit tuturor harul meu, care este sămânța divină. De atunci, 

ați mers pe diferite căi, în funcție de destinul vostru, și pe aceste căi fiecare a cules după cum a semănat - 

unii roade din belșug, alții au cules doar durere și mizerie. În timp ce unii au trăit doar puțin timp pe 

pământ pentru că au obținut lumina necesară pentru a se înălța, alții, deși au trăit mult timp în valea de 

lacrimi, nu au ajuns nici măcar să știe cine sunt și nici unde se îndreaptă. Am milă de aceste suflete care 

rătăcesc fără un țel, de aceea le opresc pașii pentru a le arăta calea care duce spre "Țara Făgăduinței". 

35 Lumina Duhului Meu pătrunde în fiecare inimă, chiar dacă aceasta rămâne închisă. În mod similar, 

lumina Stelei Regale nu pare să pătrundă în dormitorul dumneavoastră atunci când este încuiat, dar razele 

sale invizibile ajung în interiorul acestuia și îi conferă o atmosferă vie. Nu trebuie să așteptați ca lumina 

Mea să pătrundă în interiorul vostru, deși ușile sufletelor voastre sunt închise. Cât de frumos va fi să vă 

găsesc cu templul vostru interior pregătit să primiți harul iubirii Mele grijulii. Lăsați-Mă să vă vindec și să 

vă întăresc, și după aceea vă voi face lucrători și ucenici ai Mei. 

36 Mulți dintre voi, care în prezent nu sunteți nimic în viață, fiind ultimii chiar și în familiile voastre, 

vă veți vedea în curând așezați la masa Mea. Voi, care ați fost disprețuiți și alungați din cercul celor dragi, 

veți fi recunoscuți mâine chiar de cei care v-au judecat greșit. 

37 Vreți să vă sensibilizați sau să vă liniștiți inimile? Atunci mergeți pe această cale, care este cea a 

smereniei, a înălțării spirituale și a carității. Aduceți vindecarea bolnavilor, vizitați paturile de durere, 

mângâiați-i pe cei care suferă și respectați-i pe cei care au luat această cruce înaintea voastră. Luați ca 

exemplu pe cei care veghează noaptea și studiază lucrarea Mea, precum și pe cei care aduc servicii de 

iubire semenilor lor, chiar dacă beau un pahar de suferință. 

38 Astfel, Eu le vorbesc celor care încep să pronunțe primele cuvinte ale limbajului spiritual, 

neofitelor pe care îi învăț regulile de bază ale Legii și scopul final al Lucrării Mele. În ea veți afla că, dacă 

vă rugați de la duh la duh și vă iubiți semenii, nu numai că veți vindeca bolnavii, dar veți învia și morții. 

39 În această umilă regiune în care Mă manifest în prezent, v-am dezvăluit că cea de-a treia eră a 

început în 1866 și că această manifestare se va încheia în 1950, când mulți dintre copiii Mei mă vor fi 

auzit. Adevărat vă spun că buzele care v-au dat învățătura Mea nu au vorbit de bunăvoie, ci sub inspirație 

divină. 

40 Iubiți lucrători ai acestor câmpuri, îmbrățișați-vă sarcina cu iubire adevărată, cultivați câmpurile 

Mele făcând brazde în care să puneți sămânța divină. Cunoașteți sămânța pentru a o semăna numai pe ea, 

căci în rodul ei se va întemeia evoluția ascendentă și lumina sufletului vostru. Credeți că este corect ca 
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atunci când veți trece în lumea spirituală să vă plângeți de milă doar din cauza lipsei de zel în sarcina care 

v-a determinat să locuiți pe pământ? 

41 Nu uitați că vă tot spun să semănați grâul în câmpurile Mele, pentru că acele câmpuri în care au 

crescut buruieni și ciulini vor fi tăiate de secera Justiției Divine. 

42 Același lucru l-am spus și discipolilor și mulțimilor din Era a doua: "Adevărat vă spun că orice 

copac care nu este plantat de mâna Tatălui Meu Ceresc va fi dezrădăcinat din rădăcină." 

43 Rugați-vă, lucrători, faceți-o cu umilință înaintea Tatălui vostru și aveți grijă ca semănatul vostru 

să fie plăcut înaintea ochilor Mei. Curățați-vă neobosit câmpurile, căutați lumina pentru a clarifica erorile 

până când numai grâul va da roade în ele. 

44 Este o sămânță pură pe care ați primit-o, dar credința voastră mică nu v-a permis să recunoașteți 

această puritate și, fără să fiți conștienți de ea, ați amestecat-o cu alte semințe care nu veneau de la Mine. 

45 Eu v-am spus: Cunoașteți sămânța, ca să curățați unul câte unul semănăturile voastre și ca de pe 

buzele copiilor voștri, când vor începe să umble pe calea Domnului, să iasă numai adevărul. Îi văd pe cei 

care se străduiesc să pătrundă până în adâncul acestei doctrine, dar care nu au reușit să se elibereze până 

astăzi de influența învățăturilor, religiilor și dogmelor străine. 

46 oameni, ajutați-i pe purtătorii Mei de cuvânt cu rugăciunile voastre, instruiți-i pe profeții voștri și 

întăriți-i. Nu uitați că spre sfârșitul manifestării Mele vă voi dezvălui multe învățături pe care le-am păstrat 

pentru voi, pentru a completa această moștenire cu o broșă de aur. 

47 După acest timp de manifestare, lumina mea vă va ajuta să înțelegeți ceea ce ați auzit, ceea ce vă 

va permite să separați ceea ce este esențial și adevărat de ceea ce este de prisos, adică de ceea ce este 

material. 

48 Îi voi inspira pe acești oameni, martori ai Cuvântului Meu, astfel încât ei să studieze cu atenție 

învățăturile Mele și să înțeleagă sensul profund a ceea ce le-am spus și care este esența învățăturii Mele. 

49 Când veți fi trecut prin stadiul de pregătire și veți fi pregătiți pentru a preda, vă voi deschide calea 

și atunci nu vă veți mai lăsa intimidați de pericolele și spinii invizibili sau de capcanele și amenințările 

perfide pe care le veți întâlni, căci atunci totul va fi pregătit pentru semănatul vostru. 

50 Atunci voi fi ordonat totul, iar lumina Mea va coborî peste voi așa cum coboară roua pe văi în 

liniștea nopților. Iubirea este ceea ce vei semăna. Cum vreți ca națiunile să încheie tratate de pace dacă  nu 

există dragoste în inimile lor? 

51 V-am spus că pacea va fi cu oamenii de bunăvoință, dar nu găsesc această bunăvoință la niciun 

popor de pe pământ. 

52 De aceea, este necesar să se nască un popor care să nu urmărească comorile lumii, ci să învețe 

iubirea activă față de aproapele, rugăciunea, virtutea și credința. Pe acest popor îl voi numi al Meu, și 

oamenii îl vor recunoaște ca fiind poporul lui Dumnezeu. Din moralitatea poporului său, din bunele sale 

obiceiuri, din viața virtuoasă pe care o duce, va veni pacea, care va aduce bunăstare oamenilor, fără ca 

aceștia să uite că pacea perfectă, singura pace care umple spiritul de fericire, nu vine decât la cel care o 

dorește cu dragoste adevărată. 

53 Când veți obține pacea minții când nu ați obținut nici măcar pacea inimii? - Vă spun, până când 

ultima armă fratricidă nu va fi distrusă, nu va exista pace între oameni. Armele fratricide sunt toate cele cu 

care oamenii își iau viața unii altora, distrug moravurile, se lipsesc de libertate, de sănătate, de liniște 

sufletească sau distrug credința. 

54 Limita atâtor răutăți aproape că a fost atinsă, ele trebuie să înceteze. De aceea, vocea Mea s-a făcut 

auzită în adâncul sufletelor și a chemat oamenii din toate națiunile să depună armele de distrugere și de 

moarte, pentru ca ele să fie mistuite în focul dreptății Mele. 

55 Atunci voi vorbi spiritual și vocea Mea va fi auzită în conștiința tuturor copiilor Mei. 

56 Dacă oamenii mândri și nechibzuiți ar reflecta și s-ar ruga, ar conștientiza încotro își îndreaptă 

pașii și s-ar opri. Dar ei nu pot dobândi o claritate completă a minții, deoarece ura și ambiția îi orbesc. 

57 Rugați-vă, voi toți cei care doriți să faceți parte din poporul păcii. Toți cei care doresc să întindă o 

mână frățească semenilor lor, pentru a-i salva, să se apropie de lumină. 

58 Sămânța răului, împrăștiată pe tot pământul, dă roade ca niciodată înainte. Dar trebuie să vă mai 

spun că sămânța bună încolțește și ea în diferite puncte ale planetei. 
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59 Pregătiți-vă spiritual, voi toți cei care simțiți că în inimile voastre începe să germineze această 

sămânță divină, astfel încât, atunci când veți întâlni alți semănători pe drumurile voastre, să îi recunoașteți 

și să vă uniți în Legea Mea. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 120  
1 De mult timp v-a fost anunțat prin gura unui profet că va veni o vreme în care Spiritul divin se va 

revărsa peste toată carnea și spiritul. Adevărat vă spun că acest timp este cel pe care îl trăiți în prezent. Dar 

a venit la voi prin surprindere și fără să fiți pregătiți, pentru că ați acordat foarte puțină importanță acelor 

voci profetice și nu ați studiat sau pătruns acea profeție. 

2 Astăzi căutați tot ceea ce este supranatural pentru a găsi confirmarea că viața spirituală există. Unii 

observă și studiază stelele, alții se așteaptă la voci sau semne misterioase, alții vor să găsească explicația în 

știință, dar foarte puțini sunt cei care s-au concentrat în adâncul spiritului lor pentru a auzi acolo vocea 

Domnului lor, pentru a-L simți și pentru a-L iubi. 

3 Când le-am apărut ucenicilor mei pentru ultima oară în Era a doua, ei au văzut un nor care înfășura 

forma Maestrului, ridicându-l și ducându-l cu el în infinit. Acolo au primit promisiunea și anunțul că 

Domnul se va întoarce la oameni în aceeași formă spirituală în care acei oameni L-au văzut plecând. 

4 Numai ei puteau înțelege acea manifestare divină, pentru că erau singurii care erau echipați în timp 

ce lumea dormea. Acum vă spun că ați văzut cuvântul acelui profet din prima eră și că promisiunea pe care 

v-am făcut-o s-a împlinit. Dar venirea Mea în formă spirituală a fost simțită doar de cei care s-au pregătit 

în interior sau de cei care M-au așteptat cu simțurile treze. 

5 În aceeași tăcere sublimă cu care m-am înălțat în nor în acea a doua eră, cobor astăzi peste toate 

spiritele; totuși, nu toți m-au văzut, simțit sau auzit, pentru că acum, ca și atunci, sunt puțini cei care sunt 

receptivi. Vocea Mea este blândă, dar prezența Mea va zgudui din nou omenirea în toate instituțiile sale 

sociale. 

6 Conducătorii, fariseii și cărturarii și-au bătut joc de Isus când L-au auzit spunând că este un rege, 

că a venit să domnească. Când L-au văzut murind pe cruce, batjocura și îndoielile lor au crescut și mai 

mult, dar nu-și puteau imagina că foarte curând vor pieri împreună cu guvernele și vasalii lor și că Cel pe 

care Îl judecaseră și Îl uciseseră ca pe un impostor va cuceri mari mulțimi și națiuni prin adevărul 

învățăturii Sale pline de dreptate, dragoste și umilință. 

7 Aici sunt, vizibil și palpabil pentru cel care se pregătește lăuntric și vrea să Mă privească, iar Eu 

răspândesc lumina în toate spiritele, astfel încât nimeni nu Mă caută sub altă formă decât cea spirituală și 

nici nu se străduiește să Mă găsească în exterior, în timp ce Mă poartă în inima sa. 

8 Ilie a venit să pregătească venirea Mea. El a făcut din nou cărările egale, luminând mințile și 

dezlegând buzele celor prin care v-am dat Cuvântul Meu. Odată ce voi înceta să vă vorbesc prin 

intermediul minții umane, Ilie va continua să răspândească lumina pe calea umanității. 

9 Mare este mesajul trimisului lui Dumnezeu în această eră. Să știți că deja în Era a doua v-am spus: 

"Ilie va veni și va readuce toate lucrurile la starea lor inițială". 

10 Cine sunt cei care îi simt cu adevărat prezența spirituală? Aș putea, de asemenea, să vă spun așa 

cum am spus atunci: "Ilie a fost cu voi și nu l-ați simțit". 

11 Îl numiți un precursor, iar acest lucru a fost cu adevărat încă de la început. El v-a dat o idee despre 

comunicarea divină prin om și a înviat morții chiar înainte ca Isus să vină pe lume. El v-a adus primele 

mesaje despre reîncarnarea sufletului și de atunci a deschis căile Domnului, până în epoca actuală, în care 

vă bucurați de această manifestare și vă minunați de ordinea și perfecțiunea cu care fiecare dintre 

revelațiile spirituale a devenit realitate. 

12 Ilie este ca un păstor, urmați-l, căci el vă va călăuzi pe calea cea adevărată până când veți ajunge la 

obstacolul unde vă așteaptă Cel care este Tatăl tuturor lucrurilor create. 

13 Pregătiți-vă spiritual în liniștea meditației voastre, pentru că el se va apropia de voi pentru a vă 

dezvălui tot ceea ce mintea voastră nu a fost capabilă să înțeleagă. 

14 Bătălia se apropie, iar Ilie vrea să te facă puternic. Nu vă temeți, nu vă îndoiți de ghidul vostru 

spiritual, căci dacă pe vremea lui a făcut să cadă o rază de fulger printr-o rugăciune pentru a dovedi 

existența adevăratului Dumnezeu adoratorilor zeilor falși, în acest timp va face minuni în fața lumii 

materializate, care o va zgudui și o va face să deschidă ochii la adevăr. 

15 Ți-e teamă să vorbești cu semenii tăi despre reîncarnarea sufletului? Nu sunteți convinși de 

dreptatea iubitoare pe care o conține? 
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16 Comparați această formă de ispășire cu cea a pedepsei veșnice în focul neîncetat al iadului - o idee 

pe care omenirea o folosește pentru a intimida sufletele oamenilor. Spuneți-mi care dintre aceste două 

tipuri vă dă ideea unei justiții divine, perfecte și milostive. Una dezvăluie cruzimea, resentimentele fără 

margini, răzbunarea; cealaltă conține doar iertare, dragoste părintească, speranța de a obține viața veșnică. 

Cât de mare este denaturarea pe care învățăturile Mele au suferit-o ca urmare a interpretărilor greșite! 

17 Vă pregătesc pentru luptă, pentru că știu că veți fi combătuți din cauza a ceea ce veți învăța. Dar 

dacă semenii tăi care te combat în acest moment ar fi surprinși de moarte și i-aș întreba - când vor muri în 

păcat - ce preferă: focul veșnic în care cred sau posibilitatea de a fi mai tare într-o viață nouă - cu adevărat, 

îți spun, ar da preferință celei de-a doua soluții, chiar dacă ar fi trebuit să o combată în viața lor, orbiți de 

fanatism. 

18 Ucenici, fiți credincioși și perseverați în învățătura mea, căci în cele din urmă lumina va birui 

întunericul. Lumina este credința adevărată, este rațiune, cunoaștere, înțelepciune. 

19 Ilie va merge înaintea voastră ca o torță divină și vă va lumina calea. 

20 În acest timp, vă înarmez cu virtute pentru a vă putea îndeplini misiunea dificilă pe care v-am 

încredințat-o în Era a treia - o misiune care va fi spre binele umanității și va servi pentru a vă conduce 

sufletul în sus pe calea dezvoltării. Îi fac consilieri și doctori pe cei care înainte erau paria sau pur și 

simplu egoiști. Este necesar să aveți credință în darurile voastre spirituale pentru a putea face lucrări 

uimitoare. Dacă aveți credință, veți fi atât de uimiți de faptele pe care le faceți, încât Îmi veți spune: "De ce 

îmi acorzi lucruri atât de mari, când eu sunt atât de nevrednic?". Înțelegeți că, după creuzetul de durere 

prin care ați trecut, Instrucțiunea Mea Divină v-a echipat pentru a evolua în sus. 

21 Transmiteți mai departe, cu destoinicie absolută, ceea ce v-am dat, și veți deschide mulți ochi la 

adevăr și veți mișca lăuntric pe mulți dintre semenii voștri prin faptele voastre. Învățați că cel ce slujește 

oamenilor Mă slujește pe Mine. Există tentații pe cale, dar pentru a lupta împotriva lor v-am dat armele 

necesare. 

22 Discipoli, câți dintre voi, în simplitatea voastră, ați fost ca niște faruri strălucitoare în calea 

semenilor voștri? Atâta timp cât practicați învățătura Mea, veți fi invincibili în încercări. Dar dacă nu vă 

uniți sau dacă practicați această învățătură în funcție de imaginația și voința voastră, atunci veți fi înfrânți 

în luptă, nu în Lucrarea Mea, pentru că acesta este Adevărul și este indestructibil. Pregătiți-vă, căci după 

plecarea Mea vă voi lăsa câmpurile gata de semănat, pământurile, satele și chiar națiunile. Iar voi veți 

continua să semănați această sămânță și să-i învățați pe cei care nu M-au auzit, transmițându-le esența 

Cuvântului Meu și făcându-le cunoscute profețiile Mele despre ceea ce se va întâmpla după 1950. 

23 Da, oameni buni, voi lăsa aceste profeții întipărite în inimile voastre, pentru că în acele vremuri nu 

veți mai auzi acest cuvânt dat prin intermediul oamenilor. Dintre acești purtători de voce la care priviți 

astăzi, unii vor fi luați de pe pământ, iar cei care vor rămâne își vor închide organul de înțelegere față de 

această manifestare și față de lumea spiritelor. Acesta va fi timpul capcanelor și al pericolelor, când se vor 

ridica profeți falși, purtători de voci false și vor vorbi dumnezei falși. Atunci trebuie să fiți puternici, ca să 

nu vă lăsați înșelați de înșelători. Trageți putere din Cuvântul Meu, astfel încât să nu cedați din slăbiciune. 

24 Fiți ascultători, practicați ascultarea, fiți gata să îndepliniți ceea ce vă poruncesc și veți 

experimenta că durerea vă va părăsi calea și nu veți fi niciodată păcăliți. Nu este voia Mea ca voi să pieriți 

și nici să vi se întâmple nenorocirile de care vă avertizez. Vegheați și rugați-vă, căci așa cum oamenii din 

lume pot pune capcane pentru a vă doborî, tot așa, după cum bine știți, există ființe necinstite și confuze în 

lumea de dincolo care vă pot influența cu întunericul lor. 

25 Înțelegeți, o, conducători ai comunităților, că acest popor, care aude decretele Mele, înțelege din ce 

în ce mai mult reproșurile pe care vi le fac și responsabilitatea purtătorilor Mei de cuvânt, iar dacă mâine 

nu vă veți supune decretelor, același popor se va revolta, vă va respinge și vă va face să vă dați seama de 

greșelile voastre. 

26 Este voința mea ca acest popor și mulțimile care urmează să vină să vă vadă ocupând locul care îi 

revine fiecăruia cu toată sârguința și demnitatea, astfel încât oamenii să știe prin munca voastră că ați fost 

buni lucrători în această vie. Mă înțelegeți, oameni buni? Sunteți dispuși să vă supuneți decretelor Mele în 

acești ultimi ani ai manifestării Mele printre voi? 

27 Gândiți-vă cu atenție la porunca Mea de a vă realiza unitatea, pentru a putea descoperi adevăratul 

sens al acesteia. De multe ori ați vrut să-mi demonstrați unitatea voastră, iar eu v-am dovedit falsitatea 
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care era prezentă în ea. Am vrut ca voi să vă ajutați unii pe alții, să vă respectați unii pe alții, deoarece 

funcția pe care fiecare dintre voi o deține v-a fost încredințată de Mine; să aveți o dragoste adevărată unii 

pentru alții, pentru că atunci voi găsi în lucrările voastre bazele unei forme unificate de comportament și 

devotament. Conștientizați în mod clar dorințele Mele și urmați instrucțiunile Mele, pentru că dacă nu 

faceți acest lucru, nu vă puteți imagina haosul care vă așteaptă. Nu vreau să vă sperii inutil, vreau să vă 

trezesc acum, pentru că mai este timp de reflecție pentru a vă corecta greșelile. Nu veți putea spune mâine, 

când veți cădea, "Doamne, de vreme ce Tu prevezi totul, de ce nu ne-ai prezis acest dezastru?". 

28 Discipoli, v-am dat această învățătură astăzi pentru că nu vreau să plângeți după plecarea Mea, deși 

știu că mulți vor plânge. 

29 În cele dintâi timpuri, tot ceea ce era spiritual era un mister pentru oameni și, prin urmare, aceștia 

au trebuit să creeze științe și teologii pentru a studia și înțelege Divinul. Dar vă spun cu adevărat că 

Hristos, când a locuit printre oameni, a vorbit cu cea mai mare simplitate, pentru ca toți să înțeleagă 

învățătura iubirii. El știa că nu va fi înțeles corect, dar că va trebui să aștepte până când va veni timpul 

când, prin dezvoltarea spirituală pe care omenirea o va fi atins atunci, va fi posibil ca ea să cunoască 

întregul adevăr. De aceea, El a promis lumii că se va întoarce spiritual și îi va trimite o lumină care să o 

facă să înțeleagă tot ceea ce ar fi confuz în inimile oamenilor. 

30 Înălțați-vă sufletul, pentru că timpul care a fost anunțat este timpul pe care îl trăiți în prezent. Acel 

Maestru care v-a promis că se va întoarce este cel care vă vorbește, iar lumina pe care a promis să v-o 

trimită este cea care este activă din punct de vedere spiritual în toți oamenii în acest moment. 

31 Lumina adevărului este atât de clară încât nu aveți nevoie să fiți teologi pentru a înțelege ceea ce v-

a fost revelat de-a lungul timpului. Dacă la începutul căii de dezvoltare totul era un mister pentru voi, pas 

cu pas și din instrucțiune în instrucțiune am îndepărtat vălurile, am risipit întunericul și am eliminat 

neadevărurile. 

32 Tatăl nu poate fi un secret pentru niciunul dintre copiii Săi, pentru că El se lasă simțit, perceput și 

văzut în tot ceea ce este creat, de la cel mai mic la cel mai infinit. Oamenii creează "secrete" fără să vrea să 

fie conștienți că, prin aceasta, împiedică sufletul să se dezvolte spre Creator. 

33 Eu nu vă spun: Veniți la Tatăl ca să-L cunoașteți, ci: Cunoașteți-l pe Tatăl pentru a putea veni la 

El. Cine nu-L cunoaște nu va putea să-L iubească, iar cine nu-L iubește nu va putea să meargă la El. 

34 Am venit în lume pentru a vă spune: "Eu sunt Calea", adăugând: "Cine îl cunoaște pe Fiul îl 

cunoaște pe Tatăl". 

35 Care a fost calea lui Hristos? Cea a iubirii, a milosteniei, a blândeții, a sincerității. Cum a fost Fiul 

pentru a-L cunoaște pe Tatăl prin El? Înțelept, drept, iubitor, milostiv, plin de putere și de caritate activă. 

36 Maestrul a venit în lume pentru a vă arăta pe adevăratul Dumnezeu, nu pe cel pe care națiunile l-au 

creat în inimile lor. În același mod, în această epocă, lumina Spiritului divin coboară pe deplin asupra 

tuturor sufletelor, pentru ca voi să vă bucurați de spiritualizarea voastră la vederea iubirii infinite a Tatălui. 

37 Ferice de cel care Mă urmează pe calea iubirii și a smereniei. 

38 Binecuvântat este cel care iubește și are încredere, care își cunoaște misiunea și o împlinește. 

39 Când vă vorbesc despre "cale" nu mă refer la una pe pământ, căci nu pe lumea în care locuiți voi se 

află împărăția mea. Este calea spirituală care duce întotdeauna în sus. Aceasta este dezvoltarea și progresul 

pe care sufletele voastre le vor atinge. Prin urmare, oriunde vă aflați pe pământ, puteți fi pe calea spiritului. 

40 Copiii mei, dacă v-ați rătăcit, întoarceți-vă la ea, iar dacă v-ați oprit, mergeți înainte. 

41 Sarcina pe care o duceți v-am dat-o după capacitatea și puterea voastră; trebuie doar să o înțelegeți 

și să o iubiți. Rugați-vă zilnic pentru a primi lumina necesară pentru lucrările voastre. Atunci rămâneți 

echipați, atenți, ca să auziți glasurile celor care vă cheamă, ale celor care vă întreabă, dar și ca să rezistați 

încercărilor. Fiecare zi a existenței voastre este o pagină din cartea pe care fiecare dintre voi o scrie. 

Fiecare zi este marcată de o încercare, iar fiecare încercare are un sens și un motiv. 

42 Vreau să fac din voi un popor sănătos sufletește și trupește, pentru că voi sunteți cei aleși, martorii 

manifestărilor mele din toate timpurile, și trebuie să îndepliniți o misiune dificilă în acest timp și să 

pregătiți calea noilor generații. 

43 V-am presărat calea cu dovezi de iubire, astfel încât să nu vă îndoiți nici de Mine, nici de voi 

înșivă. Voi, cei care M-ați ascultat în acest timp - nu mergeți la mormânt luând cu voi secretul acestei 
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uniuni pe care am avut-o cu voi, căci aceasta este sarcina voastră principală. Vorbiți oamenilor în numele 

Meu, dați mărturie despre revelațiile Mele prin faptele voastre. 

44 Să nu-Mi spuneți că vă lipsește echipamentul pentru a face acest lucru, căci multe lucruri v-am 

spus și, în timp ce Mă ascultați, v-ați purificat și v-ați făcut demni. Cu toții puteți transmite acest mesaj în 

lume. Oamenii o așteaptă și sunt pregătiți să o primească. Nu ați descoperit dorința de spiritualizare și de 

pace pe care o au oamenii? Nu vă emoționează ignoranța și durerea lor? 

45 Duhul Meu se revarsă asupra lor, le vorbește prin conștiința lor și le spune: Veniți la Mine și 

odihniți-vă. Primiți credința care vă lipsește, încetați să mai fiți orbul din cale. 

46 Oameni buni, cunoașteți Lucrarea pe care o construiesc în lume? - "Nu", îmi spuneți, "noi vedem 

doar omenirea în agitație, o vedem că se scufundă în abisuri adânci și suferă o mare vizită." Dar Eu vă 

spun că i-am permis omului să-și facă singur dreptate cu mâna lui, ca să-și dea seama de toate greșelile 

sale, ca să se întoarcă la Mine purificat. Peste toate creaturile am trimis lumina Mea și am stat lângă ele în 

zilele de necaz. 

47 Spiritul Meu a coborât peste fiecare suflet și îngerii Mei sunt peste tot în univers, îndeplinind 

ordinele Mele de a pune totul în ordine și pe calea cea bună. Atunci, când toți își vor fi îndeplinit misiunea, 

ignoranța va fi dispărut, răul nu va mai exista și doar binele va domni pe această planetă. 

48 Oh, dacă M-ai fi înțeles! Dacă ați putea fi conștienți de cât de mare este dorința Mea de a vă 

desăvârși! Cât de departe v-ați fi înălțat deja și cât de aproape ați fi deja de Mine! Dacă voința ta ar fi a 

Mea, ai fi ajuns deja în vârful unde te aștept. 

49 Și care este dorința Mea, oameni buni? - Unificarea și pacea voastră. 

50 Pentru a vă ajuta, sunt din nou printre voi, vă vorbesc, vă mișc inima în așteptarea trezirii voastre. 

51 Orice copac bun va fi protejat, iar rădăcinile și ramurile sale se vor întinde pentru a oferi adăpost și 

hrană călătorului; dar buruienile vor fi smulse din rădăcină și aruncate în focul nestins. 

52 Vă vorbesc la figurat și, când vă vorbesc despre acel copac, mă refer la lucrările oamenilor. 53. 53. 

Celor cărora le-am încredințat mari misiuni, le spun: Pregătiți-vă recolta. Părinți de familie, învățători și 

conducători, stăpâni și slujitori, mari și mici,  

53 Nu vreau să-mi arătați câmpurile voastre necultivate. Chiar dacă este doar un grăunte mic, arătați-

Mă pur și tare. 

54 Veniți la Mine, bateți la ușă și vi se va deschide. Dar veniți bucuroși, mulțumiți de munca voastră, 

ca să vă simțiți mari, ca Mine. 

55 Cuvântul meu este apa cerească care potolește setea sufletului. Oricine gustă din ea nu va mai 

înseta niciodată. Eu sunt fântâna inepuizabilă care cade ca o cascadă și vă îmbăiază spiritul și inima. 

56 Voi, care v-ați purificat în durere, prin rugăciune și penitență, v-ați câștigat dreptul la harul de a 

asculta Cuvântul meu. Continuați să fiți blânzi și smeriți, astfel încât să nu pierdeți niciodată această 

lumină. Viața ta a fost stearpă, ca un deșert, fără umbră, fără oază; dar eu am făcut ca în mijlocul 

deșertului să găsești un palmier și un izvor unde să îți recapeți curajul și speranța. Acum că v-ați recăpătat 

puterea, de vreme ce aveți pace în inimile voastre, nu vă duceți în "cetatea păcatului" ca să pieriți în 

plăcerile și deșertăciunile ei. 

57 Acesta este și va fi numit "timpul spiritului", pentru că în el a trebuit să vin pe "nor" pentru a lăsa 

să strălucească lumina care dezvăluie și dizolvă misterele - timpul în care a trebuit să deschid Cartea de 

Instrucțiuni pe pagina care corespunde epocii în care trăiți. Cu iubirea mea divină, în prezent, luminez 

mințile oamenilor, care sunt ca niște pietre din cauza insensibilității lor față de spiritualitate. Dar din aceste 

pietre voi face să curgă apă și chiar să răsară flori. 

58 Întoarce-ți privirea înapoi, privește în trecut și vei descoperi că am semănat mereu iubire pe calea 

ta. Ori de câte ori Mă crezi absent și singurătatea ta se prelungește, Eu Mă fac simțit în inima ta și devin 

bastonul de susținere pentru ca tu să nu cedezi. Voi vă adunați în grupuri mici pentru a asculta Cuvântul 

Meu, dar mâine vă veți înmulți ca nisipul mării și aceste mulțimi vor fi, din punct de vedere spiritual, cei 

care au format cele douăsprezece triburi ale lui Israel. Este scris că îi voi reuni pentru a-i judeca. Din 

aceste mulțimi îi voi alege pe cei care vor fi noii mei apostoli în acel timp. Dar voi pregăti inimile tuturor 

pentru ca ei să simtă iubire și milă față de aproapele lor și, ascultând de îndemnurile conștiinței lor și de 

sentimentele inimii lor, să facă printre oameni fapte demne de Cel care i-a destinat să ducă noul meu mesaj 

cu bunul gust care anulează amărăciunea lumii. 
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59 Dacă considerați misiunea voastră ca pe o cruce, vă spun cu adevărat că este o cruce, dar eu voi fi 

"purtătorul crucii" voastre. Tot ceea ce faci pentru binele semenilor tăi, eu îți voi răsplăti, transformat în 

lumină pentru spiritul tău. Amintiți-vă de Hristos când S-a înălțat la cer plin de glorie și măreție, după ce 

și-a împlinit lucrarea de iubire și răscumpărare. 

60 Rugați-vă, oameni buni; profeți se ridică în națiuni și vorbesc despre manifestarea și prezența mea 

printre voi. Îi veți recunoaște, pentru că sunt mesagerii Mei. Dar învățați să îi deosebiți de falșii profeți, 

care vor apărea și ei și vor rosti cuvinte de lumină aparentă, dar care, de fapt, vor conține doar întuneric. 

Cei care sunt mesagerii mei vor pregăti inimile, vor trezi națiunile, vor fi călăuzitorii mei, astfel încât, 

atunci când veți ajunge în acele regiuni, veți găsi câmpurile fertile. 

61 Tot ceea ce se întâmplă în prezent v-a fost deja anunțat de profeții mei în trecut. Dar cine 

recunoaște astăzi împlinirea a ceea ce ți-a fost promis? Mulți au adormit, foarte puțini s-au trezit; dar în 

mijlocul întunericului acestei nopți de păcat a lumii, am venit la cei care aparent dormeau, dar care Mă 

așteptau. 

62 Cartea celei de-a treia ere este în prezent scrisă de "penele mele de aur" sub dictarea vocii mele 

iubitoare. Îngerii păzitori care veghează cu zel asupra învățăturilor Tatălui călăuzesc mâna celor care scriu, 

pentru ca ei să așeze în Carte ceea ce va fi păstrat pentru generațiile viitoare - o Carte a iubirii, o Carte a 

înțelepciunii desăvârșite, o Carte în care pot citi cei simpli și cei învățați, cei mici și cei mari, cei înalți și 

cei simpli. Cuvântul meu va fi sabia care luptă, vorbind despre venirea mea în acest timp, despre modul în 

care voi comunica. Ea va lumina mințile celor needucați și va pătrunde în inimile stâncilor și le va risipi 

îndoielile. Învățătura mea va continua să se răspândească din inimă în inimă și de la om la om și va fi 

înțeleasă, crezută și iubită chiar și de cei needucați, ignoranți, păcătoși, păgâni și idolatri care vor 

recunoaște manifestarea mea de iubire. 

63 Odihnește-te și bucură-te la gândul că ai simțit prezența Mea în acest timp, pentru că deja ai ajuns 

în punctul în care sufletul tău renunță la toate lucrurile de prisos pentru a parcurge cu pași de perfecțiune 

calea care îl conduce la ascensiune. Vegheați și rugați-vă pentru cei care nu vor să Mă asculte, deși au fost 

chemați. Ai milă de ei. 

64 Vă spun în Era a treia: este necesar să ai merite pentru a merita darurile Domnului. Am dat multora 

dintre voi daruri fără ca voi să puteți să-mi spuneți care sunt meritele voastre. Dar eu, care văd toate 

lucrurile, știu ce merite ați dobândit în trecut pentru a merita ceea ce v-am încredințat astăzi. Dar nimeni să 

nu se laude din cauza acestei revelații, pentru că, din motive întemeiate, duhul nu are voie să dezvăluie 

trecutul său cărnii. 

65 Iubiți copii, continuați să veniți împreună; dar dacă vine ziua instruirii Mele și purtătorul de voce 

nu se prezintă o dată, nu vă temeți. Rugați-vă, pregătiți-vă lăuntric, înălțați-vă spiritul spre Mine și Eu voi 

revărsa lumina, puterea, harul și iubirea Mea asupra voastră în acel moment. Dacă Mă căutați cu duhul, vă 

voi vorbi din duh în duh. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 121  
1 Promisiunea mea de a mă întoarce la tine a fost îndeplinită. Ca un hoț am intrat în camera ta de 

dormit pe vârfuri și te-am trezit din somn. Oricine, când a deschis ochii, M-a văzut și M-a rugat să-l ajut să 

se ridice, a simțit puterea Mea în spiritul și în trupul său și s-a ridicat repede. Încă o dată vă arăt calea 

îngustă a Legii Mele - o cale pe care voi toți trebuie să o parcurgeți. 

2 Ferice de cei care s-au pregătit să primească Duhul Meu, căci din sanctuarul lor interior vor 

izbucni rugăciunile pentru pacea popoarelor de pe pământ. Mai târziu, ei îi vor învăța pe semenii lor să se 

roage în acest fel, astfel încât, prin această legătură, vor reuși să audă vocea Mea, care se va manifesta prin 

vorbire prin inspirație, prin consiliere prin intuiție și prin "ungere" (vindecare) prin darul vindecării. 

Astăzi, lumina mea se comunică prin intermediul purtătorilor de voce, mâine mă voi conecta direct cu 

spiritul fiecăruia care se pregătește în interior. 

3 Mulți Îmi spun: Doamne, când îmi vei da daruri ca și semenilor mei? - Dar eu vă spun: Cu toții 

sunteți înzestrați, cu toții purtați cu voi moștenirea, chiar dacă nu știți încă. Veți vedea aceste daruri 

spirituale ieșind la iveală în măsura în care veți pătrunde în învățătura Mea. Apoi, când veți fi servitorii 

mei, voi arăta fiecăruia sarcinile și misiunea sa. 

4 Ați pregătit un loc de adunare umil în acest timp pentru a mă primi, iar eu v-am încântat cu 

prezența mea. Cuvântul meu a venit plin de bunătate și de lumină pentru a vă ridica la viață, pentru ca voi 

să vă ocupați locul care vi se cuvine în ea. 

5 Nu vă temeți de cei care resping sau neagă venirea Mea. Trebuie să acționați cu delicatețe și să 

aveți răbdare cu ei. Dreptatea Mea va fi cea care îi va chinui. Adevărat vă spun că cei care M-au negat și 

M-au persecutat cel mai mult vor fi cei care Mă vor urma în cea mai mare apropiere. Amintiți-vă de Saul, 

persecutorul Doctrinei Mele, care a devenit apoi ucenicul Meu. Acei convertiți vi se vor alătura mâine. 

Dar, dacă vrei cu adevărat să găsești credința, nu fi nemulțumit când îți spun că ești cu un Dumnezeu fals 

sau cu un Maestru fals. Nici nu trebuie să vă fie teamă să spuneți că Hristos a fost cu voi. Vă pregătesc 

pentru tot ceea ce va urma. Fiți curajoși și vă voi trimite în diferite regiuni unde voi împlini Cuvântul Meu 

care vă spune că prin unul dintre voi o regiune va obține pacea și mântuirea, pentru că inima lui va fi ca a 

unui păstor care își iubește și își păzește oile. În plus, dragostea pe care o are pentru semenii săi și 

sacrificiile pe care le face pentru ei nu vor fi zadarnice. 

6 Nimeni să nu uite aceste cuvinte, pentru că cel care în prezent trăiește încă necunoscut printre 

oameni va îndeplini mâine o misiune dificilă în rândul umanității. 

7 Eu trimit pacea Mea națiunii voastre. Primiți-o în spiritul vostru și lăsați-o să ajungă la alte națiuni. 

Îi binecuvântez pe toți. Rugați-vă pentru ca pacea să fie în inimile tuturor oamenilor. 

8 Aștept ca omenirea să se trezească pentru a-și aminti că Eu exist; și-a făcut toate faptele în fața 

ochilor Mei, dar acum se apropie Ora în care Dreptatea Mea va pune capăt răului. Ascultați învățăturile 

Mele și abțineți-vă de la faptele rele. Purifică-ți trupul și sufletul, căci dacă sunt infinit de iubitor ca Tată, 

sunt inexorabil ca Judecător. 

9 Popoarele de pe pământ nu au dus niciodată lipsă de lumină spirituală. Adevărat vă spun că nu 

numai acest popor a avut profeți și trimiși, ci tuturor le-am trimis trimiși ca să-i trezească. Pe baza luminii 

și adevărului învățăturilor lor, precum și a asemănării lor cu ceea ce v-am revelat, puteți judeca cuvintele 

lor. Unii au trăit înainte de venirea lui Mesia, alții au lucrat după existența Mea ca om, dar toți au adus un 

mesaj spiritual oamenilor. 

10 Acele învățături - ca și a mea - au cunoscut profanări, căci dacă esența lor nu a fost schimbată, ele 

au fost mutilate sau au fost ascunse de oamenii dornici de adevăr. 

11 Este un singur adevăr și o singură moralitate care a fost dezvăluită omenirii prin mesageri, profeți 

și slujitori. De ce atunci oamenii au idei diferite despre adevăr, moralitate și viață? 

12 Acest adevăr, care a fost distorsionat de umanitate în toate timpurile, va fi restaurat, iar lumina sa 

va străluci cu o asemenea putere încât va apărea oamenilor ca și cum ar fi ceva nou, deși este aceeași 

lumină care a luminat întotdeauna calea de dezvoltare a copiilor Divinității Mele. 

13 Mulți sunt cei care au murit pentru că au spus adevărul, mulți sunt, de asemenea, cei care au fost 

supuși la tortură pentru că nu au vrut să reducă la tăcere vocea care vorbea în interiorul lor. 
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14 Să nu credeți că Cerul i-a trimis doar pe cei care v-au vorbit despre Spirit, despre iubire, despre 

moralitate; nu, i-a trimis și pe cei care v-au dat roadele bune ale științei, acea cunoaștere care aduce lumină 

în viața oamenilor, care le ușurează poverile și le ușurează greutățile. Cu toții au fost mesagerii Mei. 

15 Sunt alții care nu aduc învățături de moralitate spirituală sau descoperiri științifice, dar care poartă 

cu ei mesajul care ne învață să simțim și să admirăm frumusețile creației. Ei sunt mesageri de la Mine, 

care au sarcina de a aduce bucurie și balsam în inimile celor care sunt în suferință. 

16 Cu toții au băut o cupă amară când au devenit conștienți de neînțelegerea unei lumi oarbe la 

adevăr, a unei umanități insensibile la frumos și la bine. Și totuși, când v-am spus că în această epocă totul 

va fi restaurat; când v-am anunțat că toți se vor întoarce pe calea cea dreaptă și că toate învățăturile Mele 

vor primi înapoi sensul lor original - puteți crede că o perioadă de splendoare spirituală este aproape 

pentru această lume, deși nu trebuie să uitați că înainte de aceasta totul va fi judecat și purificat. 

17 Orice pelerin pământean care nu are pace în inimă, să petreacă câteva clipe la umbra acestui 

"copac" de aici și se va simți liniștit. 

18 Asupra spiritului oamenilor planează, de asemenea, amintirea spiritului lui Ilie ca Păstor al 

sufletelor întrupate și neîncarnate, care își caută neobosit oile Sale iubite pe toate căile pentru a le reaminti 

sarcina lor și pentru a-i selecta pe cei care Mă vor sluji în acest timp. 

19 Voi toți ați fost aduși la Mine prin Ilie, dar când ați venit în Prezența Mea și ați simțit strălucirea 

Maestrului, ați văzut cum toate sacrificiile și încercările voastre - prin care ați trecut - au fost echilibrate 

pentru a auzi în schimb Cuvântul Meu. 

20 Adevărat vă spun că acest popor de astăzi seamănă cu cel din prima eră. 

21 Israel a fost mult timp captiv în Egipt, de unde a fost eliberat de Moise. Obstacolele, dușmanii și 

adversitățile au stat în calea poporului pentru a împiedica mântuirea lor; dar credința și perseverența lor au 

prevalat, au ajuns la poalele muntelui Sinai, unde au auzit glasul Meu și au primit Legea. Acolo idolii au 

căzut și întunericul s-a îndepărtat din inimile lor, a devenit lumină în spiritul lor, astfel încât din acel 

moment au crezut doar în adevăratul Dumnezeu al dreptății și al iubirii, L-au iubit și I-au slujit. 

22 Viața acelui popor a suferit curând o schimbare. Legea pe care tocmai o primiseră le promitea pace 

și prosperitate, în timp ce Moise arăta cu degetul la orizont spre Țara Făgăduinței ca pe un rai de pace și 

fericire pământească. 

23 Patruzeci de ani a fost traversarea deșertului, patruzeci de ani a fost lecția pe care Tatăl a dat-o 

poporului Său, pentru a face să izvorască iubirea din inimile lor așa cum apa a izvorât din stâncă; pentru a-

i învăța să învingă ispitele și să dezrădăcineze din inimile lor cultele necinstite; pentru a le arăta cum să 

facă primii pași pe calea unei dezvoltări superioare, pentru a-i purifica înainte de a intra în posesia Țării 

Făgăduite și pentru ca noile lor generații să construiască o nouă națiune bazată pe obiceiurile lor și pe 

respectul față de Creator. 

24 Viața în deșert, miracolele pe care le-am acordat poporului Meu și lupta le-au întărit spiritul, iar în 

fața libertății redobândite, au uitat de captivitate și spiritul lui Israel s-a ridicat din nou. 

25 Profeții au fost cei care au anunțat poporului venirea lui Mesia. Ei au fost cei care au ținut aprinsă 

flacăra speranței în inimile lor atunci când se simțeau în inferioritate sub jugul altor națiuni. 

26 Mulți așteptau cu bucurie sosirea rabinului din Galileea, pe care nu-l puteau recunoaște în Pruncul 

născut din pântecele virgin al unei umile femei nazarineancă într-o grotă de lângă Betleem. Dar în timp ce 

unii au simțit că Mântuitorul și Răscumpărătorul lor s-a născut, alții L-au negat din prima clipă. 

27 Timp de treizeci și trei de ani am trăit printre oameni. Toată acea viață a fost marcată de exemple și 

învățături pentru umanitate, pentru că nu aveam nevoie să învăț nimic din această lume. Și când au mai 

rămas doar trei ani până la plecarea Mea, Mi-am început activitatea de învățătură printre oameni. Cuvântul 

meu a fost auzit pe străzi, în sate, în case și în pridvoarele templelor; a fost auzit pe culmile munților, în 

deșert, în văi și pe mare. 

28 Printre mulțimi se aflau și cei care Mă detestau, cei care se simțeau judecați de fiecare dată de 

învățătura Mea, cei care își vedeau amenințate pozițiile pe care le dețineau pe nedrept. Ei au fost cei care 

au urmărit judecata, condamnarea și moartea pe cruce pentru Cel care le adusese viața veșnică. 

29 Durerea și tristețea erau în inima Maestrului, căci știa drumul lung pe care vor trebui să-l parcurgă 

cei care negau adevărul și cu care El făcuse minuni pe care nici mai devreme, nici mai târziu, nici un om 

nu era în stare să le facă de unul singur. 
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30 Când i-am anunțat pe discipolii mei că voi pleca în curând, o tristețe infinită i-a cuprins. Apoi le-

am spus, ca să le dau un nou curaj: "Iată, Eu voi veni iarăși și semnele venirii Mele vor fi acestea: Când 

zvonurile de război vor ajunge la urechile voastre și când corupția oamenilor va atinge apogeul, venirea 

Mea va fi aproape. Dar înaintea Mea va veni Ilie, ca să pregătească calea." După aceste cuvinte, a trecut un 

veac pentru ca ele să se împlinească. La 1 septembrie 1866, spiritul lui Ilie s-a făcut cunoscut prin 

intermediul unui om neprihănit care a fost destinat și trimis de Mine pentru a anunța prezența Mea și 

pentru a fi precursorul manifestării Mele spirituale printre oameni. 

31 Acel om a primit mandatul divin de a înființa șapte congregații, care trebuiau să fie pur și simplu 

reprezentarea celor șapte peceți și, în același timp, instrucțiunea de a pregăti mințile aleșilor pentru a fi 

purtătorii de cuvânt ai Maestrului divin. 

32 De atunci, toți cei care au venit să Mă asculte sub această formă au avut bănuiala de a fi servitori, 

marcați sau însemnați ca fiind copiii acelui popor care s-a unit cu Domnul lor încă de la început și a primit 

de la El revelații, miracole, învățăturile și Legea Sa. 

33 Întipăriți această învățătură în inimile voastre și pătrundeți-o cu dragoste. 

34 Alungă orice gând egoist și gândește-te la misiunea ta. Această perioadă este semnificativă și 

decisivă pentru omenire. Numai învățătura Mea, care este mai presus de slăbiciunile umane, vă poate 

dezvălui că acesta este momentul în care adevărul va distruge orice minciună și întuneric. 

35 Această umanitate, care astăzi încă doarme și a uitat de Domnul său și chiar de propriul suflet, se 

va trezi speriată de vocea chemării mele. Mai întâi M-am descoperit poporului lui Israel - nu poporului 

israelit după sânge, ci acestui popor, care este după spirit și căruia i-am lăsat lumina celui de-al Treilea 

Testament. 

36 Vă caut pe voi, oameni buni, pentru că printre voi sunt cei care Mi-au fost credincioși. Nu pot să vă 

spun încă că v-ați îndeplinit deja sarcina, pentru că mai aveți încă un drum lung de parcurs. Te-am găsit 

devotat bunurilor pământești, materializate în viața ta egoistă. Cu toate acestea, nu vreau să vă reproșez 

nimic, ci doar să vă invit să Mă ascultați, pentru ca voi să vă umpleți de înțelepciunea Mea și să deveniți 

maeștri ai spiritualizării, ceea ce ați fost trimiși să faceți. 

37 Deschideți-vă ochii și lăsați spiritul să se trezească, pentru a deveni conștienți de faptul că trăiți cu 

adevărat într-un timp nou și că sunteți martorii împlinirii profețiilor Mele. Atunci veți putea spune cu 

convingere că am venit la voi în timpul anunțat. Numai atunci când veți cunoaște esența Cuvântului Meu 

veți putea da o interpretare corectă evenimentelor care se întâmplă zi de zi în lumea voastră. Dar această 

umanitate, care în orbirea ei se ceartă cu înverșunare și nu vede Lumina divină care strălucește în fața 

spiritului ei, nu este conștientă de timpul în care trăiește; căci dacă ar ști, mâinile fratricide s-ar fi oprit 

deja din munca lor, ar exista adunare interioară și vigilență, ar exista rugăciune și respect, iertare între 

oameni și pocăință. Dar nimic din toate acestea nu este prezent, în fiecare zi noi legături de iubire se rup 

între popoarele pământului. Spiritualitatea și moralitatea au fost respinse, existând doar o luptă insensibilă 

a urii, egoismului și a foametei de putere, care dezvăluie lipsa de măreție interioară a oamenilor. În 

mijlocul acestei lupte, moartea aduce zilnic o recoltă de viață, secera ei neiertătoare și incoruptibilă 

secerând buruienile, lovitură cu lovitură. Cu toate acestea, această umanitate, care păcătuiește, violează și 

spurcă, luptă cu înverșunare pentru supraviețuire, deși în mod egoist și fără să se gândească dacă 

mijloacele pe care le folosește sunt corecte și umane sau dacă sunt opuse. Acum vă întreb: Ce faceți în 

acest timp al Justiției Divine? 

38 Este adevărat că nu a sosit încă momentul să vă ridicați și să vă ridicați vocea de avertizare. Dar 

trebuie să știți că momentul prezent este destinat tocmai pregătirii voastre, pentru că acest Cuvânt este cel 

care vă pregătește pentru lupta spirituală care va urma, care v-a chemat și v-a unit pentru a fi un popor al 

păcii, capabil să deschidă porțile inimii sale pentru a-l primi pe străin sau pe necunoscut și care v-a 

încredințat misiunea de mesager pentru a răspândi acest mesaj pe toate căile pământului. 

39 Vă spun că pacea adevărată poate veni doar de la Duhul Meu către spiritul omului și această pace 

este cea pe care v-am adus-o în această Revelație pentru a o aduce popoarelor și națiunilor. Vă așteptați ca 

lumea să își creeze singură pacea? - Cu ce sămânță ar putea să o creeze, din moment ce în ea nu există 

sentimente de dragoste, dreptate sau milă? 

40 Judecați singuri responsabilitatea voastră, iubiți oameni, amintiți-vă că o zi pe care o pierdeți este o 

zi prin care întârziați venirea acestei vești bune în inimile semenilor voștri - că o învățătură pe care o 



U 121 

63 

pierdeți este o pâine mai puțin pe care să o oferiți celor în nevoie. Lucrați cu dragoste și în curând va fi 

pace între oameni. Dar nu uitați ce vă spun: nu trebuie să confundați pacea Mea cu cea pe care vor să o 

semneze națiunile, pentru că nu va putea dura. Va fi o pace falsă, care se va autodistruge pentru că nu are 

în ea sămânța iubirii, care este respect și fraternitate - pentru că se bazează pe frica de celălalt, pe interesul 

propriu sau pe avantaje materiale. Adevărata pace este cea care coboară din cer în inimile oamenilor și de 

acolo izbucnește și se răspândește în fapte de dreptate și de iubire. Vă anunț că această pace care vine 

peste popoare nu este adevărată, iar dacă doriți să profețiți acest lucru, o puteți face cu certitudinea că nu 

veți fi înșelați. Eu vă spun: Pentru ca pacea Împărăției Mele să fie instaurată între oameni, trebuie mai întâi 

să se ducă războiul doctrinelor, al comunităților religioase și al ideologiilor. O confruntare în care unii 

opun Numele Meu și Adevărul Meu idolilor falși ai altora și în care o doctrină se luptă cu alta - aceasta va 

fi noua bătălie, bătălia spirituală în care zeii falși, dați jos de pe piedestalurile lor, vor cădea și fiecare 

falsitate pe care ați crezut-o ca fiind adevărată va fi expusă pentru totdeauna. Atunci veți vedea adevărul 

ridicându-se radiant din acel haos de confuzie și întuneric. 

41 Steaua regală cu lumina ei îți dă o idee despre ce este adevărul. Lumina sa strălucește în timpul 

zilei, iar când dispare, începe noaptea. Apoi, omul, cu ajutorul științei sale și folosind elemente de aceeași 

natură, descoperă o lumină cu care poate lumina întunericul nopții, dar aceasta este atât de slabă încât 

dispare și piere de îndată ce reapar razele stelei regale. Ați reușit să faceți lumină în timpul nopții, dar cine, 

cu ajutorul științei sale, poate ascunde lumina soarelui și să aducă întunericul în timpul zilei? - Numai eu 

pot face acest lucru pentru a vă da un semn al puterii mele, așa cum sunt singurul care poate produce 

lumină adevărată și, de asemenea, o poate ascunde din nou, dacă este voința mea. Și în sfera spirituală sunt 

singurul care poate face ca lumina adevărului să strălucească acolo unde domnesc înșelăciunea și 

minciuna; care poate face ca viața să iasă din moarte; ca caritatea, pocăința sau iertarea să izvorască din 

ură, răutate sau resentimente, sau ca rațiunea să iasă din dezorganizarea intelectului - într-un cuvânt, ca 

lumina să se ridice deasupra întunericului. Da, oameni buni, lumina adevărului Meu va lumina lumea 

voastră, iar această lungă noapte spirituală pe care ați trăit-o va ceda. Ceva a început deja să apară, ca un 

nou 

Zori de ziuă; lumina este cea care te-a trezit în acest timp cu cuvintele: Veghează și roagă-te, trezește-i pe 

semenii tăi, vindecă-i ca să se ridice la luptă și caută-l pe cel care s-a rătăcit. Fiți discipoli ai luminii, 

pentru ca mâine - după ce veți deveni maeștri - să transmiteți învățături pline de lumină. Pentru a fi un 

discipol al Meu este nevoie uneori să mergi până la sacrificiu; dar vă spun că pacea sufletului valorează 

mai mult decât prosperitatea pământului. Fiți adevărați copii ai luminii, pentru ca fiecare dintre rugăciunile 

voastre să fie ca o stea pe cerul vieții voastre și pentru ca rugăciunea tuturor - formată de gândurile voastre 

unite - să fie ca lumina unui răsărit. 

42 Ilie revarsă lumină pe cărări și oile se întorc treptat la obstacol. Când am ajuns la fiecare inimă, la 

oameni, Ilie luase deja legătura cu toți. 

43 Pregătiți-vă, discipoli; nu vreau ca atunci când durerea atinge cel mai înalt grad al umanității, 

gândurile și rațiunea voastră să fie întunecate ca de o mantie întunecată. Vreau ca ucenicii Mei să știe cum 

să se ridice la fel de puternici în acel ceas de încercare și să fie capabili să audă vocea conștiinței în 

mijlocul furtunii. 

44 Copii mei, voi îmi spuneți în ignoranța sau frica voastră: "Doamne, dacă vrei să venim la Tine - de 

ce permiți ca ispitele și incidentele să ne intersecteze calea?". Dar Maestrul vă răspunde: Pentru că 

încercările aduc lumina în sufletul tău - singura cale prin care poți vedea, și este necesar să vezi pentru a 

dobândi cunoaștere. Înțelegeți că sunt multe de văzut în viața voastră spirituală, pentru că, în calitate de 

copii ai luminii, sunteți moștenitorii adevărului Meu. 

45 Voi veți fi pionierii timpului de har, de aceea responsabilitatea voastră este foarte mare. Temeliile 

unei astfel de lucrări mărețe trebuie să fie puternice, pentru ca sanctuarul Divinității Mele să se poată înălța 

pe ele. Vă dezvălui o mare parte din ceea ce ne rezervă viitorul pentru acest popor. În acest fel nu Mă veți 

privi pe Mine veșnic ascuns în mister. 

46 Cercetați Cuvântul Meu, ca să vă spiritualizați, căci dacă nu veți pătrunde în profunzimea acestei 

învățături, puteți cădea pradă unui nou fanatism. Înțelegeți, discipoli, că în spiritualizare nu este loc pentru 

fanatism, nici pentru prejudecăți, idolatrie sau superstiție. Spiritualismul înseamnă o atitudine spirituală, 

spiritualizarea înseamnă libertatea sufletului, căci cel care o atinge s-a eliberat de material, s-a eliberat de 
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patimile cărnii, a trăit sacrificiul, precum și renunțarea corect înțeleasă. O, oameni care M-ați ascultat de 

atâtea ori, deja se apropie timpul împlinirii Cuvântului Meu, și totuși nu văd la voi nici o înțelegere a 

învățăturii Mele, cu atât mai puțin pregătirea și interpretarea corectă a învățăturilor pe care vi le-am dat. 

47 Tu dormi dulce, încrezându-te în dragostea Mea. Dar eu vă spun: Veghează și roagă-te, ca nu 

durerea să te trezească - nu durerea pe care ți-o trimit Eu, căci este ceva ce nu a ieșit de la Mine. Durerea 

își are originea în om, ca urmare a neascultării sale. - Totul vă vorbește despre Mine și despre iubirea Mea: 

natura, viața exterioară, viața interioară, întreaga creație, sunt ca un deget arătător care vă arată infinitul ca 

pe un țel spre care trebuie să vă îndreptați pașii. Când te gândești la toate acestea, nu te gândești la propria 

ta moarte? - Nu sunteți conștienți că fiecare zi pe care o trăiți este un pas care vă aduce mai aproape de 

casa sufletului? Ascultați și înțelegeți, pentru că acolo unde mulți văd moartea este viață, acolo unde văd 

întunericul este lumină, acolo unde văd nimic este totul și acolo unde văd sfârșitul este eternitate. Câți 

oameni, prin nepăsarea lor, se aseamănă cu niște copii care, îngăduiți în jocurile lor copilărești, nu se 

gândesc deloc la viitor. 

48 Oameni care aveți în inimile voastre lumina experienței acestei vieți și în sufletele voastre lumina 

lăsată de evoluție în timpul diferitelor vieți pe pământ - de ce sufletul vostru se ocupă cu ceea ce îi este 

inutil și de ce plângeți adesea pentru motive care nu merită durerea voastră? 

49 Căutați adevărul în toate lucrurile; el este în toate modurile, este strălucitor și clar ca lumina zilei. 

50 Mergeți și vorbiți despre aceste învățături semenilor voștri. Eu pregătesc deja provinciile pentru a 

primi Vestea cea Bună. Dar văd că încă vă este frică de confruntare, de opiniile rudelor dumneavoastră. 

Unii se tem mai mult de părinții sau de frații și surorile lor decât de judecata Dumnezeului lor. Vă temeți 

de părerea lor că sunteți în eroare, că vă numesc trădători sau înșelători? - Adevărat vă spun că am pus în 

spiritul vostru o bijuterie de o asemenea glorie, încât un cuvânt din partea voastră îi poate convinge pe cei 

de care vă temeți atât de mult. 

51 Îi vedeți pe bogații lumii, pe savanți, pe cei puternici, pe filosofi, pe oamenii de știință, pe clerul 

confesiunilor și pe oamenii puterii, toți prea mari, iar eu vă spun: Nu aveți nevoie de această măreție 

pentru a putea vorbi despre adevărul Meu. Nu ai nevoie de nimic din toate acestea pentru a fi mare, pentru 

că adevărata măreție, care este cea a spiritului, nu are nevoie de aur, nici de știință umană, nici de titluri. 

Acolo unde sufletul nu se exprimă cu iubire, nu există adevărata măreție. Nu știi nimic despre monarhii 

care astăzi stau pe tronul lor și mâine își duc mizeria cu ei? Nu cunoașteți savanți care corectează ceea ce 

au proclamat ca adevăr înainte? Nu ați văzut niciodată o femeie frumoasă, admirată și dorită, care mai 

târziu a umblat în zdrențe? - Așadar, nu confundați valorile veșnice cu deșertăciunile umane trecătoare. 

52 Ia-ți crucea și urmează-Mă. Purtați-o pe inimă și nu vă temeți. Mergeți pas cu pas; lăsați Cuvântul 

Meu în inimi ca o dâră de lumină. Iartă-i pe cei care te-au rănit. Dar dacă vei cădea și vor râde de căderea 

ta, nu te supăra, căci acum Hristos, care îți vorbește, va fi ajutorul celor care iau crucea mea. 

53 Ascultați, oameni buni, 1950 este deja aproape și voința Celui Etern se va împlini. Nu trebuie să 

fiți dezbinați în acest moment, pentru că nu cunoașteți încercările care se apropie. Aici, unde am pregătit 

un popor pentru a primi Cuvântul Meu în acest moment, nu trebuie să existe confuzie. Până atunci, acest 

popor trebuie să fie unit, iar bărbații și femeile sale vor fi receptivi la ultima mea proclamare, în care vor 

auzi ultimele mele cuvinte, care vă vor spune: Te aștept în ceruri! 

54 Dacă vă pregătiți în acest fel, veți simți în curând lumina Spiritului Meu venind asupra voastră fără 

intermediari umani sau purtători de voce care să comunice discipolilor de la spirit la spirit. Până atunci vă 

veți fi purificat devoțiunile într-o asemenea măsură încât semenii voștri vor fi surprinși când vor 

recunoaște spiritualitatea noilor mei discipoli, o spiritualitate care va mărturisi cultul interior pe care îl 

practicați. 

55 Atunci omenirea va realiza că timpul profețit cu mii de ani în urmă, când urma să aibă loc 

întoarcerea Mea, este timpul prezent, pentru că oamenii vor putea vedea cu ochii lor că Lumina Divină 

este revărsată peste toată carnea și spiritul. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 122  
(proclamată în 1944) 

1 Uitați pentru câteva clipe de inanitățile lumii în timp ce ascultați Cuvântul Meu, apoi spiritul 

vostru va privi lumina acestui timp când se va ridica. 

2 În timp ce pentru mulți oameni aceste ore sunt pline de durere și moarte, pentru voi sunt pline de 

pace și speranță. Dar nu vă încredeți prea mult în meritele voastre, pentru că vizitele vă pot surprinde și pe 

voi. Eu sunt cel care v-am dat această pace pentru ca voi să puteți participa la manifestarea mea, să 

pătrundeți în Cuvântul meu și să practicați învățătura mea. V-am dat timp să auziți și să înțelegeți 

învățăturile Mele, dar văd că nu ați mers dincolo de ceea ce este pământesc-material și, prin urmare, nu ați 

descoperit sensul învățăturilor Mele. Prin această lipsă de înțelegere, semănați cu umanitatea care, deși are 

dovezi tangibile ale dreptății Mele la tot pasul, nu se oprește o clipă pentru a reflecta și a înțelege astfel 

sensul acestor evenimente. 

3 Vreau să vă deschideți ochii la realitatea timpului în care trăiți, astfel încât să vă puteți ruga pentru 

lume. Acel timp care a fost anunțat în alte timpuri, în care va avea loc lupta binelui împotriva răului, este 

cel prezent. Discipoli, nu vă culcați în așteptarea unei alte epoci. Voi sunteți copiii luminii, cărora le 

dezvălui mari învățături pentru ca voi să fiți o torță a credinței printre oameni. 

4 Ar trebui să mergeți la semenii voștri care dorm în ceea ce privește revelațiile spirituale și ar trebui 

să-i treziți în mod frățesc cu cuvinte bune și să-i faceți să înțeleagă că motivul pentru care umanitatea 

golește paharul suferinței este că spiritul a fost lăsat să fie uitat. 

5 Dacă oamenii cred cu adevărat că frunza copacului nu se mișcă fără voia lui Dumnezeu, atunci ei 

vor simți prezența Mea în toate etapele vieții lor. Unii Mă vor simți venind ca Tată, alții ca Maestru, iar 

alții Mă vor simți venind ca Judecător. 

6 M-ați obligat să cobor în întunericul vostru pentru a vă căuta. Am fost prezent în peregrinările 

voastre pentru a Mă face simțit în toate sufletele. Asemenea păstorului care coboară în cel mai adânc abis 

în căutarea oii pierdute, am coborât în cel mai întunecat defileu în care au căzut oamenii. Voi, cei care Mă 

ascultați în prezent, ar trebui să aveți o înțelegere reală a ceasului de dreptate și de reparație în care trăiți. 

Amintiți-vă că, dacă vă încăpățânați să persistați în ignoranță, întunericul care învăluie lumea ar deveni și 

mai impenetrabil. Nu știți cât timp ar trece până când sufletele ar putea primi o rază de lumină. 

7 În prezent, trimit pe pământ suflete pe care le pot numi primii născuți în Lege, pentru că aparțin 

celor care au primit primele mele revelații. Nu vă voi spune cine sunt, unde sunt și nici ce fac, pentru că, 

dacă i-ați recunoaște, ați putea cădea în idolatrie sau confuzie. 

8 Acestor oameni care cresc pe zi ce trece în căutarea învățăturilor Mele, le spun să trăiască în 

unitate pentru a se putea apropia de Mine în acest fel. Dacă nu faceți un efort, cum puteți deveni profesori 

de învățături spirituale? 

9 Iubirea este sămânța pe care vă încredințez să o semănați în lume. Vedeți sterpiciunea câmpurilor, 

nu mai există nici fraternitate, nici prietenie, nici respect. Sămânța care a răsărit este ura și ambiția, ale 

căror fructe le vedeți deja: războaie, distrugere, mizerie și moarte. 

10 După perioada în care v-am dat Cuvântul Meu, nu vi se pare corect ca Maestrul să vă întrebe ce 

faceți în această epocă în care națiunile și popoarele ar trebui să caute o viață mai bună și să nu se mai 

lupte între ele? Care este munca ta? 

11 Deși am venit să vă dau, nu vă mulțumiți doar să primiți. Amintiți-vă că pacea pe care v-o dau nu 

este numai pentru voi, ci și pentru mulți dintre semenii voștri. Nu stați deoparte de marea bătălie, înțelegeți 

că vă pregătesc să fiți soldați. 

12 Aștepți ca lumea să-și făurească pacea? Cu ce sămânță ar putea să o aducă, de vreme ce în suflete 

acum legea oamenilor are mai multă greutate decât cea a lui Dumnezeu? 

13 Nu vă înșelați: în inimile oamenilor nu există nici caritate, nici eforturi de spiritualizare. Prin 

urmare, lipsesc temeliile care să le confirme pacea, casele, locurile de muncă sau forma lor de închinare la 

Divinitatea Mea. 

14 În curând va fi pace în lume, iar când se va întâmpla acest lucru îmi veți mulțumi Mie, poporul 

Meu, pentru că veți crede că acest lucru s-a întâmplat prin împlinirea misiunii voastre spirituale. Atunci vă 

voi spune: Deschideți ochii, această pace pe care a obținut-o lumea nu va dura, pentru că nu este 
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adevărată. Îl voi distruge cu sabia mea de dreptate, așa cum distrug tot ce este fals. Pacea despre care vă 

vorbesc va fi una aparentă, pentru că se va baza pe frica reciprocă. Adevărata pace nu poate veni din inimi 

necinstite, ea va veni mai târziu; ea va coborî din Împărăția Cerurilor în inimile oamenilor. 

15 Dacă doriți să proclamați profeții lumii, puteți face acest lucru. Să nu aveți îndoieli, pentru că nu vă 

înșel. Dacă vreți să le spuneți semenilor voștri că pacea pe care națiunile o vor instaura în curând nu este 

sinceră, nu veți greși, căci eu nu pot greși. În curând veți experimenta sosirea a ceea ce vă anunț în acest an 

1944. Războiul, aspirațiile materiale ambițioase se vor sfârși, dar mai târziu vor apărea "războaiele" 

religiilor, doctrinelor, ideologiilor și filosofiilor. Această bătălie a luptei spirituale va servi pentru a găsi 

calea adevărului. 

16 Așa trebuie să se întâmple pentru ca omenirea să-și deschidă ochii, să demonteze zeii falși și să 

rupă lanțurile sclaviei. 

17 Când această bătălie se va sfârși, când liniștea se va întoarce și cei care se roagă cu umilință vor 

intra în ei înșiși și se vor pocăi, veți vedea o ofrandă care se va ridica din inimile lor ca parfumul florilor, și 

va fi pentru unicul Dumnezeu. 

18 Voi face ca această lume, eliberată de lepră, să se ridice din nou; voi face ca viața să se ridice din 

moarte. Voi face ca din ură să iasă roadele împăcării și din nebunie să iasă rațiunea. 

19 Până atunci, continuați să creșteți, atât în număr, cât și în cunoaștere și virtute. Eu vă dau arme ca 

să puteți sta tari și să înaintați. 

20 Acest colț de pământ în care trăiești este favorabil misiunii tale. Ea seamănă cu "Țara promisă" a 

poporului Israel din prima epocă. Dar nu vă lăudați cu bogățiile pământului, pentru că trebuie să vă 

amintiți că orașul Ierusalim a fost ras la pământ de dușmanii săi și că până și Templul lui Solomon a fost 

distrus. 

21 Pământul vostru este ca cel dat poporului lui Israel. Dar nici aceea nu a fost patria Duhului, nici 

acesta nu este al doilea Ierusalim, căci Cetatea spirituală nu este din această lume. 

22 Continuați să fiți ospitalieri, așa cum a fost Avraam. Pregătiți-vă pentru ca străinul să se așeze la 

masa voastră și să se odihnească la adăpostul acoperișului vostru. Poartă balsamul meu de iubire în 

mâinile tale, ca să-l poți vindeca pe bolnav, să-l faci să simtă mângâierea mea și să-și recapete sănătatea. 

Voi sunteți acel popor căruia Dumnezeu cel viu și invizibil i-a vorbit în toate timpurile, dar și acel popor 

care s-a lăsat mereu influențat de idolatria altor popoare. 

23 Acum am venit să vă eliberez de fanatism și de superstiții, să vă reamintesc venerarea spirituală a 

Tatălui vostru, astfel încât - atunci când națiunile își vor întoarce privirea spre acest popor și se vor apropia 

mari mulțimi - să fie surprinse să găsească moralitate, virtute și spiritualitate printre voi. 

24 Luați cu voi în spiritul vostru această lecție pe care v-am dat-o, pentru ca ea să vă servească la 

pregătirea voastră. 

25 Nimeni nu se revoltă împotriva ideii de a trebui să se întoarcă pe această planetă într-un alt corp și 

nu sunt de părere că reîncarnarea este o pedeapsă pentru suflet. Toate sufletele destinate să trăiască pe 

pământ au trebuit să treacă prin legea reîncarnării pentru a putea să se dezvolte și să îndeplinească sarcina 

pe care le-am încredințat-o. 

26 Nu numai sufletele mai puțin dezvoltate trebuie să se întrupeze din nou, ci și cele foarte dezvoltate 

se întorc iar și iar până când își termină munca. 

27 Ilie este cel mai mare dintre profeții care au venit pe pământ, dar în ciuda marilor lucrări pe care le-

a făcut și a marilor dovezi pe care le-a dat (că Dumnezeu există), el a trebuit să se întoarcă în această lume 

în altă vreme, în alt trup și cu alt nume. 

28 Această lege a iubirii și a dreptății a fost multă vreme necunoscută oamenilor, căci dacă ar fi știut-o 

mai devreme, ar fi putut fi în confuzie. Cu toate acestea, Tatăl v-a dat unele revelații și unele semne care 

au fost lumina care a precedat acest timp pentru elucidarea tuturor misterelor. 

29 Trecutul sufletului tău, cu diferitele sale existențe pe pământ, îți este interzis. Ți-am dezvăluit 

adevărul reîncarnării doar pentru că îți va da o idee mai reală despre mila și dreptatea divină și va trezi în 

cei necinstiți, în păcătoși, în cei care își irosesc viața inutil, speranța unei noi ocazii în care să poată corecta 

erorile pe care le-au comis. 

30 Ideea morții veșnice sau a damnării veșnice este distrusă pentru totdeauna prin această revelație, 

iar sufletul și inima umană exultă și laudă bunătatea divină imediat ce au înțeles acest adevăr. 
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31 În vremurile anterioare, acest lucru nu v-a fost dezvăluit pentru că nu erați suficient de maturi 

pentru a-l înțelege; iar dacă acum ați ajuns să îl cunoașteți și totuși nu aveți o idee mai clară despre ceea ce 

ați fost, aceasta este o dovadă în plus că nu ați progresat suficient de mult. 

32 Odată ce oamenii se iubesc și știu să se ierte reciproc, când umilința este prezentă în inimile lor și 

când au realizat că spiritul prevalează asupra materiei, nu carnea, nici lumea, nici patimile vor mai fi cele 

care formează vălul dens care te împiedică să vezi calea din spatele sau din fața ta. Dimpotrivă, "carnea" 

spiritualizată prin urmarea învățăturii Mele va fi ca un rob - ascultător de instrucțiunile conștiinței - spre 

deosebire de ceea ce este astăzi: un obstacol, o capcană, o bandă în fața ochilor spiritului. 

33 În prezent, vă minunați când experimentați un început de dar al vederii care vă permite să vedeți 

ceva din trecut sau care vă face o revelație a viitorului, în timp ce eu vă spun cu certitudine că această 

vedere spirituală ar trebui să fie prezentă în mod continuu, ca și vederea ochilor voștri fizici în timpul 

vieții pe pământ. 

34 Este necesar să mai mergeți un pic pe calea Mea pentru ca voi să ajungeți la aceste înălțimi, iar 

sufletul vostru, în timp ce culege în sine toate roadele experiențelor sale trecute, să se elibereze, să se 

bucure și să se edifice în propria sa ființă. 

35 Gândește-te: Dacă în sufletul tău ar fi deja multă lumină, ar trebui să fie multă pace în inima ta. 

36 Nu-i ascultați pe cei care vor să vă intimideze pentru că explorați ceea ce este legat de spirit, pentru 

că aceia sunt cei care vor să continue să doarmă în somnul ignoranței. 

37 Ați acordat mai multă importanță multor părți ale vieții voastre materiale decât celor care vă 

privesc sufletul și, prin urmare, ați creat o lume inversată și insubstanțială. Dar a sosit ceasul în care vă 

veți interesa în mod viu de ceea ce este esențial în existența voastră, iar când acest lucru se va întâmpla, 

veți da viață și adevărata frumusețe existenței voastre. 

38 Dar trebuie să vă spun: chiar dacă viața în această lume atinge culmile virtuții și ale dreptății, nu 

aici vă veți găsi casa perfectă. Trecerea voastră prin această vale a pământului este temporară, ea vă 

servește doar ca un creuzet, o școală, un manual pentru a realiza evoluția ascendentă a sufletului vostru. 

39 În casa Tatălui vostru sunt alte case, mai înalte, pe care vi le-am pregătit pentru a locui în ele. 

40 Fericiți sunt cei care, meditând la aceste cuvinte, au credință în ele și își pun viața în ordine pentru 

binele sufletelor lor, căci vor culege roadele lor în veșnicie. 

41 Iubiți oameni, ați putea spune cu certitudine că tot ceea ce s-a întâmplat în această lume v-a fost 

anunțat sau profețit în vremuri anterioare. 

42 Cuvântul pe care omul l-a auzit prin gura profeților Mei a fost vocea Mea. Ei nu au vorbit din 

propria lor intenție, ci din cauza voinței divine. 

43 Adevărata interpretare a previziunilor, anunțurilor și promisiunilor Mele pe care ți le dau atunci 

când experimentezi că vorbele Mele se adeveresc la momentul potrivit. 

44 Câte și câte interpretări diferite ați dat revelațiilor divine! Ai recunoscut adevărul doar atunci când 

am lăsat Cuvântul Meu să se adeverească. Multe dintre profeții s-au împlinit deja, altele au loc în prezent 

sub ochii voștri, iar altele își așteaptă încă momentul. 

45 Eu încă pregătesc și trimit noi profeți prin care vă voi dezvălui mari miracole și, în același timp, vă 

vor anunța prezența sau apropierea a ceea ce v-a fost indicat în trecut. 

46 Vechile profeții vor fi confirmate de noii profeți. Toți cei care simt acest dar în ei, rugați-vă, 

vegheați și pregătiți-vă să spuneți doar adevărul. Deci, dacă o faceți, veți vedea că unii vor confirma ceea 

ce anunță ceilalți. Este ceea ce s-a întâmplat atunci când profeții din trecut și-au îndeplinit misiunea, deși 

unii au venit într-o epocă, iar alții în alta. 

47 Nu vă îngrijorați dacă uneori nu înțelegeți ceea ce primiți prin inspirație sau ceea ce spun buzele 

voastre. Chiar și acei profeți din vechime au fost adesea incapabili să înțeleagă ceea ce vorbea gura lor. 

48 Voi revărsa lumina Mea asupra celor care primesc mărturia ta și, la timpul potrivit, voi face să se 

împlinească fiecare dintre prezicerile tale. Vai de cei care nu vor spune adevărul, căci și ei vor fi 

descoperiți la vremea lor. Atunci nu vor găsi nimic în carnea și nici în duhul lor cu care să-și spele rușinea 

și să-și plătească datoria. 

49 Cine va fi judecătorul profeților falși? Adevărul, pentru că este lumina care ajunge la acele inimi 

prin conștiință. 
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50 Adevărul caută întotdeauna inimi pure pentru a se putea dezvălui. Purificați-le pe ale voastre 

pentru ca aceasta să fie lumină în cuvintele, în gândurile și în faptele poporului Meu. 

51 Cu o cheie de iubire pe care o am, vă deschid inimile. Te-am găsit trândav; te-am surprins în timp 

ce pășeai cu pas greoi pe drumul vieții tale. Am venit să vă fac să înțelegeți că sunteți mesagerii Divinității 

Mele. Iată ce vă spune Cuvântul Tatălui, Cel care a devenit om în cea de-a doua eră. 

52 Nu doar o dată, ci de mai multe ori și în diferite moduri, am anunțat și am promis discipolilor mei 

că voi reveni. Le-am prevestit vremurile care vor anunța venirea mea: Semne în natură, evenimente în 

omenire, războaie mondiale, păcatul la cel mai înalt nivel de dezvoltare. Dar, pentru ca lumea să nu fie 

înșelată și să mă aștepte din nou ca om, i-am anunțat că Hristos va veni "pe nor", adică în Duhul Sfânt. 

53 Această promisiune a fost îndeplinită. Iată-l pe Maestrul în Duhul Sfânt vorbind lumii. Iată-l pe 

Domnul păcii și al împărăției luminii, formând o arcă nespus de mare în care oamenii se pot refugia și se 

pot salva ca în Primul Timp, când Noe a făcut arca pentru a salva sămânța umană. 

54 De dragul progresului și al perseverenței voastre în Doctrina Mea, vă voi arăta cu toată simplitatea 

conținutul multor mistere. Cartea Vieții, pecetluită cu șapte peceți, este un incognito pentru voi, căci cel 

de-al șaselea sigiliu este acum desfăcut, iar conținutul ei este cel care luminează timpul vostru. Totul a fost 

un mister pentru tine și nu vreau să mai fie așa. V-am spus deja că cele șapte peceți sunt cele șapte 

Revelații Divine pe care le-am dat oamenilor, dintre care voi o primiți în prezent pe cea de-a șasea, dar 

încă vă lipsește cea de-a șaptea. 

55 Știți că Roque Rojas a fondat șapte comunități cărora le-a dat nume de sigilii și că, simbolic, a 

șasea dintre ele era ca un copac roditor care își înmulțea ramurile. Știți, de asemenea, că în 1866 a început 

o nouă eră. Dar nu știți încă cum să vă ordonați ideile. Unii au vrut să pătrundă în profunzimea acestor 

învățături, dar interpretarea lor a fost eronată, pentru că limitează și include eternul și divinul în uman și 

material. Dar înainte ca această aberație să se răspândească, voi risipi întunericul umanității cu lumina 

revelațiilor Mele. 

56 Am pregătit acest petec de pământ pe care călcați, astfel încât Lumina Mea Divină să coboare 

asupra locuitorilor săi în acest moment. Aici v-am reamintit Legea Divină pe care v-am învățat-o ca Tată 

în Prima Eră. Aici v-am repetat Cuvântul Meu dat vouă ca Isus, adevăratul Cântec al Spiritului, și v-am 

adus Lumina Adevărului care lămurește orice mister și explică orice lecție neînțeleasă. 

57 Voi reconstrui templul Meu, un templu fără ziduri și fără turnuri, pentru că el se află în inima 

oamenilor. Turnul Babel încă divizează omenirea, dar temeliile sale vor fi distruse în inimile oamenilor. 

Idolatria și fanatismul religios și-au construit și ele turnuri înalte, dar sunt slabe și vor trebui să se 

prăbușească. Adevărat vă spun că legile Mele - atât cele divine, cât și cele umane - sunt sfinte și ele însele 

vor judeca lumea. Omenirea nu se crede idolatră, dar vă spun cu adevărat că încă se închină la vițelul de 

aur. 

58 Eu sunt Spirit, sunt Divinitate și Lumină. Treziți-vă, deschideți ochii, priviți-Mă și ascultați vocea 

Mea. Conexiunea pe care o aveți astăzi cu Spiritul Meu prin intermediul agenților umani nu este cea mai 

perfectă și, prin urmare, va începe timpul comunicării de la spirit la spirit, când veți auzi vocea Tatălui 

vostru. 

59 În acea a doua eră, am întâlnit orbul și i-am dat vederea, pe șchiop l-am făcut să meargă din nou, 

pe cei morți i-am înviat. Acum găsesc în lume o pustietate și mai mare, căci văd mii de orbi, surzi, leproși 

și morți sufletește. Deși vin la voi cu dreptate, vin la voi cu dragoste, pentru că nu voi înceta niciodată să 

vă consider copiii mei și vă voi considera mereu ca pe niște copilași. 

60 Oameni buni, mă veți urma pe calea pe care v-am trasat-o cu mult timp în urmă prin faptele și 

exemplul meu? Este adevărat că pe ea se află un drum al sacrificiului, dar la sfârșit se află "Țara 

Făgăduinței". Chiar și în acest timp nu vă voi orbi cu farmecul fals al bogățiilor umane. Maestrul tău îți va 

arăta doar splendoarea virtuții. "Împărăția mea nu este din lumea aceasta", v-am spus - din această lume a 

deșertăciunilor, a egoismului și a minciunii. Căci, cu adevărat, vă spun că eu domnesc în perfecțiune. 

61 Ultima verigă a lanțului, care va fi formată din cei 144.000 de oameni însemnați, va primi semnul 

divin pe spiritul său în 1950. De la ei vor ieși în neamuri mesagerii, profeții, ucenicii care vor aduce 

omenirii, prin învățătura, rugăciunea și exemplul lor, sămânța unei vieți noi. 



U 122 

69 

62 Acest Cuvânt pe care îl auziți în prezent va înceta, iar fericirea pe care o experimentați astăzi în 

timp ce îl ascultați se va sfârși și ea. Dacă vreți să vă bucurați în continuare de prezența mea spirituală, așa 

cum o faceți acum, este suficient să vă scufundați și să cereți cu rugăciune iubirea mea. 

63 Nu vă gândiți, pentru că nu Mă veți mai auzi prin acești purtători de cuvânt, că sunt absent și nu 

trebuie să vă pierdeți atunci admirația și pregătirea pe care le aveți astăzi când ascultați Cuvântul Meu. Fii 

conștient că te voi urmări oriunde vei merge, că voi privi munca ta în viile mele și îți voi consulta 

conștiința cu privire la fiecare pas al tău. 

64 Vă pregătesc pentru acest lucru pentru că știu că, după acest timp de pregătire, se vor ridica 

purtători de voci false și vor proclama că Maestrul continuă să dea Cuvântul Său sub această formă, iar Eu 

vreau să vă eliberați de această confuzie care va fi provocată de cei care cred că sunt treji, dar în realitate 

dorm și care, crezând că Mă slujesc pe Mine, în realitate se slujesc pe ei înșiși. 

65 Vă anunț că ceasul în care se va încheia această uniune va fi ceasul revelației pentru acest popor, 

căci fiecare dintre voi va manifesta în acel moment ceea ce poartă de sămânță în inima sa și de progres în 

spiritul său. Astfel, înclinația fiecăruia va deveni vizibilă, înțelegerea, ascultarea și spiritualizarea sa. 

66 Știu că unii vor profana decretele Mele și, din acest motiv, se vor opri în dezvoltarea lor și vor 

cădea în eroare, oprind astfel progresul misiunii pe care au început-o. Dar, după un timp, amintirea 

Cuvântului Meu, a învățăturilor Mele și a profețiilor Mele - în care v-am avertizat de tot ceea ce avea să se 

întâmple - se va ridica din nou din spirit în conștiință și îi va face pe cei care s-au despărțit de ea să se 

întoarcă pe calea ascultării. 

67 Nimeni nu spune în acest moment: "Doamne, nu-ți voi întoarce spatele, nu te voi nesocoti". - Nu-i 

promiteți Maestrului ceea ce mulți dintre voi nu vor respecta. 

68 Veghează și roagă-te, eliberează-ți inima de materialism, purificând-o de interese și pasiuni 

egoiste. Studiați învățătura Mea pentru a nu fi indiferenți în acest ceas și pentru a putea face următorul pas 

cu îndreptățire curajoasă. 

69 Nu vă cer să depuneți jurăminte, vă cer să vă îndepliniți misiunea. 

70 Păstrează Cuvântul Meu în taina inimii tale, pentru ca mâine să nu Mă renegi prin faptele sau 

cuvintele tale, spunând că nu ți-am arătat ceea ce știi foarte bine că ți-am repetat de nenumărate ori. 

71 Unii spun în adâncul inimii lor: "Învățătorule, vom putea oare să ne lepădăm de Tine, chiar dacă ai 

venit să ne învii la viața adevărată?". 

72 Vă spun că încă nu puteți avea încredere deplină în voi înșivă, pentru că iubirea și credința voastră 

sunt încă mici. 

73 Trebuie să studiați cu perseverență învățăturile Mele, astfel încât virtuțile voastre să se dezvolte, iar 

atunci când va veni ora încercării - care se apropie deja - veți avea Cuvântul Meu prezent și nu veți dispera 

nici o clipă. 

74 Vedeți, discipoli, cu câtă dragoste vă îndemn să vă pregătiți. Dacă mâine vei cădea, nu vei putea 

spune: Domnul nu ne dăduse niciun indiciu cu privire la plecarea Sa. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 123  
1 Cuvântul Meu se revarsă asupra voastră în mod inepuizabil. Eu sunt Hristos, care am locuit printre 

oameni în veacul al doilea și care mă cobor din nou la voi pentru a da mărturie despre Sine, împlinind 

făgăduința și Cuvântul Său; atunci am confirmat cu faptele Mele Legea dictată de Tatăl lui Moise, care nu 

a acționat după voia sa proprie, nici după cea a oamenilor, ci după voia Celui Veșnic; de aceea vă spun că, 

dacă nu am desființat ceea ce a spus Moise, nu voi desființa nici acum ceea ce v-am învățat în Isus. 

2 Eu sunt cu voi, pentru că asta am promis și am anunțat ucenicilor mei când, într-o anumită ocazie, 

eram înconjurat de ei și ei M-au întrebat astfel: "Învățătorule, ai spus că vei pleca, dar că apoi te vei 

întoarce. Spuneți-ne, când va fi asta?" Am văzut că simplitatea și dorința lor de cunoaștere îi făceau să 

cerceteze sfaturile secrete ale Domnului lor. Cu toate acestea, le-am vorbit cu dragoste: "Adevărat, nu este 

departe ziua în care Mă voi întoarce la oameni", făcându-le să înțeleagă că prezența Mea va fi atunci în 

Spirit și, în același timp, anunțându-le semnele care vor anunța următoarea Mea venire. Aceste semne vor 

fi războaie, haos și mari suferințe pe tot pământul. Dar vă spun cu adevărat că exact așa, în mijlocul 

haosului, a fost venirea Mea în acest moment. Iată-mă aici, voi, oamenii, cu un mesaj de lumină și de pace 

pentru sufletul vostru, din care voi face acum o arcă (spirituală) în care vor intra toți oamenii credincioși 

care vor să se salveze, unde omenirea își va putea găsi refugiu. Această arcă va fi ferm stabilită prin 

credința, speranța și bunătatea iubitoare a celor care Mă urmează și va semăna spiritual cu cea încredințată 

lui Noe atunci când forțele naturii s-au dezlănțuit. 

3 În ce timp trăiți? Gândiți-vă și fiți conștienți de faptul că v-am dat învățătura Mea în trei epoci. 

Primul a fost cel al legii, al doilea cel al iubirii, iar al treilea, care este cel de acum, corespunde 

înțelepciunii. 

4 Un singur Spirit, care este al Meu, a fost întotdeauna cu voi. Dar dacă am dezvăluit-o în trei faze 

diferite, nu uitați că formele în care Mă manifest în toată creația sunt infinite și în același timp perfecte. 

5 În Primul Timp ați ajuns să îl cunoașteți pe Tatăl ca Judecător și Legiuitor. În timpul celei de-a 

doua perioade, am făcut ca "Cuvântul Meu" să devină om în Isus, iar Cuvântul Său a vorbit cu adevăr 

divin. Hristos este "Cuvântul", același care le-a spus oamenilor: "Cine Îl cunoaște pe Fiul Îl cunoaște pe 

Tatăl". Acum vă aflați în cel de-al treilea timp, în care îmi revărsăm înțelepciunea asupra voastră. 

6 Pentru a-mi împlini promisiunea, am venit în spirit, pe emblematicul "nor" pe care sufletele voastre 

îl formează când se înalță la Mine, și construiesc adevăratul templu în inimile oamenilor. 

7 Când Mă auziți prin intermediul acestor purtători de voce, nu vă gândiți că Spiritul Meu se 

instalează în acest corp mic și impur. Ți-am spus deja că este organul tău intelectual asupra căruia coboară 

o rază din lumina mea, care este inspirație divină, care este înțelepciune și iubire. 

8 Prindeți minunea acestei comunicări și realizați că prin organul de înțelegere al acestor creaturi 

needucate și prin buzele lor vine Cuvântul care luminează pe cei ignoranți și 

păcătos, astfel încât să întemeieze în inima lui o casă demnă de Dumnezeu și să-i dea cheia credinței care 

deschide poarta înțelepciunii. 

9 Am așteptat cu infinită răbdare momentul în care evoluția sufletului tău îți va permite să înțelegi 

comunicarea Mea prin intermediul organului minții purtătorului de voce, ca o pregătire pentru uniunea 

perfectă dintre Spiritul Meu și al tău. 

10 Acesta este motivul pentru care purtătorul de voce rostește Cuvântul Meu fără ca creierul său să fie 

obosit sau gâtul său să devină răgușit. Căci Eu sunt Cel care mișcă aceste buze pentru ca chemarea Mea să 

ajungă la oameni. Îi invit să se odihnească la umbra pomului vieții și să mănânce din rodul vieții veșnice. 

11 Din nou, Îmi port crucea, pentru că trebuie să-mi urmez drumul printre păcate, dezonorări, 

adultere, materialism, batjocură și îndoieli, dacă vă gândiți că Mă fac cunoscut prin intermediul unor 

creaturi care nu știu întotdeauna cum să-și purifice mintea și să-și curețe inima, și că, pe de altă parte, 

prezint manifestarea și Cuvântul Meu în fața oamenilor de orice credință și stare interioară. Dar meritul 

este tocmai acela de a lăsa apa să izvorască din aceste pietre, adică încrederea și iubirea oamenilor unii față 

de alții. De aceea vă spun că Eu merg pas cu pas prin mulțime și Îmi port crucea pe umeri. 

12 Acesta este momentul în care sufletul se trezește la o viață nouă, ca un copilaș care se trezește 

plângând; dar plânsul său este repede potolit de cântecul de leagăn al mângâierilor părintești. 
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13 Ce ai face dacă ai avea viața doar în trup, iar moartea cu tine în suflet? Ce fapte demne de Mine ați 

putea săvârși și ce speranță de nemurire ați putea avea atunci? Câți "morți" am înviat în acest timp și câți 

"orbi" au văzut lumina Mea! 

14 Treziți-vă pe deplin, deveniți posesori ai luminii mele, dar nu numai datorită iubirii mele, ci și prin 

efortul și voința voastră. Pătrundeți în învățăturile care vă vorbesc despre eternitate; ele sunt raze de 

lumină de care sufletul vostru are nevoie. Între cer și pământ există legături pe care păcatul și răutatea 

umană nu le pot rupe. Una dintre aceste legături este cea a uniunii mele spirituale cu voi. 

15 Crucea mea nu este grea, dar trebuie să fiți mereu conștienți că orice lucrare spirituală necesită un 

sacrificiu. Voi fi ca un pelerin neobosit care îți urmează pașii pretutindeni până în momentul în care vei 

ajunge în siguranță în țara făgăduinței. 

16 Nu v-am orbit cu strălucirea aurului și nici cu splendoarea ceremoniilor liturgice. 

17 Iubirea mea este darul pe care vi-l ofer, iar Cuvântul meu este cea mai bună comoară. Ofer cu 

umilință sufletului tău ceea ce am pregătit pentru el, căci "Împărăția mea nu este din lumea aceasta". 

Lumea." 

18 Oamenii care Mă ascultă sunt cu adevărat israeliți, dar nu în rasă, ci în spirit, și Eu continui să-i 

trimit pe pământ pentru ca ei să fie ca o verigă de legătură între Spiritul Meu și cel al umanității. 

19 Printre acest popor spiritual se află cei 144.000 de oameni marcați sau însemnați de Mine, pentru 

ca ei să fie lumina care luminează calea marii mulțimi, așa cum a făcut tribul lui Levi în prima eră, când 

Israel a traversat deșertul. Reparația ta, în același timp cu pocăința ta, te-a purificat, iar smerenia ta te-a 

făcut vrednic. Mergeți pur și simplu în acest fel prin lume și vă asigur că drumul vostru pământesc este ca 

o ploaie roditoare, pentru ca sămânța Mea să germineze în inimile semenilor voștri. 

20 Mare va fi osteneala voastră, căci inima oamenilor este desfigurată de răutate. Dar nimic nu vă va 

surprinde, căci vă voi pregăti pentru luptă. 

21 În acel moment v-am inundat inimile cu iubire și pace, iar prin aceasta v-ați simțit mulțumiți și 

fericiți. 

22 Nu v-am oferit pâine materială și totuși ați fost în comuniune cu Duhul Meu. 

23 Astăzi, când vă amintiți de Prima Epocă, vă amintiți că, în vremuri de penurie, poporul primea 

mană, care era hrană hrănitoare pentru ca masele de oameni să nu piară. Astăzi, Cuvântul Meu vă hrănește 

și vă susține în zilele de vizită. De câte ori ați vrut să vă retrageți sau să fugiți din cauza lipsei de credință. 

Dar v-am făcut să simțiți prezența Mea în mijlocul deșertului vieții voastre. 

24 Adevărat vă spun că Eu sunt cu voi în toate încercările voastre. 

25 Oricine are credință, chiar dacă este mică cât un bob de muștar, să o păstreze și să o lase să 

crească. Binecuvântat este sufletul care are credință! Câți sunt cei care - pentru că nu știu că Mă poartă în 

ființa lor - Mă caută fără să știe cum să Mă găsească. Câți sunt cei care, deși sunt luminați de Mine, nu 

obțin inspirația pentru că nu și-au deschis inima pentru a se bucura de un dar atât de prețios. 

26 Israel, tu ești din nou mesagerul Meu. Am promis să mă întorc și iată că cuvântul Meu s-a adeverit. 

Eu v-am anunțat întoarcerea Mea printre îngeri și pe un nor. Dar dacă știi să sondezi și să interpretezi 

corect, vei ști în curând cine sunt îngerii despre care ți-am vorbit și ce este norul pe care ți l-am anunțat. 

27 Ilie v-a pregătit mințile spunându-vă: "Fiți pregătiți, căci venirea Maestrului este aproape, iar 

împreună cu el veți trăi miracole, glorii spirituale și evenimente epocale în univers". Dar doar o mică parte 

a omenirii a anticipat împlinirea acelor profeții, întrebându-se dacă prezența Domnului era deja iminentă, 

din moment ce semnele se împliniseră deja. 

28 Apoi, când Spiritul Meu a fost prezent pentru a se revela în Era a Treia, v-am chemat unul câte 

unul dintre voi pentru a vă confirma convingerea că acesta este momentul revenirii Mele și pentru a vă 

îndemna să vă străduiți să vă ridicați spiritual până când veți ajunge la unirea spirituală cu Mine. 

29 Dar dacă semenii voștri vă vor judeca greșit pentru că Mă ascultați și Mă urmați, dacă veți fi 

calomniați, nu vă temeți. Închideți urechile la vorbele și la cuvintele fără sens. Nu vă așteptați să fiți 

înțeleși în lume. Singurul care vă poate satisface dorința de înțelepciune, pace și iubire sunt Eu. Dar pentru 

a realiza acest lucru, trebuie să vă abandonați Mie și vă voi da pace și sănătate. 

30 Rugați-vă mai mult cu duhul decât cu trupul, căci pentru a obține mântuirea, nu este suficientă o 

clipă de rugăciune sau o zi de dragoste, ci este nevoie de o viață de perseverență, de răbdare, de fapte 

generoase și de respectarea poruncilor Mele. Pentru asta ți-am dat mari abilități, precum și empatie. 
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31 Lucrarea mea este ca un chivot al mântuirii care îi invită pe toți să intre. Oricine ascultă de 

poruncile Mele nu va pieri. Dacă vă lăsați conduși de Cuvântul Meu, veți fi salvați. 

32 Această sămânță pe care am adus-o în inimi va da roade și va hrăni omenirea. Dar eu vă spun că 

trebuie să perseverați pentru ca acele lucrări care nu au înflorit să înflorească. Căci tot ceea ce își are 

originea în iubire și credință tinde să crească. Credința, caritatea și bunăvoința dau roade de multe ori. 

33 Vreau ca cei puternici să îi ajute pe cei slabi, cei sănătoși să transmită sănătate, voi să împărțiți 

roadele darurilor voastre cu frații și surorile voastre, iar în această împlinire să simțiți cum sufletul vostru 

progresează și cât de fericit este când practică caritatea. 

34 Când Cuvântul Meu se va încheia prin purtătorii de voce, voi, lucrătorii Mei, veți oferi Cuvântul 

Meu. Dar cât de mult trebuie să vă pregătiți pentru a primi inspirațiile Mele! Acel timp pe care l-ați 

întrezărit departe se apropie deja. De aceea, nu considerați cuvintele Mele mici, oricât de simple și umile 

ar fi ele. Fiecare dintre ei posedă puterea divină și puterea de a mângâia și vindeca multe inimi. Această 

putere va veni ca o lumină strălucitoare pentru toți cei care nu au înțeles sensul existenței și au așteptat un 

rezultat de pe urma luptei lor în viață, pe care nu l-au primit, pentru că i-am trimis să muncească pentru 

binele sufletului lor și nu pentru carne. Pentru ei, Cuvântul Meu simplu și tandru le va da pace și îi va lăsa 

să se odihnească. 

35 Rugați-vă pentru națiunile care nu au Cuvântul Meu. Rugați-vă pentru popoarele care suferă 

amărăciunea războiului; rugați-vă pentru cei care nu au un cămin de pace spirituală - chiar și pentru 

femeile lipsite de apărare, pentru bărbații care sunt târâți fără milă în război. Rugați-vă, greu este ceasul pe 

care îl trăiți, și numai unitatea voastră vă va salva. 

36 Ați intrat în vremurile sfârșitului și, pe măsură ce acestea avansează, omenirea înțelege cum 

judecata divină apasă asupra ei și îi determină pe oameni să intre într-o examinare amănunțită a tuturor 

faptelor lor. Dar judecata nu îl va ruina pe om, ci dimpotrivă, îl va salva. Și atunci veți veni cu toții la 

Mine puri și fără vină, ca ființe care și-au îndeplinit misiunea care le-a fost încredințată. Numai practicarea 

iubirii, așa cum o arată învățătura mea, vă va da dreptul la cel mai mare bine, care este pacea spiritului. 

37 Mariei, avocata iubitoare care veghează asupra voastră, i-am spus: "Așteaptă cu răbdare, căci 

oamenii vor lua curând calea înnoirii și își vor îndrepta gândurile spre tine". 

38 Voi, mulțimile care veniți să ascultați Cuvântul Meu, nu vă lăsați confundați de corupția care 

domnește în această lume. Când vedeți că idealul oamenilor este megalomania umană, deșertăciunile și 

plăcerile care flatează simțurile, ar trebui să aprindeți în inimile voastre dorința de înălțare spirituală. 

39 Eu vă voi inspira; în acest scop am ales aceste locuri umile de unde vă chem pentru a vă pregăti ca 

o sămânță care va reuși - când va încolți în câmpurile mele și se va înmulți - să contracareze răul care 

domnește pe pământ. 

40 Misiunea pe care v-o încredințez este aceea de a iubi. Dar nu vă considerați cei mai curați de pe 

pământ pentru că ați fost chemați de mine. Amintiți-vă că sunteți încă departe de a fi liberi de păcat. Dar 

nu vă simțiți mai puțin iubiți din această cauză, pentru că în multe cazuri cei mai înflăcărați discipoli ai 

Mei au apărut dintre cei mai mari păcătoși. 

41 Acestora le aparții, cărora le spun acum: "Vino pas cu pas pe calea iubirii, având mereu încredere 

în mine, dar trăiește mereu vigilent, pentru că în orice moment pot ieși la iveală în ființa ta slăbiciunile 

cărnii, cu care trebuie să te lupți până când îți vei purifica carnea și îți vei elibera sufletul". 

42 Vă spun cu adevărat că, pe măsură ce vă veți schimba, vă voi dezvălui tot mai mult toate darurile 

spirituale pe care le aveți. De aceea, nu respingeți încercările pe care vi le trimit zi de zi, căci ele sunt dalta 

care vă modelează și vă netezește sufletele. Înțelegeți că, după o încercare, vă veți ridica din nou cu mai 

multă fermitate și mai multă încredere în Mine și în voi înșivă. Ce s-ar întâmpla cu soldații care luptă 

pentru orice cauză dacă nu s-ar pregăti mai întâi pentru luptă? De aceea, ce s-ar întâmpla cu soldații mei 

dacă nu ar cunoaște capcanele ispitei pentru a o respinge? Ar fi slabi, s-ar plânge la prima dificultate și s-ar 

retrage la fiecare lovitură. 

43 Iată, discipoli, anul 1950, când voi înceta să vă mai vorbesc așa cum o fac acum, este deja aproape. 

De aceea, vă anunț că mulțimea celor care Mă vor asculta în zilele din urmă va fi foarte mare, motiv 

pentru care mulți oameni vor ajunge să cunoască acest mesaj. 

44 Se va experimenta în lume faptul că Hristos a fost din nou printre oameni - nu mai ca om, ci în 

spirit, și se va înțelege că am o nouă formă de a Mă revela în fiecare epocă. 
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45 Înțelegeți: Dacă atunci am venit să vă aduc merite pentru mântuirea voastră, acum vor fi meritele 

dobândite de voi cele care vă vor salva și prin care îi veți salva pe semenii voștri. Discipoli, voi care ați 

avut un Învățător care v-a instruit cu atâta dragoste - credeți că moartea Mea ca om a fost în zadar, și în 

zadar și sângele vărsat? Adevărat vă spun - Nu! Pentru că Sângele Mielului lui Dumnezeu, care 

simbolizează iubirea divină, este încă proaspăt în conștiința fiecărui suflet. Atunci, când mulțimile M-au 

condus la Calvar, Eu am purtat crucea; astăzi, oricine Mă iubește și Mă urmează cu umilință o va purta, iar 

Eu îi voi fi sprijin pe calea dureroasă, trimițându-i îngerii păzitori pentru a-i da lumină și putere spirituală 

în ceasul morții. 

46 Dacă vă gândiți că, în acest moment, când vă las să ascultați Cuvântul Meu, prezența Mea s-a făcut 

simțită în Vest și nu în Est, nu vă confundați, pentru că Eu nu caut anumite puncte ale pământului, ci 

suflete. 

47 Dacă credeți că Cuvântul Meu nu este rafinat, înțelegeți că cel care vorbește este Învățătorul 

umilinței, al simplității, și că, dacă ajungeți la fundul acestei învățături, veți descoperi în curând adevărata 

înțelepciune în ea. 

48 Sunteți încă puțin pregătiți și nu sunteți încă la apogeul bătăliei, pentru că lucrarea din ziua cea 

mare nu va începe până la sfârșitul anului 1950 și nu puteți ști când se va termina. Cei care vor cădea în 

luptă vor auzi vocea Mea care le va spune: Sufletul tău nu a căzut, te-ai ridicat spiritual, iar dacă nu ai 

primit onoruri pe pământ pentru sacrificiul tău, nu te îngrijora, căci Împărăția mea te așteaptă, pentru ca de 

acolo să vezi cum copiii și discipolii tăi continuă munca ta. 

49 Acestui popor i se vor opune păgânii și fariseii pentru a-l opri, dar aceiași se vor supune în fața 

adevărului, a dreptății și a iubirii care curge din cuvintele Mele. Țineți-vă bine, iubiți discipoli, căci atunci 

când mulțimile vor ajunge la porțile Țării Făgăduinței, ele se vor deschide în semn de bun venit pentru 

poporul Meu, care va ajunge triumfător la pragurile veșniciei. 

50 Cât de frumoasă este bătălia care îi așteaptă pe soldații Mei, cât de importantă și cât de nobilă! 

51 Voi, ascultătorii mei, nu vă puteți arunca în această bătălie pentru că vă simțiți încă slabi; totuși, 

voi ști să găsesc printre voi sămânța care va aduce Vestea cea Bună tuturor popoarelor de pe pământ. Nu 

vă temeți, nu vă cer nimic imposibil și nici nu vă duc la moarte. Voi însoți fiecare pas al celui care își 

urmează calea în numele meu și, dacă credința lui este mare, va descoperi puteri insurmontabile în sufletul 

său. Dar cel care se va lepăda de Mine din frică, ca Petru, sau se va îndoi de Mine din lipsă de credință, ca 

Toma, va fi mai nefericit decât cel mai slab, se va simți neîndemânatic și nevoiaș, va trebui să-și închidă 

buzele și să-și ascundă mâinile pentru că a uitat că este plin de daruri, și va nega chiar că M-a ascultat. 

52 Nu vă simțiți mai buni decât oricine pentru că vi s-a acordat harul de a Mă auzi în acest moment. 

Dar veți ști cu siguranță că acest Cuvânt pe care l-ați primit este cel de-al treilea Testament pe care l-am 

lăsat spiritului vostru și că până acum în lume au fost cunoscute doar primele două părți ale acestei Cărți - 

prima parte, revelată prin Moise și profeți, și a doua parte, pe care v-am dat-o prin Isus. Dar voi nu ați 

posedat a treia parte, care este cea pe care Duhul Meu v-a trimis-o în acest timp. 

53 Acestea sunt cele trei testamente, care împreună cuprind legea, iubirea, înțelepciunea și viața 

veșnică. 

54 Vă văd pe mulți dintre voi tânjind după pace și înălțare și exprimându-vă dorința de a trăi o viață 

de spiritualizare și iubire; această dorință va deveni în curând un strigăt de eliberare spirituală în întreaga 

umanitate. 

55 De aceea, ori de câte ori Mă auziți anunțând instaurarea unui regat al păcii în lumea voastră, 

întrebați cu nerăbdare: Când se vor împlini aceste profeții, Stăpâne? Când vor trăi în sfârșit toți oamenii în 

moralitate și virtute? Când vom vedea respect reciproc între părinți și copii și între soți? Când vom vedea 

din nou inocență în copii, puritate în fecioare, dreptate în oameni, onoare în bătrâni, dreptate în judecători, 

mărinimie în conducători, într-un cuvânt: dragoste între oameni? 

56 Vă binecuvântez, pentru că începeți să tânjiți după tot ceea ce este bun, frumos și adevărat. Dar vă 

spun, dacă vreți ca timpul până la venirea acestei împărății să se scurteze, trebuie să vegheați, să vă rugați 

și să luptați. Pentru această bătălie vreau să vă înzestrez trupește și sufletește, căci dacă nu mă opun la ceea 

ce am dezvăluit în alte vremuri, trebuie să vă mai spun că nu sunt împotriva legilor care guvernează 

natura. Vă aduc iubirea Mea pentru ca voi să ajungeți la armonie cu tot ceea ce vă înconjoară. 
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57 Înțelegeți că ceea ce Legea Mea dezaprobă este ceea ce este inutil, viciile, abuzurile sau excesele, 

fie în domeniul fizic, fie în cel spiritual. De aceea vă spun mereu să vă cufundați în contemplarea Legii, 

pentru a nu cădea pradă erorilor, patimilor sau fanatismului. 

58 Voi sunteți pietrarii cu care construiesc templul spiritualizării, cel în care Mă voi reîmprospăta și în 

care veți primi pâinea vieții veșnice. 

59 Îndepliniți legile Mele pe pământ și nu veți avea motive să vă temeți de sosirea voastră în lumea de 

dincolo. Așa cum ai văzut lumina zilei când ai sosit și așa cum ai simțit prezența părinților tăi pe pământ, 

tot așa vei simți prezența Domnului tău în acea "vale" care te așteaptă la întoarcere. Și când veți ajunge la 

sânul Meu, veți auzi glasul Meu care vă va spune: "Iubiți copii, iată Tatăl vostru. Priviți-mă, recunoașteți-

mă, iubiți-mă și apoi contemplați creația, căci vreau să știți că ceea ce este al meu este și al vostru. 

60 Discipoli, pentru a intra în Împărăția Mea, trebuie să treceți prin scara spirituală, care este calea, 

locuind azi într-o locuință și mâine în alta, până când veți ajunge la cea a spiritelor perfecte. Rămâneți 

conștienți de ceea ce v-am spus în cea de-a doua eră: "În casa Tatălui Meu sunt multe locuințe". 

61 Rugați-vă, așadar, și reînnoiți-vă pentru ca suferința să fie îndepărtată din mijlocul vostru, iar apoi, 

când veți fi liberi de povara ei, dedicați-vă lucrării sufletului, care constă în a vă strădui să vă îmbunătățiți 

moral viața, făcând binele și semănând cu iubire calea semenilor voștri. 

62 Ferice de cei care se îndreaptă din iubire pentru Mine și pentru a da un exemplu bun celorlalți, 

pentru că ei vor merge neclintiți pe calea pe care le-am pregătit-o eu. 

63 Voi, care știți că în trecut Israel a fost prizonierul altor popoare și că Eu am avut milă de el și i-am 

trimis un eliberator, sunteți aceiași care acum strigați din adâncul inimii voastre ca Eu să vă scot din robia 

pe care o suferiți. Îmi ceri cu frică să te eliberez de tot ceea ce te urmărește, te amenință și te chinuiește. La 

toate acestea vă spun același lucru pe care vi l-am spus cândva: "De ce să se teamă cel care este cu 

Mine?". Nu vă depărtați de Mine și vă veți simți în siguranță în orice moment și în orice loc. Dacă vă este 

frică, atunci fie nu sunteți pe calea cea bună - iar dacă sunteți - atunci ați devenit slabi în credință. 

64 Ar trebui să vă dedicați viața iubirii, slujirii și facerii de bine, astfel încât toate faptele voastre să fie 

îndreptate spre un scop nobil - atât în domeniul uman, cât și în cel spiritual. 

65 Nu vedeți un dușman în nimeni, vedeți frații și surorile voastre în toți oamenii, aceasta este 

misiunea voastră. Dacă veți persevera până la sfârșit, dreptatea și dragostea vor prevala pe pământ, iar 

acest lucru vă va oferi pacea și siguranța pe care le doriți atât de mult. 

66 Credeți că îmi lipsește compasiunea sau că nu simt necazurile voastre? De unde ai scos ideea că eu 

îi înalț pe unii și îi înjosesc pe alții? 

67 Viața este o bătălie, dar nu vă numiți niciodată dușmanii semenilor voștri și, în nici un caz, nu-mi 

cereți să mă descarc de dreptatea mea asupra asupritorilor voștri. Rugați-vă pentru toți și rugăciunea 

voastră va fi lumină și pace care se va răspândi minut cu minut pe fața pământului. 

68 Luați exemplul dat de poporul lui Israel în traversarea deșertului în sensul său spiritual, pentru ca 

el să fie pus în practică de noul Meu popor în acest moment și mai târziu să fie urmat de întreaga omenire. 

Deși poporul lui Israel a avut momente de slăbiciune, credința și perseverența lor au învins în cele din 

urmă și i-au făcut să cucerească țara la care visau. 

69 Lungile sale peregrinări în căutarea unei vieți de libertate, iubire și pace au fost o luptă constantă 

împotriva adversităților și vicisitudinilor vieții. Acei oameni au cunoscut foamea, setea, persecuția și 

prigoana din partea dușmanilor care îi înconjurau și au fost nevoiți să lupte împotriva a orice pentru a-și 

apăra viața. Ei au trebuit să lupte împotriva altor popoare care le stăteau în cale și îi împiedicau să ajungă 

pe pământul care era idealul lor. 

70 Acele lupte, acea luptă împotriva adversității, sunt similare cu cele cu care vă confruntați voi astăzi 

pentru a vă atinge idealul de eliberare, de evoluție ascendentă și de pace pentru suflet. Dar nu v-ați unit 

încă forțele, așa cum a făcut Israelul atunci, pentru a atinge scopul la care tânjiți, pentru că multora le 

lipsește încă înțelegerea sarcinii din cadrul lucrării care v-a fost încredințată, care este aceea de a lupta cu 

zel și fără încetare până când scopul va fi atins. 

71 Străduiește-te acum să ajungi la "Țara Făgăduinței" din veșnicie; acolo vei găsi pacea pentru care 

te-ai luptat de-a lungul lungului drum al vieții tale. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 124  
1 Popor, Israel, moștenitor al Cuvântului meu, te pregătesc să fii mângâierea umanității. Căutați-i pe 

cei săraci din punct de vedere spiritual, pe cei bolnavi, pe cei obosiți și pe cei care au nevoie de ei din 

punct de vedere fizic și spiritual și dați-le din această pâine spirituală care aduce putere și sănătate. 

2 În acest timp de haruri, voi revărsa Duhul Meu asupra voastră, pentru ca mâine să dați mărturie 

despre Mine și să răspândiți cuvântul că Eu Mă manifest ca Maestru, ca Tată și ca Judecător, pentru ca 

copiii Mei să Mă găsească în forma în care vor să Mă caute, căci în Mine sunt toate formele de 

manifestare a iubirii. 

3 Ilie, care este deschizătorul de drumuri, aduce oile pierdute pentru a le aduce la Mine. Spiritul Său 

de luptă vă inspiră să vorbiți cu desăvârșire și să-l ajutați în misiunea sa binecuvântată de a elibera 

sufletele din confuzia care domnește în acest timp. 

4 Numai vouă, oameni buni, v-a fost dezvăluită această cunoaștere - marea misiune a lui Ilie, 

atributele și perfecțiunea sa. El va ghida omenirea și o va conduce spre Mine. Dar vă spun, de asemenea, 

să nu o uitați pe Maria. Adăpostiți-vă în ea, care este milă și bunătate divină. Toate perfecțiunile și 

frumusețile au fost veșnic în spiritul ei, iar eu i-am încredințat umanitatea ca pe o fiică asupra căreia a 

vegheat mereu. Ridicați-vă la ea în necazurile voastre, simțiți pacea și iubirea ei. Ochii care au dobândit 

capacitatea de a vedea sferele spirituale de pe pământ o văd coborând din perfecțiune în lumea voastră 

plină de har, iar inimile care au devenit sensibile prin Cuvântul Meu îi simt prezența. 

5 Aveți toate aceste daruri ale harului. Aveți dovezi tangibile, astfel încât să nu vă îndoiți nicio clipă. 

Spiritul tău simte că harul pe care l-a primit este atât de mare încât dorește ca întreaga lume să audă 

Cuvântul Meu și ca fiecare suflet să fie luminat. Dar eu vă spun: Puteți lucra în beneficiul umanității, 

pentru asta v-am dat mari daruri. Soarele înțelepciunii Mele luminează în prezent pe toți oamenii, 

dreptatea Mea plină de iubire face ca sufletele tuturor oamenilor să ia aminte. 

6 Lumea se întreabă de ce există atâtea dezastre, de ce se înmulțește păcatul și nu există nicio mână 

omenească care să-l oprească. Atunci ei cred că numai o putere superioară, numai Tatăl Ceresc poate ajuta 

omenirea să revină la echilibru și la sănătate. 

7 Voi, discipolii Mei, le veți da răspunsul. Prezentați-le învățătura mea de iubire, care poate readuce 

pacea în toate aceste creaturi și le poate oferi un nou orizont, o nouă viață, urmând legile mele. 

8 Creați o lume a păcii și a înțelegerii în sânul familiilor voastre, trăiți și dezvoltați-vă în ea. Faceți 

ca lucrările voastre să vorbească despre Mine. Nu predați până când nu va veni timpul când veți fi 

pregătiți; atunci spuneți-le celor care vă ascultă câtă pace ați găsit în iubirea semenilor voștri, cât de 

fericită este iubirea față de Dumnezeul vostru și manifestați toată experiența voastră. 

9 Misiunea ta, Israel, este de a-ți servi semenii. Cine dintre voi este gata să ducă un mesaj de pace 

altor națiuni? Deja sunt cei destinați să primească vestea cea bună. Suferința prin care au trecut a ajuns 

până la tine, iar rugăciunea ta fierbinte a alinat multe suferințe și le-a adus pace și speranță. În aceste 

națiuni, conform voinței Mele, au apărut pionieri care vorbesc despre spiritualizare și pregătesc inimile 

pentru venirea Lucrării Mele pe care încă nu o cunosc. Cuvântul Meu va fi făcut cunoscut în toate 

națiunile. Dacă omenirea M-ar asculta, s-ar putea hrăni cu una singură dintre învățăturile Mele, pentru că 

în ele Îmi răspândesc Esența Divină, iar Prezența Mea este cu adevărat simțită în toate manifestările Mele. 

10 Am umplut golul din inimile voastre cu iubirea mea, am trezit în voi mari idealuri spirituale care 

vă întăresc, iar credința voastră a triumfat. Încercările care înainte vă împovărau inimile vă par acum mici 

pentru voi, și sunteți mulțumiți și fericiți pentru că M-ați găsit. 

11 Oamenii vă judecă și își pun speranța în voi și, chiar și atunci când se îndoiesc, spiritul lor interior 

recunoaște că voi sunteți aleșii Mei. Misiunea voastră este mare, de aceea trebuie să vă rugați și să 

vegheați mereu pentru a fi atenți la locul în care v-am pus ca discipoli ai mei. 

12 În prezent, mă adresez discipolilor Erei a Treia, pe care îi învăț să caute esența spirituală conținută 

în acest cuvânt; căci cel care îi va descoperi semnificația va fi capabil să înțeleagă limbajul divin. Iubirea 

și adevărul nu găsesc termeni umani capabili să le exprime în toată puritatea lor. Prin urmare, trebuie să le 

căutați într-un limbaj care este dincolo de cuvântul uman. Voi sunteți discipolii care încep să înțeleagă ce 

este dragostea adevărată. Nu vă opriți să judecați dacă un anumit cuvânt a fost pronunțat bine sau rău de 

către purtătorul de voce. Astfel de mărunțișuri exterioare nu ar trebui să fie o piedică în calea studiului 
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dumneavoastră. Acestea sunt erori specifice oamenilor neinstruiți și simpli. Am venit din împărăția iubirii 

și a milostivirii într-o lume în care iubirea este ceva străin, și mi-am început învățătura prin intermediul 

unui popor necunoscut, simplu, care trăiește discret printre oameni; dar acest popor M-a ascultat și, mai 

mult decât atât, M-a crezut. 

13 Dacă aș fi dat Cuvântul Meu în toate națiunile, majoritatea l-ar fi respins, pentru că vanitatea 

materialismului și falsa măreție a oamenilor nu ar fi acceptat o învățătură care vorbește de spiritualizare, 

de umilință și fraternitate. Lumea nu este încă pregătită să înțeleagă iubirea, motiv pentru care nu toți ar fi 

fost receptivi la prezența mea sub această formă. 

14 Așa cum Hristos a căutat atunci scobitura unei stânci pentru a se naște ca om, tot așa am descoperit 

astăzi acest colț de pământ care era gata să Mă asculte și care seamănă cu grota și ieslea care L-au primit 

pe Fiul lui Dumnezeu în acea noapte binecuvântată. 

15 Aici v-am pregătit în tăcere; după aceea va veni ziua în care va trebui să porniți să pregătiți căile 

pentru ca Cuvântul meu să ajungă la toate inimile. În acel moment, lumea va fi purificată de suferință și 

Cuvântul Meu nu va mai apărea ca o limbă străină, ci ca ceva ce inima și spiritul pot înțelege și simți cu 

ușurință. Îți dau cartea care vorbește despre adevăr și iubire pentru ca tu să o aduci întregii umanități. 

16 Nu există oameni pe pământ despre care să vă pot spune că nu trebuie să mergeți, pentru că nu au 

nevoie de această revelație. Ce națiune poate pretinde că este cu adevărat creștină - nu doar cu numele, ci 

și datorită iubirii, milei și iertării sale? Ce națiune își poate dovedi spiritualitatea? În ce parte a lumii se 

iubesc? Unde urmează oamenii cu adevărat învățăturile lui Hristos? 

17 Adevărat vă spun că aveți Legea mea scrisă în cărți, uneori în mintea voastră, dar nu o văd 

înfăptuită în viața voastră. Nu-Mi spuneți că nu este adevărat, căci v-am pus la încercare din această cauză 

și, când a venit ceasul să iertați, n-ați știut să iertați, ci ați răzbunat. Când o mână nevoiașă a bătut la ușa 

voastră, nu ați oferit ajutor cu dragoste, iar când a fost necesar să vă sacrificați pentru a salva pe cineva, 

mai degrabă v-ați sacrificat semenii pentru a vă salva viața și bunurile pe care le aveți. De aceea vă spun că 

omenirea păstrează Cuvântul Meu doar în cărți prăfuite. 

18 Dacă Cuvântul Meu vi se pare foarte umil, vă spun din nou: aceasta este doar forma exterioară de 

exprimare. Mergeți dincolo de toate conceptele umane și veți auzi vocea Tatălui din infinit, care vorbește o 

limbă cerească ce nu va fi străină spiritului vostru, ci familiară, deoarece își are originea în Dumnezeu. 

19 Sunteți conștient de misiunea și responsabilitatea pe care vi le asumați în acest moment? 

20 Nimeni să nu găsească învățătura Mea înstrăinată și nici crucea lui împovărătoare, căci vă spun cu 

adevărat că mai grea și mai apăsătoare este viața pe care o duceți în lume. Crucea mea de iubire este cea 

mai blândă dintre toate jugurile. 

21 Gândiți-vă că spiritul vostru m-a urmat pe parcursul a trei epoci de dezvoltare spirituală și că încă 

nu ați ajuns la destinația finală a căii. M-ați urmat de bunăvoie, pentru că nu am forțat niciodată pe nimeni 

să facă acest lucru. 

22 Atunci când din adâncul ființei tale a răsărit mărturisirea ta, în care Mi-ai spus: "Stăpâne, Tu ești 

Domnul meu", a fost vocea credinței tale cea care a vorbit și, din acel moment de iluminare interioară, tu 

ai mers pe urmele Mele, pas cu pas, uneori căzând și apoi ridicându-te din nou pentru a Mă urma. Cât de 

bucuros este spiritul care simte povara crucii iubirii sale asupra sa. Numai că cel care nu o ia asupra sa cu 

dragoste se va arăta nemulțumit și neliniștit în ultima clipă a vieții sale și, în nebunia sa, va blasfemia 

uneori împotriva Domnului său și va face astfel ca tâlharul care a fost răstignit pe Golgota la stânga Mea. 

Această viață pământească este doar o pregătire, o etapă pentru a ajunge la viața adevărată. 

23 Doctrina mea este Legea care vă învață să trăiți în armonie cu spiritul și cu natura. În ciuda luminii 

care strălucește în mintea ta și care îți arată calea sigură și corectă, uneori verși lacrimi pentru că ocazional 

te abați de la lege, iar atunci conștiința ta te judecă și te pedepsește. Ori de câte ori sfidezi natura și îi 

încalci legile, ea te bântuie imediat. Și totuși, ai fi nedrept dacă ai spune că s-a răzbunat, căci eu sunt în 

natură așa cum sunt în toate. Dacă ai vrea să cazi într-un abis, cum ai putea evita durerea căderii? 

24 Simțiți cum traversați spiritual un imens deșert; dincolo de el se află o locuință de pace, perfecțiune 

și lumină promisă spiritului vostru. Gândiți-vă în spatele vostru la cetatea îndepărtată, păcătoasă, cât de 

departe este. Astăzi sunteți liberi de lanțuri, pentru că, în sfârșit, v-ați eliberat de sclavia patimilor. Idolii în 

fața cărora v-ați închinat au rămas departe în urma voastră, nesimțiți și morți. Mai târziu vor fi dați jos de 
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pe piedestal de alții care vor veni după voi. Dar dacă vrăjmașii tăi te vor urmări, o mare salvatoare le va 

bloca drumul, astfel încât să ajungi în siguranță la capătul călătoriei vieții tale. 

25 Cine ar vrea să se întoarcă înapoi? Așa că înainte, la orizont strălucește deja lumina speranței. În 

spatele tău se află întunericul dezamăgirii. 

26 Mergeți cu curaj, poporul Meu! Deșertul este uscat și fierbinte, dar mana cade peste tine și apa 

izvorăște din stâncile lui. Vegheați și rugați-vă, căci chiar și în deșert vă vor urmări ispitele. Vai de cel 

care nu veghează și nu se roagă! Vai de cel care este slab în hotărârile sale de înnoire! 

27 Ca soldați, veți traversa distanțe mari și pustietăți. V-am familiarizat deja cu armele voastre. 

Bătălia va izbucni și atunci îți vei măsura puterea cu cei care vor să te oprească și să te distrugă. Cum vei 

reuși să supraviețuiești în această bătălie? Să nu-ți pierzi credința, să treci prin întuneric și confuzie fără 

să-ți stingi lumina și să ajungi la capătul deșertului cu inima liberă de insulte, resentimente sau ură, 

iubindu-ți și iertându-ți dușmanii. Veți experimenta atunci că spiritul vostru a devenit enorm de puternic în 

luptă, pentru că nu a forțat nici să stea pe loc, nici să se retragă, folosindu-se de toate puterile și abilitățile 

sale cunoscute și căutând în el însuși daruri spirituale necunoscute sau latente. 

28 Fii smerit înaintea Domnului tău și vei fi mare în spirit. Nu slăbiți în fața ispitelor lumii și ale 

cărnii. Oamenii vă vor spune: În timp ce Isus vă face "ultimii" și umili, ei înșiși vă vor face "primii" și 

mari pe pământ; dar nu-i credeți. 

29 De asemenea, sunt în măsură să dau coroane, tronuri și sceptre în lume, așa cum am făcut pentru 

David și Solomon atunci când l-au cunoscut pe Domnul lor; dar le-am făcut să simtă dreptatea Mea atunci 

când M-au trădat și le-am permis să se priveze de darul puterii, al inspirației și al înțelepciunii. 

30 Astăzi nu vă ofer împărății în această lume, ci v-am dezbrăcat de bunurile pământești pentru ca voi 

să mă urmați cu mai multă libertate. Împărăția pe care ți-o ofer este dincolo de întreaga umanitate. Oricine 

reușește să intre în această împărăție nu o va mai părăsi niciodată. 

31 Iată popoarele și conducătorii pământului. Cât de scurtă este gloria și domnia lor. Azi sunt ridicați 

de popoarele lor, iar mâine îi împing de pe tronurile lor. Nimeni să nu-și caute tronul în această viață, 

pentru că, gândindu-se să avanseze, își va opri cursul, iar destinul vostru este să avansați fără să vă opriți 

până când veți ajunge la porțile Împărăției Mele. 

32 Dacă la sfârșitul anului 1950 nu mai auziți Cuvântul Meu, nu încetați deci să fiți discipolii Mei, 

căci inspirația Mea va continua să ajungă la spiritul și la mintea voastră pentru a vă face să înțelegeți tot 

ceea ce ați primit în Cuvântul Meu. 

33 Lipsește doar ultima parte a cărții, capitolul al șaptelea, care este încă sigilat. Odată ce acest sigiliu 

va fi deschis, veți primi lecția finală de la spirit la spirit. 

34 Dreptatea mea aduce cu înțelepciune umanitatea puțin câte puțin mai aproape de marea revelație. 

Viața ca Maestru învață și corectează neîncetat, încercările își lasă glasul spiritual să ajungă la oameni prin 

conștiință. 

35 Pentru ca lumea să reușească, în sfârșit, să comunice cu Mine de la spirit la spirit, a trebuit să vă 

abordez în prealabil sub această formă și să vă pregătesc pentru pasul pe care oamenii trebuiau să îl facă pe 

calea lor de dezvoltare. Cuvântul meu rostit în acest moment - prin intermediul purtătorilor de voce - va 

servi pentru a vă elibera de capcane, de îndoieli sau de erori pe calea voastră. În ea veți descoperi claritatea 

instrucțiunilor Mele. 

36 Vă cer, oameni buni, să proclamați promisiunea Mea că Mă voi conecta cu oamenii de la spirit la 

spirit. Vreau să le transmiteți această lumină și copiilor voștri, pentru ca ei să-și lumineze calea cu lumina 

speranței. 

37 Dacă dormiți, dacă uitați să vegheați și să vă rugați, dacă promisiunea Mea se adeverește și Duhul 

Meu vă cheamă, atunci veți fi din nou chinuiți de confuzie și îndoială, pe care oamenii le-au avut 

întotdeauna când m-am întors la ei, pentru că nu știau să Mă aștepte. 

38 Vreau ca, din momentul în care am tăcut Cuvântul Meu, să vă dedicați studiului acestuia și 

exercițiului spiritual care vă va oferi dezvoltarea necesară pentru a ajunge să vă conectați direct cu Spiritul 

Meu. În această dezvoltare interioară, intimă, spirituală, veți primi cele mai frumoase roade de inspirație, 

revelație, chip spiritual și putere. Apoi, acest popor va fi pe punctul de a vedea promisiunea Mea 

îndeplinită atunci când ultimul sigiliu va fi desfăcut și își va dezvălui conținutul lumii. 
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39 Nu vă doriți, odată ce nu mai aveți manifestarea Mea, să o înlocuiți cu imitații false sau cu forme 

exterioare de închinare, pentru că atunci v-ați scufunda în letargie, în rutină, și nu ați mai putea să auziți 

vocea Mea divină atunci când vine să vă lumineze spiritul. 

40 Nu vreau să fie doar o vagă presimțire care îi face pe oameni să se aștepte la prezența Mea în spirit. 

Vreau să fie certitudinea, convingerea deplină că Împărăția Mea va veni la oameni în acest mod. 

41 În acea a doua eră am anunțat revenirea Mea, dar nu în mod vag, ci în mod clar. Cu toate acestea, 

națiunile au obosit să aștepte și au uitat în cele din urmă promisiunea Mea. 

42 Am lăsat să apară toate semnele care trebuiau să anunțe revenirea Mea, dar și acestea au rămas 

neobservate de oameni, pentru că erau adormiți spiritual, dependenți de lume și stagnanți în religiile lor. 

43 Nu vreau să cădeți din nou în eroare. Ascultați Cuvântul Meu, care vă spune modul în care voi 

comunica cu oamenii de la spirit la spirit. 

44 Alungați din inimile voastre orice materialism, astfel încât să puteți aștepta această comuniune în 

cea mai înaltă formă pe care o puteți imagina și astfel să nu suferiți nici o dezamăgire, nici o confuzie în 

fața realității. 

45 Când Mesia a fost promis poporului lui Israel în prima epocă, oamenii se așteptau ca El să fie un 

rege puternic pe pământ; dar când L-au avut în fața ochilor, nu L-au recunoscut. 

46 Cât timp am fost în lume, am anunțat oamenilor întoarcerea Mea și le-am dat de înțeles că aceasta 

va fi spirituală. Și totuși, astăzi, de când v-am trimis raza mea de lumină, care a devenit un cuvânt în 

mintea purtătorilor mei de cuvânt, mulți credincioși în mine s-au lepădat de mine, pentru că au uitat că mă 

voi întoarce sau pentru că ei cred că atunci când mă voi întoarce în lume, va fi în aceeași formă în care am 

venit odată, adică sub forma unui om. 

47 Vorbesc despre asta acum pentru ca voi să vă pregătiți semenii și copiii să vegheze, iar atunci când 

va veni ceasul și vocea divină vă va căuta să vă facă auziți, oamenii și națiunile vor fi găsite rugându-se, 

căci bucuria lor va fi infinită și revelațiile pe care le vor primi vor fi incomparabile. 

48 Timpul prezent va fi cel al meritelor, oameni buni. Deja patriarhii v-au dat învățături și exemple, 

deja profeții v-au anunțat mesajele mele. L-ați avut deja pe Hristos printre voi, care v-a dat totul pentru 

mântuirea voastră, iar mai târziu au fost apostoli și mesageri care v-au adus lumina. 

49 Acum este rândul tău să iei crucea pe care obișnuiai să o lași altora. Acum trebuie să trăiești prin 

propria pasiune pentru a ajunge la cea mai înaltă prețuire a sufletului tău. Sarcina ta este de a răspândi 

lumina și pacea printre semenii tăi, ca o rouă fertilă și revigorantă. Nu vă așezați pe spate pentru a dormi. 

Vreți ca războaiele care fac ravagii în Est (Europa) să se extindă în Vest (America)? Vreți să vă vedeți 

pământul natal pătat cu sângele părinților, copiilor sau soților voștri, iar femeile să ia în mână uneltele de 

muncă pentru a-și procura pâinea zilnică? Vei aștepta până când drumurile vor deveni drumuri de 

amărăciune? 

50 Nu uitați: în timp ce omenirea suferă și sângerează până la moarte, nu trebuie să organizați 

festivități și nici măcar să rămâneți indiferenți. Ar trebui să purtați durerea vecinilor voștri în inimile 

voastre, să vă trimiteți rugăciunile și gândurile ca un mesaj constant de dragoste și pace și să cereți milă 

pentru semenii voștri aflați în suferință. 

51 Văd că vreți pace, oameni buni, dar nu luptați pentru ea. Vreți ca Eu să vă iert, dar fără să vă iertați 

mai întâi unul pe celălalt. Vă învăț să vă iubiți unii pe alții, chiar dacă nu vă cunoașteți, și să simțiți 

durerea aproapelui vostru, chiar dacă nu-l vedeți pentru că este departe. Nu sunteți singuri în lupta voastră, 

Eu sunt cu voi, Eu care am venit în acest moment "pe nor" pentru a vă oferi sprijin și iubire în deșertul pe 

care îl traversați. 

52 Am pregătit totul în acest colț de pământ pentru ca tu să-ți poți îndeplini sarcina. Un pământ nou 

care curge lapte și miere, un cer strălucitor, un pământ virgin, fertil și productiv, plin de minuni și 

frumuseți. Totul a fost pregătit pentru ca lupta ta pentru viață și îndatoririle tale pământești să nu te 

copleșească și să lase timp și putere spiritului tău pentru a-ți aminti de Tatăl tău ceresc și pentru a fi de 

folos aproapelui tău și a-l iubi. Dar, pentru că nu ați știut să vă rugați pentru a vă realiza dezvoltarea 

spirituală ascendentă, nu ați vegheat asupra a ceea ce posedați în lume și astfel s-a întâmplat că atunci când 

ați mers pe pământurile voastre v-ați simțit ca niște străini, iar când v-ați privit moștenirea nu ați avut 

dreptul la ea. Acum trebuie să vă împliniți destinul spiritual, deși uneori purtați amărăciune și chiar 
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suferință în suflet. De aceea, vă dau putere în Cuvântul Meu, pentru ca voi să nu obosiți în lupta voastră și 

să știți că încă mai puteți trăi timpul dreptății. 

53 Când bătălia spirituală este mare, oferiți-vă unul altuia căldură și încurajare; aceasta este unitatea 

pe care v-o cer. Tu știi prin Mine că în calea ta se vor ridica cei care vor lupta împotriva ta. Se apropie deja 

anul 1950 și vă spun: Fericiți cei care se folosesc de Cuvântul Meu, căci plecarea Mea nu le va răni inima. 

54 Nimeni nu este profet în țara sa. Rudele tale te-au făcut să sângerezi și să plângi cu îndoiala și 

batjocura lor. Dar perseverați și fiți ca Isus, fiți ca profeții sau apostolii care, în loc să verse lacrimi, au 

mers în alte regiuni și alte națiuni pentru a predica adevărul acolo unde au găsit credință. 

55 După 1950, vor fi unii dintre voi care vor pleca în alte provincii și în alte națiuni, unde vor găsi 

mai multă înțelegere, iar acolo rănile lor se vor închide. 

56 Când Cuvântul Meu va înceta, profețiile Mele se vor împlini una după alta. Atunci cei 

necredincioși se vor pocăi și vor găsi credința. 

57 Interpretați corect Cuvântul Meu, îndepliniți ordinele Mele, continuați munca de reînnoire, uniți-vă 

în adevăr și vă spun că va fi pace în această țară. Vă veți desfăta cu abundența și bunul gust al fructelor 

sale și va fi văzută de străini ca un far, un bastion al dreptății și un rai al păcii. 

58 Alungă din ochii tăi orice iluzie inutilă, orice idol fals, purifică-ți căile și roagă-te pentru pacea 

națiunilor. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 125  
1 Iată-mă aici, în lumea voastră, vorbindu-vă prin conștiința voastră, căci eu sunt Judecătorul vostru. 

V-am încredințat tuturor o sarcină, iar astăzi am venit să vă întreb ce ați făcut cu ea. 

2 Nu am venit pe ascuns în acest timp. Încă din primele timpuri a fost anunțată manifestarea Mea 

spirituală. Prin urmare, nu trebuie să fiți surprinși. 

3 Atunci de ce nu a rămas nimeni treaz și nu a așteptat venirea Mea? Cine și-a curățat casa ca să 

intru eu în ea? Cine s-a spălat pe mâini ca să împartă pâinea de pe masă? A cui inimă a fost plină de 

dragoste pentru a Mă primi? Nimeni. Și totuși, iată-Mă aici, împlinindu-Mi promisiunea printre voi. 

4 Când vă arăt să vă țineți o promisiune, înțelegeți că este corect să Mă luați ca exemplu în acest sens 

și să vă îndepliniți sarcina. Iubiți oameni, când Mă auziți că vă reproșez, amintiți-vă că nu ați avut pace - 

deși ați fost însărcinați să vă rugați pentru pacea lumii - și de aceea M-ați întrebat: "Doamne, de ce nu vine 

pacea la națiuni, deși veghez și mă rog?". Dar eu vă spun: Pentru că nu este suficient să te rogi, ci sunt 

necesare și fapte meritorii. 

5 Profeții și-au dat deja sângele pentru a vă proclama adevărul. Am fost deja pe pământ ca ființă 

umană pentru a trăi o pasiune perfectă printre voi. Apostolii și martirii și-au dat și ei viața din dragoste 

pentru umanitate. Acum este timpul să vă luați crucea și să vă îndepliniți misiunea, pentru ca voi să puteți 

experimenta venirea păcii. 

6 Oameni buni, deschideți-vă inima și treziți-vă din somnul adânc care v-a cuprins. Luptați și nu vă 

îndoiți, căci dacă credeți că deșertul pe care îl traversați este nesfârșit, vă spun că în mijlocul lui, când 

soarele va fi cel mai arzător pe fețele voastre, va apărea un nor a cărui prezență va face ca inimile voastre 

să simtă că sunt foarte aproape de voi. 

7 Îmi spui din adâncul inimii tale că nu ești vrednic de harul meu și nici de pacea mea. Dar de ce nu 

ești vrednic? Am pus toată natura la dispoziția voastră pentru ca voi să Mă slujiți mai bine, v-am copleșit 

cu daruri și binecuvântări pentru ca viața voastră să fie mai plăcută și pentru ca din inimile voastre să se 

înalțe un imn de iubire pentru Mine. 

8 Astăzi a trebuit să vă spun: Simplificați-vă viața pentru a avea timp să vă gândiți la semenii voștri. 

Numai în acest fel poți oferi sufletului tău posibilitatea de a se elibera de materialismul care îl înconjoară 

și de a îndeplini sarcina de a-l iubi și de a-l sluji pe Domnul în aproapele său. 

9 Luptați, copiii mei, pentru cauza păcii și a fraternității, dar nu credeți că victoria este aproape, ea 

este încă departe. Nu fiți încrezători în voi înșivă, pentru că dușmanii vă pândesc și, chiar dacă nu au nicio 

putere spirituală, voi îi considerați puternici și invincibili. 

10 De ce vă judec eu, oameni buni? - Pentru că nu vreau ca în inimile voastre să existe greșeli și 

greșeli secrete, pentru că vă voi aduce la cei care vor primi mesajul Meu de la voi și nu vreau ca ei să vă 

găsească greșeli, pentru că astfel nu ați aduce onoare Stăpânului vostru. 

11 Ce s-ar întâmpla cu tine dacă ți-aș ascunde imperfecțiunile tale? Te-ai îmbunătăți în modul tău de 

viață dacă fărădelegile tale nu ar avea consecințe dureroase? 

12 Vedeți câtă suferință există printre oameni. Acesta este rodul semănatului lor. Eu le vorbesc prin 

conștiință pentru a-i face să se pocăiască și să se îndrepte. Dar inimile lor au devenit surde la vocea Mea. 

13 Voi, oameni care conduceți destinele popoarelor voastre: nu v-ați săturat încă de sânge și de vieți 

omenești (distruse)? Nu auziți vocea conștiinței sau a rațiunii? Sunteți mândri și îngâmfați, dar dreptatea 

Mea vă va doborî îngâmfarea. 

14 Sunteți aroganți pentru că, prin știința voastră, ați construit un nou Turn Babel, de unde îmi sfidați 

puterea, spunând națiunilor că cunoștințele voastre depășesc revelațiile divine. Prin aceasta ați călcat în 

picioare Legea Tatălui și ați falsificat Cuvântul lui Isus, temându-vă că adevărul va fi cunoscut și că astfel 

veți pierde gloria și puterea lumii. 

15 Am permis ca turnul vostru să crească mai sus și știința voastră să se dezvolte, dar vă întreb: Cine 

ți-a dat dreptul să dispui de viața aproapelui tău? Cine v-a permis să le vărsați sângele? Și, în sfârșit, cine 

poate interveni în soarta propriilor frați și surori fără a încălca legea? 

16 Umanitate, fiică a luminii, deschide-ți ochii, conștientizează că trăiești deja în epoca spiritului! 
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17 De ce ați uitat de Mine și ați vrut să vă măsurați puterea cu a Mea? Îți spun că voi pune sceptrul 

Meu în mâna lui în ziua în care un savant va crea cu știința sa o ființă asemănătoare ție, o va înzestra cu 

spirit și îi va da o conștiință. Dar recolta dumneavoastră va fi diferită pentru moment. 

18 Pe cadavre și moloz își va construi știința împărăția, care va fi foarte scurtă, pentru ca apoi să se 

instaureze împărăția dreptății, a păcii și a iubirii. Voi veni și îi voi căuta pe cei care au căzut în luptă, pe 

cei care au pierdut calea, pe cei cărora li s-a arătat o altă cale. Îi voi căuta pentru a-i ridica la adevărata 

viață, indiferent de persoană, și îmi voi pune sărutul iubirii mele pe fruntea curată, precum și pe cea pătată. 

19 Tatăl îți vorbește ție, Cel care nu are pe nimeni în fața căruia să se plece în rugăciune. Dar vă spun 

cu adevărat că, dacă ar fi cineva mai mare decât mine, m-aș pleca în fața lui, pentru că umilința locuiește 

în Duhul meu. Vedeți cum voi, deși sunteți micile Mele creaturi, Mă faceți să cobor să vă vorbesc, să vă 

ascult și să vă mângâi, în loc să vă străduiți să vă înălțați la Mine. 

20 Camera mea secretă s-a deschis pentru voi și se apropie timpul când veți iubi adevărul și veți fugi 

de viața fictivă și goală pe care v-ați creat-o. Splendoarea epocii materialiste își va cunoaște în curând 

declinul și va intra în etapa finală. Astăzi înțelegeți puțin din ceea ce vă spun, dar în curând toți veți 

înțelege. 

21 Cum ar putea viața voastră să nu fie dominată de material, când voi înșivă nu înțelegeți divinul 

decât prin material și credeți doar în ceea ce percepeți prin simțuri? 

22 Cei care pretind că Mă cunosc M-au reprezentat prost pe pământ și acesta este motivul pentru care 

mulți Mi-au întors spatele. Pe cei care se numesc atei nu-i voi trage la răspundere, pentru că M-au alungat 

din inima lor, ci pe cei care au denaturat adevărul și au prezentat un Dumnezeu pe care mulți nu l-au putut 

accepta. 

23 Tot ceea ce este drept, sănătos și bun conține adevărul pe care l-am proclamat în toate timpurile. 

24 A sosit ceasul să iubești din nou adevărul, adică să recunoști ceea ce este drept și bun. Din moment 

ce sunteți născuți din Mine, trebuie să ajungeți la ceea ce este înalt, etern și pur. 

25 Nu am întemnițat pe nimeni, nu am forțat pe nimeni să părăsească calea pe care a ales-o. Le-am 

permis celor care doreau să exploreze și celor care doreau să se bucure, le-am permis; dar tuturor le-am 

pus în față Legea Mea, singura Lege, pentru ca ei să nu se abată de la calea cea bună. 

26 Ceea ce se va afla la capătul căii pe care omenirea o urmează astăzi în mod greșit și pe care omul o 

va găsi atunci când va ajunge la țintă va fi oboseala, epuizarea, dezamăgirea și durerea. Va putea oare 

spiritul uman să se resemneze în fața unei astfel de recolte și acesta va fi rodul pe care îl va prezenta 

Tatălui său în eternitate? Nu, oameni buni, spiritul uman se va trezi în fața consecințelor faptelor sale, iar 

în acel moment el va fi propriul său judecător, iar apoi, după această judecată, se va ridica plin de putere și 

își va reînnoi și reconstrui viața, folosindu-se de experiența sa și dedicându-se sarcinii de a iubi și de a 

căuta doar adevărul. Atunci el va fi găsit calea pe care va auzi vocea Mea spunându-i: "Bine ai venit, Israel 

răbdător și înțelept, ai ajuns acum pe Tărâmul Păcii în al treilea timp". 

27 Te-am căutat și-ți spun: Sufletul să se ridice și să Mă privească. Eu sunt același; timpul nu trece 

peste Mine. Eu sunt Maestrul care v-a vorbit în multe locuri și în multe feluri din Iudeea despre Împărăția 

Eternă a Adevărului. Tu, pe de altă parte, te-ai schimbat. Egoismul și răutatea lumii v-au otrăvit inimile și 

uneori vă simțiți nedemni de prezența Mea. Am venit pentru că vă iubesc și vreau să vă îndreptați și să 

luptați pentru progresul vostru spiritual. 

28 Nu irosiți timpul pe care vi-l acord. Privește și roagă-te, iar eu îți voi spune cum să lucrezi. Iubiți și 

veți avea bucurie, creați pace și veți simți că viața pe pământ este o reflectare a căminului etern. 

29 Amintiți-vă că nu am venit să vă dau bogății materiale, ci să vă cer să duceți o viață spirituală de 

renunțare și umilință. Și iarăși vă spun: "Cine vrea să vină după Mine, să-și ia crucea și să vină după 

Mine". Această cruce nu va fi grea dacă vei ști să o porți cu răbdare și curaj și te asigur că nu vei mai putea 

trăi fără ea, în așa fel încât, dacă ți s-ar lua dulcea ei povară, mi-ai cere să ți-o pun din nou pe umeri, chiar 

dacă ai simți-o mai grea decât înainte. Motivul este că ați înțeles importanța misiunii pe care v-am 

încredințat-o și că crucea este salvarea voastră. 

30 Din moment ce am modelat tot ceea ce am creat pe pământ pentru revigorarea ființei umane, 

folosiți-le întotdeauna în beneficiul vostru. Totuși, nu uitați că există o voce interioară care vă indică 

limitele în care puteți folosi tot ceea ce vă oferă natura, și ar trebui să ascultați de această voce interioară. 

Așa cum vă străduiți să aveți o casă pentru corpul vostru, să vă protejați, să vă hrăniți și să vă satisfaceți 
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pentru a vă face existența mai plăcută, tot așa ar trebui să acordați sufletului ceea ce are nevoie pentru 

bunăstarea și dezvoltarea sa ascendentă. Dacă este atrasă de regiuni mai înalte, unde se află adevărata ei 

casă, lăsați-o să se înalțe. Nu o țineți captivă, căci ea mă caută pe Mine ca să o hrănesc și să o întăresc. Vă 

spun că, de fiecare dată când îi veți permite să se elibereze în acest fel, ea se va întoarce cu plăcere în 

carapacea ei corporală. 

31 În acest fel vă veți pregăti pentru a îndeplini legile spiritului și pe cele care guvernează viața pe 

pământ. 

32 Eu am grijă de toate ființele, și când v-am spus: "Păsările nu semăn, nu seceră, nici nu țes, dar sunt 

hrănite și îmbrăcate cu atâta iubire" - de ce vă îndoiți de puterea Mea, voi care sunteți copiii favorizați? În 

mijlocul luptei pentru hrana zilnică, nu uitați că există un Tată care se îngrijește de voi și care nu vă va lăsa 

niciodată să pieriți. Vă mai spun că, dacă ați asculta de poruncile Mele, lupta vieții voastre ar fi mai puțin 

dureroasă, pentru că atunci nu ar mai fi nevoie de atâta efort din partea voastră pentru a vă câștiga viața, 

iar în ceasul încercărilor voastre ați trăi miracole. 

33 În prima epocă, poporul lui Israel a trecut prin mari greutăți și, când Moise a văzut disperarea care 

a cuprins mulțimea din cauza lipsei de pâine, le-a spus: Rugați-vă, Domnul va fi atât de bun încât să 

trimită mâncare poporului Său. Moise s-a rugat și a așteptat cu răbdare și încredere voința divină. Și ca 

răspuns și răsplată pentru credința acelui om, mana a căzut pentru a satisface nevoile poporului. Astfel, am 

arătat clar că le-am auzit rugăciunea și că sunt alături de el. 

34 Acum am spus poporului Meu că, din nou, vor veni peste ei vizite, că durerea va fi mare în rândul 

oamenilor și că pâinea nu va fi suficientă pentru a-i hrăni; că pământul, care este încă fertil astăzi, va 

deveni sterp pentru o vreme și că veți fi martori peste tot la durere, foamete și corupție. Procesiuni 

mizerabile de bărbați și femei vor merge din ușă în ușă implorând pentru un dar de dragoste. Foarte amar 

va fi paharul, dar dacă ați ști să vă rugați, va fi pâine pe masa voastră și veți avea mângâiere pentru voi 

înșivă și pentru semenii voștri. 

35 Prin rugăciune și activitate de iubire veți atrage spiritele binelui care vă vor proteja. Dacă vreți să 

vă simțiți foarte apropiați de mine, trebuie să vă reînnoiți spiritual, apoi voi ocupa locul de onoare la masa 

voastră. Nu veți duce lipsă de strictul necesar și vă veți asigura că semenii dumneavoastră vor avea parte 

de același har. 

36 Nu ai destulă dragoste pentru a-ți proteja aproapele în ceasul încercării? Așa cum Eu am venit la 

voi, așa să mergeți și voi la semenii voștri și să le faceți ceea ce v-am făcut Eu vouă. Încă o dată vă spun 

că, printr-un număr mic de lucrători care pornesc cu sinceritate adevărată să răspândească Doctrina Mea, 

Lucrarea Mea va deveni cunoscută și va rămâne ancorată în inimile celor care vor fi mai târziu pionierii 

Mei în toate națiunile. 

37 Știința nu a prins rădăcini în tine. Văd că aveți o minte umilă și de aceea v-am ales. Eu v-am dat 

Cuvântul Meu pentru ca voi să aveți știința adevărată ca fiind a voastră, căci cunoștințele pe care le au 

oamenii nu pot vindeca răul care chinuiește omenirea. Această lumină, această știință de care omul este 

atât de mândru, nu convertește inimile și nici nu salvează sufletele. 

38 Cuvântul Meu, care în prezent curge din abundență prin purtătorii de voce, nu va mai fi auzit sub 

această formă după 1950. Numai cei care se ridică spiritual cu o echipare adevărată vor primi inspirația 

Mea, iar când vor vorbi în numele Meu vor găsi credință. Misiunea voastră are nevoie de reînnoire 

spirituală și de spiritualizare pentru a putea face miracole. Ori de câte ori v-am folosit ca instrument pentru 

a vindeca un bolnav, am luat în considerare echiparea voastră. Nu trebuie să depuneți întotdeauna prea 

mult efort pentru a-i convinge pe semenii voștri de acest adevăr, căci veți constata că mulți simt credință 

din prima clipă, iar alții vor mărturisi cu umilință că puterea divină a Cuvântului Meu a fost cea care i-a 

vindecat. 

39 Trebuie să te concentrezi în adâncul inimii tale și să formezi un singur spirit în uniunea gândurilor 

tale, pentru ca rugăciunea ta să cadă ca o apă cristalină la picioarele acestui tânăr copac pe care îl crești. 

Arbustul va deveni apoi un copac puternic și vă va da fructe din belșug cu care să vă hrăniți în vremuri de 

încercare. 

40 Nu fiți neliniștiți pentru că nu Mă puteți primi cu fast și fast sau cu mari ceremonii. Umilința și 

simplitatea voastră sunt cel mai bun mediu pe care îl puteți oferi pentru manifestarea Mea. Vreau suflete, 
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pentru că pe ele le caut; pentru ele am coborât în lume într-un alt timp și pentru ele Mi-am dat Sângele 

Meu. 

41 Eu am fost cel care a indicat locul și ora venirii Mele ca ființă umană în acel moment. Am stabilit, 

de asemenea, locul și momentul în care voi veni la om în Era a treia. Totul a fost pregătit cu dreptate și 

înțelepciune perfectă. Un pământ nou urma să fie martor al noii Mele veniri. Occidentul urma să fie 

luminat de splendoarea prezenței Mele. Ascultați: Cu mult timp în urmă, în nordul țării voastre (Mexic), a 

trăit un mare trib de oameni, din care a ieșit un profet inspirat de Lumina Mea. A pornit la drum și a 

condus acel popor spre un ținut frumos unde urma să întemeieze o cetate. Având în vedere promisiunea 

plăcută, aceste triburi au pornit la drum cu speranța de a se dovedi demne de acest har. Au trecut prin 

păduri virgine, au traversat deșerturi și au escaladat munți. Nimic nu-i oprea, iar dacă întâlneau obstacole 

pe drum, credința îi ajuta să le depășească până când ajungeau - ca și israeliții din prima epocă - la locul 

promis, care era o imagine a Canaanului, Țara Făgăduită a israeliților, țara unde curgea lapte și miere. 

42 Realizează că nicio frunză din copac nu se mișcă fără voia Mea și că nimic nu este străin de 

sfaturile și planurile Mele divine. 

43 Acest trib, inspirat de credința într-o promisiune care se împlinise, și-a construit orașul și în el a 

oferit cultul său primitiv Dumnezeului său; și-a construit casele și a dat regatului său o splendoare care 

semăna cu cea a lui Solomon în gloria sa. Potrivit promisiunilor, acel pământ era un pământ al prosperității 

și al fericirii. Bărbatul era puternic, femeia era grațioasă și tandră și amândoi erau frumoși. Dar a venit 

timpul ca acest popor să cunoască numele și lucrarea lui Hristos, Domnul Său; Vestea cea Bună le-a venit 

din gura unor oameni străini care veneau de peste ocean și pe care ei îi văzuseră deja în visele lor. Foarte 

mare a fost misiunea celor care au adus lumina învățăturii Mele pe aceste meleaguri. Dar vă spun cu 

adevărat, foarte puțini au știut să împlinească legea iubirii, a milei și a umanității pe care învățăturile Mele 

o recomandau; pentru că, în majoritatea lor, acei oameni s-au lăsat conduși de lăcomie, uitând orice 

principiu de fraternitate, vărsând râuri de sânge nevinovat pentru a pune mâna pe tot ceea ce vedeau ochii 

lor. 

44 Cuceritorii au răsturnat idolii acelui popor, făcându-i să blasfemieze împotriva Dumnezeului pe 

care li se descoperise cu atâta nedreptate și atâta cruzime. Puteau acei închinători la idoli, prin astfel de 

acte inumane, să-L recunoască pe Hristos, Dumnezeul iubirii, Cel care nu ia viața nimănui, ci și-o dă pe a 

Sa pentru a-l salva pe cel care L-a rănit? - Aceste triburi au căzut în sclavie și sub stăpânirea celui mai 

puternic, așa cum în prima eră Israel a căzut sub jugul faraonilor și al cezarilor. Au fost vremuri de durere, 

de amărăciune și de lacrimi care s-au abătut asupra acelui popor, iar apoi, când plângerile lor au răsunat în 

ceruri, au atras asupra lor dragostea Mariei, Mama binevoitoare a universului, ca o mantie de infinită 

bunătate. 

45 Datorită sensibilității lor, acești oameni au fost destinați să o adore pe Maria; pentru că atunci când 

au recunoscut și au iubit acest adevăr divin, au găsit scara spirituală a cerului care conduce sufletele la 

Mine. 

46 Și cine sunt acești oameni? - Este a voastră, care, după luptele sale și lunga sa călătorie de 

dezvoltare, a experimentat venirea celei de-a treia ere odată cu a doua mea venire. 

47 Este Cuvântul Meu viu pe care îl auziți acum, pentru ca prin el să distrugeți orice fanatism și 

idolatrie cu care ați fi putut înconjura numele Meu. Eu vă învăț o închinare la Dumnezeu prin care să Mă 

căutați din duh în duh. Foarte mare și puternic în spirit va fi acest popor când va trăi și va practica 

închinarea la Dumnezeu pe care îl învăț eu. Atunci va fi capabil să elimine minciuna și să ducă pe alte 

meleaguri mesajul de spiritualizare și lumină pe care îl așteaptă națiunile. 

48 Acest popor va fi pregătit pentru acea bătălie în care dreptatea Mea va conduce marea bătălie a 

ideologiilor, credințelor și doctrinelor. Toți vor fi uimiți să audă, în mijlocul vârtejului, o voce calmă și 

sigură, care va fi cea a discipolilor mei care își îndeplinesc misiunea de fraternitate spirituală. 

49 Între timp, înțelegeți că, atâta timp cât oamenii nu ating spiritualitatea completă, vor avea nevoie 

de biserici materiale și vor trebui să pună în fața ochilor lor sculpturi sau tablouri care să le facă 

perceptibilă prezența Mea. 

50 Gradul de spiritualizare sau de materialism al oamenilor se poate măsura prin natura cultului lor 

religios. Materialistul Mă caută în lucrurile pământești și, dacă nu reușește să Mă vadă conform dorințelor 

sale, Mă reprezintă într-un fel pentru a avea sentimentul că Mă are în fața lui. 
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51 Cine mă înțelege ca Spirit mă simte în sine, în afara lui și în tot ceea ce îl înconjoară, pentru că a 

devenit templul meu. 

52 Din când în când, v-am făcut revelații tot mai avansate, pe care oamenii nu au putut să le înțeleagă, 

pentru că au creat tot mai multă idolatrie în jurul lor. În acea a doua oară le-am spus ucenicilor mei: 

"Vedeți cât de mare, maiestuos și măreț este Templul din Ierusalim? Și totuși, nici o piatră din ea nu va fi 

lăsată pe alta." Cuvântul Meu s-a adeverit, căci am șters cu învățătura Mea toată idolatria și profanarea 

care se întâmplau în ea. Am promis că îl voi reconstrui în "trei zile", ceea ce se împlinește chiar acum, în 

acest "Al treilea timp", în care construiesc în inima oamenilor noul templu, noul sanctuar, care se 

construiește pe temelia cea mai pură a sufletului oamenilor. 

53 Recunoașteți mila Mea de Tată atunci când vedeți - imediat ce altarul idolatriei se prăbușește - cum 

Cuvântul Meu vă așteaptă deja și o nouă lumină vă luminează calea pentru a nu vă lăsa să cădeți în 

întuneric. 

54 Nu fiți surprinși și nici indignați când vă spun că toată splendoarea, puterea și fastul religiilor 

voastre trebuie să dispară și că, atunci când acest lucru se va întâmpla, va fi deja pusă masa spirituală la 

care se vor hrăni mulțimile înfometate de iubire și adevăr. 

55 Mulți oameni - când aud aceste cuvinte - vor nega că sunt ale mele. Dar atunci îi voi întreba de ce 

sunt indignați și ce apără de fapt? Viața lor? Aceasta este ceea ce apăr. Legea mea? De asemenea, veghez 

asupra acestui aspect. 

56 Nu vă temeți, pentru că nimeni nu va muri apărând Cauza Mea; doar răul va muri, pentru că 

bunătatea, adevărul și dreptatea vor dăinui pentru totdeauna. 

57 Oameni buni, care este vocea pe care o auziți în adâncul inimii voastre, pe ce căi vă conduce și de 

ce o cereți? Știu de ce Mă urmați: Pentru că voi știți că vocea pe care o auziți este cea a Dumnezeului 

vostru, pe care l-ați căutat de-a lungul veacurilor și a evoluției voastre în multe forme. 

58 Știți cu toții că această voce care pătrunde până în adâncul ființei voastre este cea a Tatălui vostru, 

căci El vă tratează ca pe niște copii, ca pe niște copilași, cu o iubire perfectă. 

59 Mă arăt vouă ca un Tată iubitor, ca un Stăpân umil, niciodată indiferent la suferințele voastre și 

mereu îngăduitor și milostiv față de imperfecțiunile voastre, căci voi veți fi mereu niște copii mici în ochii 

mei. 

60 Trebuie să vă judec când văd cum făpturile, care au fost formate cu atâta dragoste și destinate vieții 

veșnice, se încăpățânează să caute moartea pe pământ, fără să le pese de viața spirituală și fără să aibă 

dorința de a cunoaște perfecțiunile pe care vi le rezervă această existență. 

61 Studiați Cuvântul Meu, ca să înțelegeți că în el se află Legea Mea și că, prin urmare, este Cuvântul 

unui Rege care nu se va retrage niciodată. Nici nu trebuie să vă retrageți pe cale, având în vedere că purtați 

în spiritul vostru Cuvântul Meu, care este Legea, și că trupul vostru este subordonat spiritului vostru. De 

aceea, ascultați mai mult de vocea conștiinței, în care sunt prezent, și nu de vocea cărnii. 

62 Cuvântul meu divin coboară în suflet și vă simțiți plini de putere spirituală. Totuși, dacă acest 

cuvânt ar fi fost fals, sufletul tău nu s-ar fi simțit niciodată satisfăcut după ce l-ai auzit și nici nu te-ai fi 

adunat din nou să-l aștepți cu dorința cu care o faci acum. 

63 Eu sunt zorii care au anunțat un timp nou pentru oameni, când spiritul lor va vedea iluminată calea 

care duce la Mine. Știi pe ce treaptă a scării perfecțiunii te afli? Știți dacă sunteți la înălțime spirituală sau 

dacă v-ați scufundat în tărâmul răului? Adevărat vă spun că niciunul dintre voi nu ar putea răspunde 

satisfăcător la această întrebare. 

64 Nu vă gândiți că sufletul vostru, în timp ce este încarnat și trăiește pe pământ, trebuie să se limiteze 

la a trăi o existență materială. Nu, ar trebui să știți cu toții că încă de la șederea voastră pământească puteți 

locui spiritual în regiunile de lumină, unde se află împărăția în care veți locui cândva în veșnicie. 

65 Sufletul nu se menține pe pământ decât printr-un sprijin slab, care este trupul care îi servește 

pentru a trăi în lume și pentru a primi învățăturile sau încercările pe care Tatăl i le trimite pentru binele 

său. Oricât de lungă și de dureroasă ar fi perioada de ispășire în lume, nu trebuie să o consideri niciodată 

ca pe o închisoare. Nimeni nu a fost condamnat la moarte, dimpotrivă, vă spun că sunteți cu toții destinați 

să trăiți. Fiecare creatură a primit un sărut de la Creator la începutul vieții sale, care era un antidot 

împotriva răului și o armură împotriva ambuscadelor. 
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66 Eu sunt motivul existenței voastre, de aceea realizați că originea voastră este în bine. Dacă trecutul 

tău pe pământ a fost necinstit, păcătos sau în orice fel în afara Legii Mele, lasă-ți acum conștiința să 

strălucească, ridică-te la o viață nouă și lasă în urmă calea pe care abuzul de plăcerile pământești te-a făcut 

să cazi sub influența viciului și a durerii. Căutați în exemplul pe care vi l-am dat prin Isus calea luminoasă 

pentru sufletul vostru; căci pașii mei pe pământ, lucrările mele și cuvântul meu au fost doctrina și 

asemănarea perfectă a Vieții Veșnice, pe care le-am lăsat ca moștenire spiritului omului. 

67 Sunteți unși cu balsamul Meu vindecător și cu iertarea Mea. Cunoaște-Mă, copilașule, căci 

cunoștințele pe care le ai despre Mine sunt încă foarte puține. Ceea ce vă spun într-o învățătură nu este tot 

ceea ce am să vă dezvălui. Veniți la Mine neobosit și Cartea Vieții se va deschide înaintea ochilor voștri. 

68 Ați primit deja Primul Testament, Legea Mea și Prezența Mea în timpul lui Moise. Ați primit, de 

asemenea, cel de-al doilea Testament în cea de-a doua eră, lăsat oamenilor de Hristos prin Cuvântul Său 

divin. Acum primiți direct de la Spiritul Meu cel de-al Treilea Testament, astfel încât, prin unirea celor trei 

revelații, să puteți deveni marii discipoli ai Erei a Treia. 

69 Oameni buni, în timp ce Mă ascultați, intrați în extaz și vedeți prezența Mea în chip spiritual. Nu 

simțurile tale mă privesc în acel chip, nici nu este un pretext al imaginației tale: este credința cu care mă 

asculți, este spiritualizarea și înălțarea ta în acest moment. Aici simțiți pacea Mea, dar cât de aproape de 

voi sunt cei care vă provoacă durere. Ei sunt cei însetați de putere care, pentru a triumfa, nu ezită să-și 

ucidă semenii. Pregătiți-vă de luptă, pentru ca aceștia să învețe în curând că nu trebuie să urmărească 

poziții înalte care se bazează pe temelii false, căci justiția divină distruge tot ce este gol. 

70 Oameni bolnavi, veniți la Mine, Eu vă voi vindeca. Să știe cel flămând că îl aștept. Ucigașul, prin 

ale cărui vene curge ura, vino la Mine, căci Eu voi transforma întunericul lui în lumină și amărăciunea lui 

în bunăstare. Veniți cu toții să Mă ascultați și pregătiți-vă sufletul, pentru că după 1950 va începe 

splendoarea domniei luminii. Astăzi sunteți abia o sămânță, mâine veți fi plante, iar în cele din urmă veți 

da roadele iubirii. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 126  
(proclamată în 1944) 

1 De la cine vine vocea care pătrunde până în adâncul inimii tale? Unde te duce și de ce tânjești după 

ea? - Îl căutați pentru că în el găsiți prezența Celui care i-a căutat cu perseverență pe oameni. Și, din 

moment ce spiritul tău simte nevoia să se închine Dumnezeului său atunci când îl simte aproape, nu mai 

vrea să se despartă de El. 

2 În multe feluri, oamenii vin în căutarea Mea. Este vorba de diferitele comunități religioase care 

există pe pământ, iar în cadrul acestora, cei care Mă simt cel mai aproape sunt cei care au o mai mare 

spiritualitate, cei care sădesc iubire în exercitarea activității lor. 

3 Vocea mea este cea a unui Tată, pentru că te mângâie. Cuvântul meu este cel al unui Maestru, 

pentru că vă instruiește. Vă consider ca pe niște prunci și copii ucenici și de aceea vă dau grija Mea. 

4 Știu că această formă în care comunic cu voi, că acest cuvânt pe care vi-l dau în acest moment, va 

fi combătut și negat de mulți. Dar știu, de asemenea, că după aceea va fi înțeles și crezut. Atunci lumina 

Mea va începe să strălucească cu strălucire în inimile oamenilor. Acest moment va fi ca o nouă zi pentru 

omenire. Dar nu pentru că Lumina Divină strălucește cu o intensitate mai mare decât înainte, căci ea este 

neschimbătoare. Motivul va fi că ochii spiritului tău se vor deschide și vor pătrunde adevărul. 

5 Astăzi întâlnesc o umanitate slăbită spiritual din cauza abuzului pe care l-a făcut de darul liberului 

arbitru. Am proiectat o cale a dreptății, a iubirii, a milei, a bunătății. Omul a creat o alta de aparentă 

lumină care l-a dus la ruină. 

6 Când voi veni din nou, Cuvântul Meu vă va arăta exact calea pe care nu ați vrut să o urmați și ar fi 

nedrept și nerezonabil ca cineva să spună că această învățătură vă face confuzi sau apatici. 

7 Lumina Mea strălucește din infinit în suflete și vă face să recunoașteți cu mai multă claritate căile 

pe care le-ați creat - fie că vă îndepărtați de Mine, fie că Mă căutați. Mergeți spre Mine, spre perfecțiune. 

Numai cei care urcă în vârful muntelui pot ști cât de mult au rămas sub ei, cât de mult au progresat și de 

câte s-au eliberat. Crezi, omenire, că eu - pentru că te-ai coborât atât de jos - nu te-aș căuta și nu te-aș salva 

din păcatul tău? aici aveți Prezența Mea, vă voi vindeca rănile și vă voi usca lacrimile, vă voi mângâia în 

necazurile voastre și vă voi însoți în singurătatea voastră. Voi dialoga cu spiritul tău pentru a te face să 

simți sărutul Meu divin. 

8 Iubirea mea îi va scoate din noroi pe cei care au căzut în el și îi va salva, pentru că și ei au ieșit din 

pântecele divin pentru a îndeplini o misiune de iubire. 

9 Realizează că, ori de câte ori cazi în eroare, cauți moartea fără să realizezi că ai fost creat pentru a 

trăi. Voi alergați după paharul suferinței, deși v-am însămânțat existența cu bucurii înalte și fericire reală. 

10 Vedeți, oameni buni, cât de diferită este dreptatea Mea de ceea ce vă imaginați dacă ați crede că 

Toiagul Conducătorului Meu va cădea asupra voastră pentru a vă anihila pentru că nu ați ascultat de Legile 

Mele. I-am chemat pe cei care s-au pătat cel mai mult pentru a le da sarcini frumoase și misiuni nobile care 

îi vor face demni de ceilalți și îi vor salva de greșelile lor. Această lucrare binecuvântată trebuie să fie 

cunoscută prin fapte și, pentru ca voi să fiți printre cei care sunt un exemplu pentru alții, trebuie să vă 

pregătiți din punct de vedere spiritual. 

11 Eu pun Cuvântul Meu, care este lege, doctrină și sămânță, în spiritul vostru, nu în "carnea" voastră. 

Spiritul este administratorul, cel responsabil. Dacă păstrați acest Cuvânt acolo, el nu va cădea în gol, nu va 

suferi corupție. 

12 Eu sunt zorii care încep să strălucească în acest timp, iar voi sunteți printre primii care se trezesc în 

acest răsărit. Nu este o lumină nouă, este aceeași lumină care v-a luminat conștiința în orice moment. 

Vocea care vă spune astăzi: "Ridicați-vă la Mine prin duhovnicie" este aceeași voce care v-a spus cândva: 

"Perseverați în bunătate și vă veți mântui" și care v-a spus: "Iubiți-vă unii pe alții". Această cale spirituală 

despre care vă vorbesc acum este aceeași pe care i-am făcut-o cunoscută lui Iacob în zilele îndepărtate, 

când i-am dezvăluit scara spre perfecțiune. În fața fiecărui suflet se află scara cerului, ca o cale care te 

invită să urci. Punctul tău de plecare este această lume a oamenilor, dar mai sunt abisuri mai jos, pe care, 

totuși, nu le-am creat eu. În sus există trepte în număr infinit, ca un deal care duce spre vârful 

spiritualizării. 
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13 Cine va fi cu greu pe prima treaptă? Cine în întunericul abisului? Cine va fi la cel mai înalt nivel? - 

Acestea sunt secrete pe care numai justiția Mea le cunoaște. 

14 Te trimit în câmpie, în vale, ca să-ți începi acolo peregrinările și îți arăt la orizont munții pe care 

trebuie să-i urci. 

15 Vedeți cât de benefică este această învățătură pentru sufletul vostru, căci în timp ce materia 

trupului se apropie cu fiecare zi care trece puțin mai mult de sânul pământului, sufletul, în schimb, se 

apropie tot mai mult de veșnicie. 

16 Corpul este baza în care sufletul se odihnește atâta timp cât locuiește pe pământ. De ce să 

permitem ca el (corpul) să devină un lanț care înlănțuie sau o temniță care întemnițează? De ce să-i permiți 

să fie la cârma vieții tale? Este drept ca un orb să călăuzească pe cel care are ochi care văd? 

17 Eu sunt cel care vă fac cunoscută viața în toate fazele ei. Ea servește atât la conservarea trupului, 

cât și a sufletului. Cel care îndeplinește legile spiritului și legile omului și-a consacrat întreaga viață 

Creatorului. 

18 Eu voi fi precursorul vostru când veți ajunge în casa spirituală. Întotdeauna merg înaintea ta. 

Niciodată sufletul tău nu va cădea în lenevie, întotdeauna se va strădui să mai facă un pas pe calea 

progresului spiritual, care este perfecțiunea. 

19 Nu vă mulțumiți să spuneți: cred în Domnul 

- arată-ți credința în ceea ce faci. Nu spuneți doar în cuvinte: "Îl iubesc pe Tatăl" - puneți-vă la încercare 

pentru a afla dacă Mă iubiți cu adevărat. 

20 Eu v-am vorbit și Cuvântul Meu este ungere. Astfel, v-am chemat să fiți învățători. 

21 De ce oamenii continuă să Mă judece din ce în ce mai greșit, deși mintea umană a fost luminată de 

noi progrese? - Pentru că au avut grijă să cultive doar pomul științei, au neglijat perfecțiunea sufletului. 

22 Odată v-am spus: "Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită". Dar chiar și rugăciunea, care 

este limba pe care Duhul o folosește pentru a vorbi cu Domnul său, a fost uitată. Este o limbă necunoscută 

pentru oamenii din această perioadă. 

23 Odată ce simt nevoia să se roage, nu găsesc cuvinte pentru a se exprima în fața Mea. Cu toate 

acestea, înțeleg perfect ceea ce toată lumea cere fără să fie nevoie de cuvinte sau chiar de gânduri. Dar 

când Duhul Meu le răspunde, ei nu Mă înțeleg, pentru că nu s-au pregătit. Apoi, vocea Stăpânului lor, care 

ar trebui să le fie familiară, le este necunoscută. 

24 Dacă rugăciunea pe care am predat-o omenirii ar fi fost pusă în aplicare cu o inimă curată, 

oamenii, din generație în generație, ar fi atins de fiecare dată o spiritualitate mai înaltă pentru a-mi auzi 

vocea. Atunci conexiunea lor spirituală cu Divinul le-ar servi în acest moment pentru a crea o lume mai 

iubitoare, mai dreaptă și mai reală decât cea pe care au creat-o cu materialismul lor. 

25 De ce ați crezut că spiritismul (doctrina spiritualizării) este ceva care se opune desfășurării vieții 

voastre materiale? Când am condamnat eu știința voastră atunci când a fost aplicată pentru binele 

umanității? Dacă cineva ar îndrăzni să spună acest lucru, nu ar fi drept față de Tatăl său. 

26 Prin spiritualizare se atinge un grad de înălțare care îi permite omului să primească idei dincolo de 

ceea ce mintea sa poate concepe și să aibă putere asupra materiei. 

27 Gândește-te puțin: dacă înălțarea spirituală a sufletului este pusă în practică în studiul creației 

materiale pe care ți-o prezintă natura, sau în orice alt scop uman, atunci îți poți imagina roadele pe care le-

ai putea culege dacă descoperirile tale nu ar fi atribuite doar cercetării cu intelectul, ci dacă ai participa și 

la revelația spirituală pe care ți-o va oferi Cel care a creat totul. 

28 Veghează și roagă-te, îți spun din nou, pentru ca tu să înveți să-mi recunoști vocea, pentru ca 

inspirația Mea să vină la tine și tu să o înțelegi, pentru că multe sunt lecțiile pe care trebuie să ți le dau. 

29 Te salvez de la naufragiu. Eu sunt farul care strălucește în întuneric. Căutați-Mă, aveți încredere în 

Mine și Eu vă voi ajuta să vă transformați viața într-o lume de pace, virtute și înălțare spirituală. 

30 Împărtășiți cu Mine bucuria care umple Duhul Meu de fiecare dată când plantați unul dintre 

copacii care vor da umbră poporului. Șapte locuri de întâlnire și-au deschis porțile în anul 1944, ca o 

reprezentare a celor șapte pe care Roque Rojas le-a fondat în 1866. Dar dacă cei dintâi au fost divizați și 

nu au știut să trăiască în armonie unii cu alții, voi, pe de altă parte, trebuie să vă îndepliniți misiunea cu 

supunere și fraternitate. Luați ca exemplu cel de-al șaselea loc de întâlnire din care ați ieșit și rămâneți 

credincioși poruncilor Mele. Fă din cele șapte o singură umbră protectoare și dă-le tuturor aceleași fructe. 
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Înainte ca inimile voastre să facă jurământul de a Mă urma, Eu vă testez, vă purific și vă întăresc, astfel 

încât hotărârea voastră să fie de nezdruncinat și conștiința voastră să vă spună că acest jurământ a fost scris 

înaintea Chivotului Noului Legământ. 

31 Legământul pe care îl închei cu Mine nu este o obligație pământească, ci o misiune spirituală pe 

care ai fost pregătit să o accepți de la Tatăl tău - de la Cel care a făcut toate lucrurile create. Vă arăt cum să 

vă îndepliniți misiunea spirituală. Dar vă îndemn, de asemenea, să vă îndepliniți fiecare angajament și 

promisiune pe care o faceți în domeniul uman, astfel încât să fiți cunoscuți prin veridicitatea spiritului 

vostru și prin sinceritatea inimii voastre. Lasă ca da-ul tău să fie întotdeauna "da" și nu-ul tău să fie 

întotdeauna "nu". Atunci veți fi de încredere pentru a vă menține rezoluțiile ferme. Nu rupeți niciodată un 

legământ sacru, cum ar fi cel al căsătoriei, al paternității și al prieteniei. 

32 Dacă negarea îndatoririlor și promisiunilor umane atrage după sine o suferință atât de mare, ce se 

va întâmpla atunci când veți întoarce spatele unei misiuni spirituale la care v-ați angajat față de Domnul 

vostru? Este adevărat că Cauza Mea cere renunțări și sacrificii, dar, în același timp, vă spun că este un 

ideal care nu-l dezamăgește niciodată pe cel care îl urmărește. Cel care atinge scopul va obține nemurirea. 

Acum vă spun: Studiați bine Cuvântul Meu, ca să nu formați un grup separat pe pământ. Atingeți un 

asemenea grad de înțelegere și de echipare încât să vă permiteți să trăiți spiritual cu toți și nu separat. 

Învățătura mea nu vrea să semene discordie. 

33 Se apropie momentul în care adevărul, rațiunea și lumina vor prevala asupra puterii, violenței și 

fricii. Dar când va putea omul, asemenea lui Hristos, să spună: "Împărăția mea nu este din lumea aceasta" 

și când va înțelege că bunurile pământești sunt trecătoare - fără să piardă nimic din ceea ce a fost creat și 

va folosi totul în măsura potrivită. Înțelegeți că adevărata putere se află în spiritualitate, că puterea 

pământului, deșertăciunile, gloriile și splendoarea științei sale, oricât de mult ar dura domnia sa, sucombă 

în fața veșniciei. 

34 Prin urmărirea unei false măreții, omenirea a suferit multe dezamăgiri și vă spun cu adevărat că va 

suferi altele și mai mari. Ce se va întâmpla cu oamenii atunci când conștiința lor - care este judecătorul lor 

- îi va trezi și își vor contempla faptele? Durerea lor va fi crudă, remușcările lor vor fi mari, iar reacția lor 

va fi aceea de a căuta o cale spirituală pentru a-și ispăși fărădelegile. Această perioadă va fi marcată de 

extravaganță religioasă, care va atinge cea mai înaltă culme a fanatismului. Aceasta va fi urmată de lupte și 

"bătălii" între comunitățile și sectele religioase. Tu, însă, ar trebui să rămâi vigilent și să nu aștepți până 

când zgomotul bătăliei te va speria, pentru că atunci nu vei ști unde sunt armele tale de luptă. Vedeți cum 

în prezent măresc numărul acestor locuri de adunare - pe care le numesc în mod simbolic "copaci" - pentru 

ca ramurile lor să se extindă și să ofere roadele lor. 

35 În prezent, construiesc templul Duhului Sfânt. Dar când aceasta va fi construită, nu vor mai exista 

case de întâlnire, biserici și locuri de pelerinaj, sau acestea își vor fi pierdut rațiunea de a fi, împreună cu 

simbolurile lor religioase, riturile și tradițiile lor. Atunci veți simți măreția și prezența Mea, veți recunoaște 

ca biserică universul și ca adorație dragostea pentru aproapele vostru. Din sânul Mamei Natură vor izvorî 

noi cunoștințe care vor face din știința voastră un drum al prosperității, pentru că ea va fi pusă pe calea cea 

bună de către conștiință - care este vocea lui Dumnezeu. 

36 Creierul nu va mai fi stăpânul lumii, ci colaboratorul spiritului, care îl va ghida și îl va lumina. 

37 În aceste vremuri în care iubirea și mila au fugit din inimile oamenilor, Tatăl vă spune: Fiți senini 

și nu vă îngrijorați. 

38 V-am pus la încercare în toate timpurile, și cu atât mai mult în cel de acum. V-ați întrebat care este 

cauza durerii voastre. Îți ridici spiritul ca să-mi vorbești și să-mi spui: "Suferințele mele sunt mai mari 

decât ale semenilor mei". Nu, copiii Mei, războiul cu toate consecințele sale nu a ajuns la națiunea voastră. 

Alții suferă mai mult decât tine. Dacă simțiți durere, este pentru că purtați povara unei mari 

responsabilități și pentru că simțiți durerea celorlalți. Dacă suferiți pentru ei, fiți binecuvântați, căci 

lucrarea voastră va da roade bune. Lucrați printre oameni și Cuvântul Meu vă va încuraja în orice moment. 

39 Simțiți că Judecătorul este foarte aproape de voi în acest moment și toată lumea este gata să dea 

socoteală pentru munca sa. Te duci în colecție interioară, îți cercetezi inima și aștepți ca vocea conștiinței 

tale să-ți arate greșelile. Dar eu vă spun: Am văzut că ți-ai pus mintea și inima în faptele tale, că uneori ai 

făcut mai mult decât ți se cuvine și ai mers până la sacrificiu pentru a îndeplini instrucțiunile Mele. Pentru 
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aceasta vă binecuvântez; dar, în realitate, nu v-am cerut să faceți sacrificii. Sunt lucrări pe care le voi face 

pentru tine, pentru că sunt peste puterile tale. Trebuie doar să te rogi și să ai încredere. 

40 Astăzi, când Mă fac cunoscut oamenilor, constat că ei înșiși și obiceiurile lor s-au schimbat și, 

pentru a Mă înțelege și a Mă urma, trebuie să depună mai multe eforturi. Păcatul s-a înmulțit, iar mediul 

înconjurător este poluat. Influențele rele se răspândesc și provoacă confuzie, întunecând mintea și inima, 

iar în mijlocul acestei atmosfere, "poporul lui Israel" se luptă pentru a obține eliberarea și pentru a ajuta 

omenirea. Meritele voastre vor fi mai mari dacă lucrați cu răbdare și umilință pentru Lucrarea Mea și 

depășiți condițiile de viață dificile pe care le suferiți. 

41 Dacă vă simțiți pregătiți să vorbiți despre învățătura Mea, faceți-o. Dacă nu ați dobândit încă 

claritate și cuvântul dumneavoastră nu are nicio putere de convingere, luați mai mult timp. Continuați să 

Mă ascultați până când vă veți însuși învățătura Mea. 

42 Câți sunt cei care - deși au auzit Cuvântul Meu dat prin organul uman al înțelegerii - nu M-au 

crezut și nici nu s-au convins! Câți se vor mai îndoi de voi dacă nu vă pregătiți! Lumea va veni la voi cu 

armele sale, cu teoriile sale, iar dacă nu sunteți pregătiți, atunci veți deveni slabi. Ei vă vor interoga fără 

milă, vă vor întreba cum ați primit revelația venirii Mele, în ce mod ați primit învățătura Mea, iar voi le 

veți răspunde la fiecare întrebare. Vei fi binevoitor și îngăduitor, vei căuta în modul cel mai simplu să le 

explici adevărul Cuvântului Meu, să îi faci să înțeleagă sensul lui și îi vei ajuta pentru ca ei să găsească 

iluminarea. 

43 Vă las pacea Mea printre voi, bucurați-vă de ea, bucurați-vă de ea atât cât vă permite viața voastră, 

căci împărăția păcii nu a coborât încă printre oameni; totuși, v-am adus antidotul pentru orice rău și vă 

promit, în împlinirea Cuvântului Meu din vremurile trecute, că pacea va răsări ca un răsărit radiant și vă va 

lumina sufletul și că nu va mai rămâne nicio urmă din acest timp de durere. 

44 Se apropie deja momentul în care noi generații pline de bunăvoință divină vor locui pe pământ, 

aducând cu ele o misiune sfințită. Atunci se va adeveri Cuvântul Meu, care vă spune: "Cei din urmă vor fi 

cei dintâi și cei dintâi cei din urmă". Fiecare să-și îndeplinească misiunea în timpul vieții sale, căci nu știți 

dacă vă voi permite să vă întoarceți în timp de pace. 

45 Simte mângâierea Mea, umanitate. Trăiți în Mine și nu vă veți teme de asprimea încercărilor. 

46 Maria, mijlocitoarea voastră, să vă binecuvânteze. Și eu vă binecuvântez. 

47 Creștinismul uită adesea faptele spirituale ale lui Iisus pentru că acordă o importanță mai mare 

unor fapte materiale ale acestuia. De exemplu, se confundă sărăcia Sa umană cu umilința Sa și durerea Sa 

fizică cu adevărata patimă pe care a suferit-o în spirit. Și crede că sângele Său fizic este cel care a spălat 

păcatele lumii, uitând că adevăratul sânge, care este viața veșnică pentru suflet, este esența Cuvântului 

Său. 

48 Maestrul vă spune: Dacă acel trup ar fi avut vreun motiv să locuiască printre voi pentru totdeauna, 

Tatăl l-ar fi protejat de călăii săi; sau dacă, după ce a murit, ar fi fost în vreun fel util pentru mântuirea 

voastră, vi l-ar fi lăsat vouă. Dar, după ce și-a terminat sarcina pe cruce, ochii tăi nu l-au mai putut vedea, 

pentru ca tu să cauți de la Stăpânul divin ceea ce trebuia să iei de la El: Cuvântul Său, faptele Sale, 

umilința Sa și toate exemplele Sale de iubire perfectă. 

49 După ce acea formă umană a dispărut de pe pământ, în conștiințe a rămas doar esența divină a 

"Cuvântului" care a vorbit din Isus. Asta este ceea ce ar trebui să dorești: esența, sensul spiritual al acestui 

mesaj de viață și iubire. 

50 Abțineți-vă de la a vă închina Tatălui vostru prin forme materiale de închinare, astfel încât să 

învățați să-L iubiți direct cu duhul. 

51 Când cineva l-a întrebat pe Isus: "Tu ești Regele?", Maestrul a răspuns: "De aceea am venit". Dar 

toți se îndoiau - având în vedere sărăcia hainelor Sale - că ar putea fi rege. Nimeni nu bănuia în spatele 

modestiei acelui om măreția Celui care vorbea și nimeni nu bănuia în adâncul acelui cuvânt promisiunea 

unei împărății de pace, iubire, fericire și dreptate. 

52 Privirea umană rămâne mereu atașată de exterior. Nu pătrunde mai adânc, și de aici provin 

interpretările nedrepte și false ale oamenilor. 

53 Știți că Isus a fost interogat, insultat și chiar respins cu totul? Știți că nici măcar ucenicii Săi nu au 

fost în stare să spună cine era El atunci când au fost întrebați? În același mod, lumea se va întreba în acest 

moment cine este Cel care v-a vorbit și mulți vor nega faptul că Hristos a fost cel care a vorbit cu voi. 
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Atunci unii dintre discipolii Mei vor fi confuzi și se vor întreba cine le-a vorbit, dacă a fost Tatăl, 

Cuvântul sau Duhul Sfânt. La aceasta vă spun că, așa cum adevărul este unul singur, tot așa și Esența 

Divină este una, pe care v-am dat-o de-a lungul veacurilor, fie că o numiți Lege, Doctrină sau Revelație. 

54 Oricine a iubit acest adevăr și a urmat această lumină a iubit pe Tatăl său și l-a urmat. 

55 Discipolul spiritual ar trebui să caute întotdeauna esența operelor Mele, astfel încât să descopere 

adevărul din mesajele Mele divine. Veți experimenta apoi cât de ușor este să descoperiți sensul profund al 

tuturor lucrurilor pe care unii le învăluie în mister, iar alții le complică cu dogmele lor teologice. 

56 Spiritualizarea înseamnă simplitate. Atunci de ce să complicăm ceea ce este la fel de simplu, clar și 

transparent ca lumina? 

57 În acest timp ați plecat în căutarea Cuvântului Meu pentru a vă potoli în el setea de dreptate și de 

iubire. Mă ascultați ca niște buni ucenici și vedeți cu atenție cum trec pe lângă voi paginile Cărții de 

învățătură. Voi sunteți cei aleși, nu fiți surprinși când vă dau aceste învățături. Dar voi nu sunteți singurii 

favorizați. În lucrarea mea de egalitate și iubire, am înzestrat toate sufletele cu atribute prețioase. Voi, care 

ați fost chemați mai înainte, nu vă considerați mai buni. Pregătiți-vă doar în interior, astfel încât să vă 

îndepliniți sarcina și să fiți înțeleși de semenii voștri, iar ei să vă urmeze. 

58 M-ați căutat întotdeauna pentru a-mi mulțumi pentru binefacerile pe care vi le ofer. Iar Spiritul 

Meu, pe care nu-l puteți vedea, este Cel care vă vorbește clar în această formă actuală. Nu voi permite ca 

purtătorii de cuvânt pe care îi folosesc să mintă. Mă voi face simțit în conștiința lor și vor ști, prin pacea pe 

care o vor simți în inimile lor, că munca lor este plăcută. 

59 Vă voi îndeplini dorința de progres. Vă așez pe toți la începutul drumului, pentru ca voi toți să 

puteți începe munca de zi cu zi. 

60 Înțelegeți că motivul celei de-a treia veniri a Mea la voi este dragostea Mea pentru umanitate. Am 

venit în Duhul Sfânt pentru a-mi împlini promisiunea. 

61 Ți-am spus odată: "Cine îl cunoaște pe Fiul îl cunoaște pe Tatăl". Am dat mărturie despre Mine 

Însuși. În acest moment, cu lumina Spiritului Meu, clarific ceea ce a fost un mister pentru omenire. Eu vă 

luminez pentru ca voi să uniți într-o singură carte Poruncile lui Iehova, Cuvântul lui Isus și revelațiile pe 

care Duhul Meu Sfânt vi le face în acest timp, iar voi confirmați că am venit la voi pentru a da mărturie 

despre Adevărul Meu în cele Trei Timpuri. 

62 Cuvântul Meu din vremurile trecute nu a fost interpretat corect, dar sămânța este în suflete și acolo 

va fi cultivată de Mine. 

63 Israel poate vorbi cu Dumnezeul său de la un nivel spiritual înalt. Veniți la Mine și, dacă aveți 

îndoieli, întrebați. A fost voința Mea ca voi să rămâneți în comuniune constantă cu Mine, dar ați căzut în 

infatuare sau fanatism în dorința voastră de spiritualizare. Dar este voința Mea ca voi să înțelegeți 

Cuvântul Meu, care vă recomandă simplitate și puritate în toate faptele voastre. 

64 Astăzi veniți în număr mic să Mă ascultați, dar legiunile spirituale care se adună în jurul Meu la 

aceste manifestări sunt incomensurabile. Cuvântul meu este ca o apă purificatoare care curăță totul. Vă 

instruiesc pentru ca voi să vă simțiți responsabilitatea și să nu Îmi spuneți mai târziu: "Nu știam ce fac, nu 

am avut iluminare, părinții mei nu m-au sfătuit, casa mea era un loc de discordie". - Am văzut că copiii își 

judecă greșit părinții, că părinții nu dau un exemplu bun copiilor lor, că frații și surorile se ceartă între ei, 

așa că vă întreb: Când veți fi uniți între voi? Întotdeauna v-am trimis ființe virtuoase pe Pământ pentru ca 

ele să vă sfătuiască și să vă inspire să progresați spiritual în lumea voastră. 

65 Dacă sunteți soț și soție, să știți că soțul și soția care s-au unit în căsătorie trebuie să facă din casa 

lor un templu, pentru a-și putea îngriji și crește copiii în ea. Nu le lăsați o moștenire tristă. Fiecare își va 

găsi răsplata justă pentru faptele sale în decursul vieții sale. 

66 Așa cum căutați să mulțumiți un prieten, așa căutați și voi să Mă mulțumiți pe Mine. Imploră, cere 

și îți voi da. V-am creat pentru bucuria Spiritului meu și îmi dă satisfacție să vă acord ceea ce vă ajută în 

dezvoltarea voastră. 

67 Ispita îți insuflă ură, iar omul, care este slab prin natura sa, provoacă daune devastatoare în inimile 

semenilor săi. Dar eu vă întreb, ce drept aveți voi să distrugeți ceea ce am creat eu? De ce omorâți 

credința, de ce judecați? Omenirea nu face fapte plăcute Mie în acest moment, dar lumina Spiritului Meu 

strălucește și vă pregătește să luptați împotriva răului. Vă cer să aruncați tot ceea ce este dăunător, tot ceea 

ce vă face să rămâneți în urmă în evoluția voastră. 
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68 Întăriți-vă cu Mine. Hrăniți-vă cu Cuvântul Meu, ca să nu vă fie niciodată foame. Astăzi aveți un 

ospăț la masa mea, vă bucurați de pâinea mea și vă veți aminti pentru totdeauna că Maestrul și-a așezat 

ucenicii la masa sa, le-a vorbit și i-a hrănit pentru veșnicie. V-am spus că, ori de câte ori Mă chemați cu o 

inimă curată, Eu sunt cu voi. Am auzit rugămintea voastră și de aceea am coborât. Privește-mă cu ochii 

credinței pe care ți i-am pregătit. Eu sunt în fața voastră și v-am făcut demni de prezența Mea. Cunoașteți-

Mă prin adevărul Cuvântului Meu. Acesta este pântecele din care vă îndepărtaserăți. Dar dacă lumea vă 

îndepărtează de Mine, trebuie să faceți un efort pentru a vă întoarce, iar această Inimă iubitoare va fi 

întotdeauna deschisă pentru a vă primi. 

69 Așa cum am venit la voi în Era a doua ca semn de unire cu omenirea și apoi m-am întors la Tatăl, 

am venit astăzi pentru o perioadă de timp; dar raza mea universală va fi reținută în 1950. Prin urmare, v-

am spus că după acel an nu veți mai avea această manifestare. Atunci vă veți conecta cu Mine de la spirit 

la spirit și harul Meu va coborî în inima voastră. Va veni o zi în care vă veți simți foarte aproape de Mine, 

voi, inimi simple ale poporului Meu. Slujiți-Mă pe Mine slujindu-vă semenii. Deveniți medici și dacă 

munca voastră de iubire va fi plătită cu un zâmbet, veți fi mulțumiți. Voi scrie faptele voastre în viitor. 

70 Iubiți-o pe Maria, Mama voastră iubitoare, căutați-o spiritual. Nu puneți o imagine în fața voastră 

pentru a o simți aproape de voi. Ea este dragostea maternă a lui Iehova, pe care ați văzut-o manifestându-

se în orice moment. Ea este Avocatul vostru divin. Iubește-o ca să-i pot spune din nou: "Mamă, acesta este 

Fiul tău! 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 127  
(proclamată la 1 ianuarie 1945) 

1 Închideți ochii fizici la această manifestare, pentru că este spiritul vostru cel căruia vreau să-i 

vorbesc. 

2 Ți-am promis că mă voi întoarce, așa că nu am putut să nu fiu prezent la această întâlnire spirituală 

cu tine. 

3 Fiți liniștiți, astfel încât să Mă ascultați cu atenție și să permiteți ca dalta Cuvântului Meu să vă 

poată modela sufletul. 

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

prima dată în aceste umile săli de întâlnire pentru a asculta Cuvântul Meu, nu v-ați imaginat că în ele - 

sărace și simple - veți găsi pacea pe care ați dorit-o atât de mult. 

5 Vreau să vă câștig pentru Mine prin iubire. De aceea vă dau această învățătură, pentru ca prin ea 

să-i învățați pe semenii voștri, pe călători, pe călătorii, cu aceeași grijă și dragoste cu care v-am primit eu. 

6 Omul nu trăiește numai cu pâine, pentru că în el există o foame și o sete care nu vin din trup, iar 

pentru a le satisface trebuie să caute apa și pâinea spirituală. Dar este necesar ca durerea să vă chinuie 

pentru ca voi să înțelegeți învățăturile Mele. 

7 Unii Mă întreabă: "Doamne, oare iubirea umană este inadmisibilă și abominabilă în fața Ta și Tu 

aprobi doar iubirea spirituală?". 

8 Nu, oameni buni. Este adevărat că cele mai înalte și mai pure sentimente de iubire aparțin 

spiritului, dar am pus și o inimă în corpul uman pentru ca el să poată iubi și i-am dat sentimente pentru ca 

prin ele să iubească tot ceea ce îl înconjoară. 

9 Am încredințat viața umană ființelor spirituale pentru ca acestea să trăiască pe pământ și, odată 

ajunse pe el, să-și dovedească dragostea pentru Mine. În acest scop am împărțit ființele umane în două 

părți și am dat uneia dintre ele caracteristica mai puternică și celeilalte caracteristica mai slabă. Aceste 

părți erau bărbatul și femeia. Numai unite puteau fi ambele ființe puternice și fericite, iar în acest scop a 

fost instituită căsătoria. Iubirea umană este binecuvântată de Mine atunci când este stimulată de iubirea 

Duhului. 

10 Iubirea, ale cărei rădăcini se află doar în fizic, este specifică ființelor lipsite de sens, deoarece 

acestea nu au o conștiință care să le lumineze calea. Mai mult, vă spun că din uniunile bune vor ieși 

întotdeauna roade bune și că spiritele de lumină se vor încarna în ele. 

11 Acum este timpul să vă purificați sămânța, o, popor, pentru a forma o familie puternică spiritual și 

fizic. Înțelegeți-mă, copiii mei, pentru a putea interpreta corect voința mea, pentru că anul 1950 se apropie 

deja și nu trebuie să uitați că este cel pe care l-am desemnat ca fiind ultimul al manifestării mele. Vreau să 

fiți pregătiți în acea zi, pentru că numai cei care au obținut această pregătire vor putea rămâne fermi pe 

pozițiile lor. Aceștia vor fi cei care îmi vor da mărturie adevărată în viitor. 

12 Amintiți-vă că numai cei care au fost capabili să se spiritualizeze pot face cunoscută lucrarea Mea; 

pentru cei care nu s-au pregătit pentru noua formă de uniune - cum ar putea avea inspirația necesară pentru 

a primi gândurile Mele și a reproduce mesajele Mele? 

13 Vreau ca voi toți să faceți acest progres, astfel încât mărturia voastră să fie spre binele umanității. 

Iată, dacă unii ar gândi într-un fel, iar alții în alt fel, nu ar face decât să aducă confuzie oamenilor. 

14 Esența acestui Cuvânt nu s-a schimbat niciodată de la începutul manifestării sale, când v-am vorbit 

prin Damiana Oviedo. Semnificația învățăturii Mele a fost aceeași. 

15 Dar unde este esența acestor cuvinte? Ce s-a întâmplat cu ei? Ascunse sunt scrierile acelor mesaje 

divine care au fost primele în acest timp în care Cuvântul Meu s-a răspândit atât de abundent printre voi. 

Este necesar ca aceste învățături să iasă la lumină pentru ca mâine să puteți fi capabili să dați mărturie 

despre cum a început această manifestare. Astfel, veți cunoaște data primei Mele învățături, conținutul ei și 

pe cea a ultimei, care vă va aduce anul 1950 - anul desemnat cu care se va încheia acest timp de revelație. 

16 Astăzi nu bănuiți încă haosul care va fi în omenire după ce Cuvântul Meu va fi redus la tăcere și 

nici nu vă puteți imagina vârtejul pe care un astfel de eveniment îl va declanșa printre națiuni. Trebuie să 

aveți grijă ca responsabilitatea voastră să crească de fiecare dată, pentru că cu fiecare nouă dată veți obține 
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tot mai multă iluminare. Moștenirea voastră este deja foarte mare și este imperativ să o împărțiți cu 

semenii voștri, cu cei nevoiași, înainte de a părăsi acest pământ. 

17 Sensibilizați-vă inimile, ca să înțelegeți Cuvântul Meu, pentru că nu l-ați înțeles încă. Cum veți 

putea atunci să primiți și să înțelegeți Cuvântul Meu, dacă vi-l voi da mâine prin intuiție? 

18 Uniți-vă în adevăr și în duh și nu vă despărțiți, nici măcar în cele mai mari încercări. Un singur 

Dumnezeu, o singură voință și un singur cuvânt au fost cu voi. Prin urmare, în viitor nu vor putea apărea 

instrucțiuni diferite de cele care v-au fost date în prezent. 

19 Va îndrăzni cineva să nu se supună voinței Mele? Acest lucru ar însemna că în sânul acestui popor 

vor apărea certuri și dușmănie, pentru că, în timp ce unii vor ține cu tărie la adevăr, alții vor folosi cuvinte 

false pentru a abate bisericile de la calea cea adevărată. 

20 Nu deveniți slabi, oameni buni, amintiți-vă în fiecare moment că v-am numit "puternici". Dacă nu 

v-am înșelat credința și v-am dovedit că sensul Cuvântului Meu nu este schimbător, cum ați putea să-i 

înșelați pe semenii voștri dându-le un exemplu rău? Este timpul să vă pregătiți ceea ce veți lăsa 

generațiilor viitoare. 

21 Mulți Îmi spun în inimile lor: "Stăpâne, Tu prevezi că vom fi necredincioși față de Tine? Cum ar fi 

posibil așa ceva?" Iar Eu vă răspund același lucru pe care l-am spus apostolilor Mei în al doilea veac: 

"Vegheați și vă rugați, ca să nu cădeți în ispită"; căci știți cu toții că printre aceia a fost unul care avea să 

Mă trădeze și să Mă vândă, iar voi nu știți cine o face în acest timp, deși se numește ucenicul Meu. 

22 Spiritul Meu vă cheamă, vocea Mea vine ca un învățător în inimile voastre și, pentru totdeauna, 

Spiritul Tatălui vostru ceresc va fi în jurul vostru, vă va căuta pentru a vă mângâia. 

23 Eu sunt nivelul cel mai înalt la care orice spirit ar trebui să aspire, căci cel care îl atinge va ști să 

privească toată frumusețea creației și gloria lucrărilor Tatălui său. 

24 Cuvântul meu vă lucrează inimile ca o daltă, vă modelează sufletele până când le face 

asemănătoare cu Spiritul meu în lumină. 

25 Amintiți-vă că nu sunteți în fața unor minți confuze, ci în fața Celui care vă dovedește perfecțiunea 

și adevărul Duhului Său. Te-am apropiat de pomul vieții, de ale cărui ramuri atârnă roadele bune. Astăzi 

este sărbătoare în Casa Mea, mulți sunt la masa Mea. Dar care dintre cei prezenți îmi vor întoarce mâine 

spatele? Numai eu știu. 

26 Oricine dorește o moștenire spirituală, să vină la masa mea, să stea cu mine și să mănânce din 

această pâine, astfel încât, când se va ridica, să se simtă stăpânul păcii mele și spiritul său să devină o altă 

verigă a lanțului de iubire pe care îl formez în prezent și cu care îi unesc pe copiii mei. 

27 Veniți, veniți și bateți la ușile Mele. Apropiați-vă, proscrișilor, mâncați și îmbrăcați-vă, dar după 

aceea călcați pe urmele Mele. Învățați legile care au fost decretate de Mine și ascultați-le, ca să nu beți 

paharul amărăciunii. Înțelegeți: Cel care se îndepărtează de calea perfectă se îndepărtează de împărăția 

Mea și este în pericol de a găsi moartea. 

28 Îți dau mai mult decât poate avea nevoie cineva. De ce? Pentru ca voi să dați semenilor voștri din 

multele lucruri pe care vi le-am încredințat. Dar spiritualizați-vă, astfel încât să fiți mișcați nu numai de 

suferințele pe care le văd ochii voștri, ci și de cele care sunt dincolo de ochii voștri, pentru că ele nu sunt în 

afara domeniului activității voastre de iubire. Nici sensibilitatea ta nu ar trebui să se limiteze la a simți 

suferințele ființelor din această lume. Nu, ar trebui să simțiți, de asemenea, când un suflet se apropie în 

mod invizibil de voi în dorința sa de a vă ajuta cu iubire. În aceste cazuri, doar spiritualizarea vă va 

dezvălui nevoile lor. 

29 Câtă bucurie va umple Duhul Meu când va vedea pârâul de viață care a ieșit din sânul Meu 

curgând de la unul la altul, potolindu-le setea și spălându-i de impuritățile lor. 

30 Profitați din plin de viață, pentru că este scurtă; un an este o clipă pierdută în imensitatea timpului. 

Urmați cu bunăvoință intențiile Tatălui și nu veți irosi nici măcar o clipă prețioasă din viața care v-a fost 

încredințată. 

31 Ți-am spus că plăcerea Mea a luat sfârșit și că trebuie să te gândești bine ca să înțelegi ce vreau să-

ți spun. Îngăduința pe care am avut-o față de viața ta egoistă și materializată a ajuns la limită. Cu toate 

acestea, vă voi da o nouă bunăvoință, dar aceasta va fi de natură spirituală. 

32 Cartea este deschisă, eu am fost cel care a deschis-o. Paginile sale vă vor arăta în mod constant 

conținutul lor divin. 
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33 Privirea mea vă îmbrățișează în aceste momente când rugăciunea voastră a ajuns la Mine. Peste 

spiritul vostru a coborât Lumina Mea ca Tată, ca Maestru și ca Judecător. Da, oameni buni, căci este ziua 

în care vin să primesc ofranda voastră, să vă întreb care este rodul faptelor pe care mi le prezentați astăzi. 

34 Mintea ta tace, inima ta este suspendată pentru o clipă, iar conștiința ta îți asistă judecata. 

35 Nu vă mai consider copii mici, căci sunteți suflete mari, care au fost deja plasate de Mine pe calea 

perfecțiunii spirituale încă din prima eră. De aceea v-am numit întâii născuți și v-am făcut confidenți și 

moștenitori ai Spiritului meu. De aceea vă cer acum socoteală și vă întreb ce ați făcut cu sufletul vostru și 

cu acest corp care v-a fost încredințat ca instrument. V-am trimis în această a treia eră cu misiunea dificilă 

de a face cunoscută Lumina celei de-a șasea peceți și pentru ca în jurul vostru să se adune marile mulțimi 

care vor forma poporul meu. M-am făcut cunoscut prin intermediul minții umane pentru a vă învăța și a vă 

echipa și am stabilit anul 1950 ca final al acestei manifestări. Rămâneți conștienți de acest lucru, căci ziua 

aceea se apropie și trebuie să vă examinați la timp în lumina conștiinței, pentru a ști dacă ați folosit sau nu 

timpul care v-a fost încredințat. 

36 V-am acordat harul comuniunii cu lumea spirituală a luminii, pentru ca aceasta să vă lumineze ziua 

de lucru, și l-am trimis pe Ilie înaintea voastră, pentru ca el să vă deschidă calea și să vă încurajeze în 

încercări. V-am trimis Îngerul Păcii pentru ca voi să simțiți influența lui care vă protejează împotriva 

amenințării războaielor și a forțelor dezlănțuite ale naturii. 

37 Eu vă vorbesc ca Tată, dar nu Mă căutați ca Judecător. Vă iubesc și v-am așteptat mult timp; dar 

nu uitați că judecata mea asupra universului va fi necruțătoare și că voi veți fi uniți în mine pentru a duce 

Cuvântul Maestrului peste tot. 

38 Dacă vă doriți pace și fericire, dacă vreți să aveți dreptul la sănătate și bunăstare, înțelegeți că veți 

obține aceste daruri ale harului doar dacă vă iubiți aproapele, iertați-i pe cei care vă jignesc și împărțiți 

pâinea voastră cu cei nevoiași - acea pâine inepuizabilă a Spiritului pe care v-am dat-o din belșug. 

39 Fiți spirite ale păcii în aceste vremuri de război, când rugăciunea voastră ar trebui să fie ca o 

mantie de fraternitate întinsă peste tot pământul. 

40 Mă gândesc la pământul înroșit de sânge uman și la oamenii care nu-și opresc crimele. Atrage 

pacea Mea asupra lumii, căci altfel dreptatea Mea se va face din neam în neam și va trebui să răspundeți și 

voi în fața Mea pentru lipsa voastră de caritate. 

41 Nu vreau să vă văd ca pe niște acuzați în fața Mea, ci vreau să vă consider întotdeauna copiii Mei, 

pentru care dragostea Mea părintească este întotdeauna gata să vă ajute. V-am creat pentru gloria spiritului 

meu și pentru ca voi să vă reîmprospătați în mine. 

42 Eu nu stau să văd fărădelegile voastre și nici nu vreau să mă uit la păcatele voastre. Vreau să văd în 

voi hotărârea de a vă îndrepta și zelul spiritual în lucrarea Mea. 

43 Învățați să Mă iubiți spiritual așa cum vă iubesc Eu și ștergeți petele prin iertarea Mea. Dacă 

această viață în valea lacrimilor este un exil pentru tine, plângi și ușurează-ți durerea împreună cu Mine, 

prinde un nou curaj, căci sufletul tău este purificat în acest proces. Poartă-ți crucea cu răbdare și dăruire și 

lasă flacăra credinței și a speranței să strălucească în inima ta. 

44 Privește în jurul tău și privește umanitatea orfană de pace. Dar iertați-o dacă consecințele 

războiului sunt resimțite de dumneavoastră. 

45 Îi binecuvântez pe cei care au rezistat încercărilor pe care le-am trimis, îi binecuvântez pe cei care 

au lucrat în via Mea. Binecuvântez mâinile care i-au vindecat pe cei bolnavi și pe bărbații și femeile care 

au fost reînnoiți moral. Îi binecuvântez pe bolnavii care M-au binecuvântat în mijlocul durerii lor și pe toți 

cei care atribuie beneficiile pe care le-au primit grijii Mele iubitoare. Dar nu binecuvântez doar pe cel care 

mă iubește sau mă recunoaște, ci îi binecuvântez pe toți copiii mei cu aceeași dragoste. 

46 Este voința mea ca voi să eliminați tot fanatismul și tot ceea ce este inutil în cultul vostru religios, 

pentru că vreau să găsesc în spiritul vostru adevăratul sanctuar pentru Divinitatea mea. 

47 Puneți balsamul Meu tămăduitor în bolnavi; dar dacă, cu toată pregătirea și caritatea voastră 

interioară, nu sunteți în stare să vindecați pe unii dintre ei, lăsați-Mă pe Mine și Eu voi răspunde pentru 

asta. Eu vă spun: Dacă vreunul dintre discipolii mei ar ajunge la o spiritualitate perfectă, ar fi ca Iisus, care 

vindeca bolnavii și învia morții prin vedere, prin voce, prin voință sau prin simpla atingere. 

48 Discipoli, așa cum am coborât să primesc roadele acestui popor, tot așa voi aduna recolta și tributul 

din întregul univers, din toate forțele naturii, din toate regatele, din toate lumile și locuințele, din toate 
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ființele cunoscute și necunoscute oamenilor, de la cele mai perfecte până la cele mai îndepărtate de 

perfecțiune. Peste toți revărsăm lumina Mea și îi facem să simtă prezența Mea. 

49 Omenirea trăiește spiritual în Era a treia. Dar oricine nu știe ce înseamnă "Era a Treia" ar trebui să 

studieze și să se cufunde în Cuvântul Meu, care vă face mari revelații; deși multe din ceea ce mai aveți de 

învățat să înțelegeți nu veți ști în această viață, pentru că inteligența voastră nu este suficientă pentru a le 

înțelege. Când veți intra în viața spirituală, vă voi da noi revelații. 

50 În acest moment vorbesc națiunilor de pe pământ. Toți au lumina Mea; cu ea vor reflecta că au 

îndrăznit să dispună de viață ca și cum ar fi proprietarii ei. Adevărat vă spun, distrugerea și durerea voastră 

a provocat o pocăință profundă la mulți și a trezit la lumină milioane de oameni care Mă caută și Mă 

cheamă, iar din ei se ridică spre Mine un strigăt de jale, întrebând: Tată, nu se va termina războiul în 1945, 

nu ne vei usca lacrimile și nu ne vei aduce pacea? 

Profeție primită la 1 ianuarie 1945 

51 Iată-Mă prezent printre voi, voi, cele șapte națiuni! Șapte capete, voi, cei care ați răsărit înaintea 

Mea în lume! 

52 ANGLIA: Vă luminez. Dreptatea Mea te va chinui în continuare cu asprime, dar Eu îți dau putere, 

îți ating inima și îți spun: obiectivele tale ambițioase vor fi doborâte, bogățiile tale vor fi luate de la tine și 

nu vor fi date nimănui. 

53 GERMANIA: Îți bântuiesc mândria în acest moment și îți spun: pregătește-te, căci sămânța ta nu 

va pieri. Mi-ați cerut noi pământuri, dar oamenii au intervenit în înaltele Mele sfaturi. Îți plec gâtul și îți 

spun: Luați Puterea Mea și aveți încredere în Mine și vă voi salva. dar dacă nu te vei încrede în Mine și te 

vei lăsa pradă mândriei tale, vei cădea și vei fi sclavul lumii. Dar nu aceasta este voința Mea, căci este 

timpul când îi voi răsturna pe stăpâni și voi elibera sclavii și prizonierii. Luați lumina Mea și ridicați-vă. 

54 RUSIA: Spiritul meu vede totul. Lumea nu va fi a ta. Eu voi fi cel care va domni peste voi toți. Nu 

veți putea să ștergeți Numele Meu, căci Hristos, care vă vorbește, va domni peste toți oamenii. 

55 Eliberează-te de materialism și pregătește-te pentru o viață nouă, pentru că, dacă nu se va întâmpla 

asta, îți voi distruge aroganța. Eu vă dau lumina Mea. 

56 ITALIA: Nu mai ești stăpânul ca pe vremuri; astăzi batjocura, servitutea și războiul te-au ruinat. 

Ca urmare a degenerării voastre, treceți acum printr-o mare purificare. dar Eu vă spun: reînnoiți-vă, 

înlăturați fanatismul și idolatria și recunoașteți-Mă ca Domn al Domnilor. Voi revărsa noi inspirații și 

lumină asupra voastră. Luați balsamul Meu vindecător și iertați-vă unii pe alții. 

57 FRANȚA: Tu aduci durerea ta înaintea Mea. Plânsul tău ajunge până la tronul Meu înalt. Vă 

primesc. Înainte te ridicai la Domnul, acum îmi arăți doar lanțurile pe care le târăști cu tine. Nu v-ați uitat 

și nici nu v-ați rugat. Te-ai lăsat pradă plăcerilor cărnii și balaurul te-a făcut pradă. dar Eu vă voi mântui, 

căci plângerea soțiilor voastre și strigătul copiilor voștri urcă până la Mine. Tu vrei să te salvezi și Eu îți 

întind mâna, dar cu adevărat îți spun: veghează, roagă-te și iartă! 

58 STATELE UNITE: În acest moment vă primesc și eu. Mă uit la inima ta - ea nu este de piatră, ci 

de metal, de aur. Creierul tău de metal văd că s-a întărit. Nu găsesc în tine nicio iubire, nu descopăr nicio 

spiritualitate. Eu văd doar megalomanie, ambiție și lăcomie. 

59 Continuați, dar vă întreb: Când va prinde sămânța Mea rădăcini adânci printre voi? Când veți 

dărâma "vițelul de aur" și "Turnul Babel" pentru a construi în locul lor adevăratul Templu al Domnului? 

Vă ating conștiința, de la primul până la ultimul, și vă iert. Eu vă luminez astfel încât, în ceasul suprem, 

când încercarea va atinge punctul culminant, mințile voastre să nu devină confuze, ci să gândească cu 

claritate și să își amintească faptul că Eu am venit înaintea voastră. 

60 Eu vă dau lumină, putere și autoritate. Nu vă amestecați în înaltele Mele Consilii, pentru că dacă 

nu veți asculta de decretele Mele sau dacă veți depăși linia pe care am trasat-o, durerea, distrugerea, focul, 

ciuma și moartea vor veni peste voi. 

61 JAPONIA: Vă primesc și vă vorbesc. Am intrat în sanctuarul Tău și am privit toate lucrurile. Tu 

nu vrei să fii ultimul, ai vrut întotdeauna să fii primul, dar Eu îți spun cu adevărat: sămânța aceasta nu este 

plăcută înaintea Mea. Este necesar să bei paharul suferinței pentru ca inima ta să fie purificată. Este 

necesar ca limba dumneavoastră să se îmbine cu alte limbi. Este necesar ca lumea să se apropie de tine. 
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Când lumea se va găsi pregătită și curată, îți va aduce sămânța pe care i-o voi da, căci nu văd pe nimeni 

pregătit. 

62 Nu văd în tine sămânța divinității Mele. Dar eu voi deschide calea. În curând, în univers va exista 

un haos de idei, o confuzie de științe, opinii și teorii, iar după acest haos, Lumina va ajunge la voi. 

63 Vă pregătesc pe toți, vă iert și mă asigur că veți lua calea cea bună. Atunci când timpul va fi 

hotărât și când pacea va veni pentru națiuni, nu fiți recalcitranți, nu vă amestecați în Înaltele Mele Consilii 

și nu vă opuneți voinței Mele. Când națiunile vor face pace, nu le trădați, căci atunci voi aduce judecata 

Mea asupra voastră. 

64 Șapte națiuni! Șapte capete! Tatăl te-a conceput. Înaintea ta, sub stăpânirea ta, este lumea. Sunteți 

responsabili față de Mine pentru asta! 

65 Fie ca lumina "Cărții celor șapte peceți" să fie în fiecare națiune, astfel încât oamenii să se 

echipeze așa cum este voința Mea. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 128  
1 Eu vă aduc Cuvântul Meu, care este o scară care duce în Împărăția Mea. Dacă veți realiza ceea ce 

vă învăț, vă veți trezi la o viață nouă. Oricine vrea să se perfecționeze va găsi drumul pavat. Vocea Mea vă 

cheamă pentru că sunteți cu toții copiii Mei mult iubiți. 

2 Veniți la Mine și stăpâniți împărăția Mea. Veniți, copii și tineri, căci Îmi place să ascult cererile 

voastre. voi, femeile singure, eu sunt soțul celest care vrea să vă însoțească; iubiți bărbați, aparțineți-mi. 

Vă văd pe toți înfrânți de încercări, dar vă voi ridica din ele. Să nu fiți surprinși că vă caut pentru asta. Nu 

ați văzut cum se reflectă dragostea în grija Mea? Nu ați văzut cum plânge Mama din dragoste pentru 

umanitate? Paharul pe care îl beți cu toții este foarte amar, dar vă purifică, căci aceste lacrimi pe care le 

vărsați sunt ca esențele pe care le-a vărsat Magdalena când a uns picioarele lui Isus. Acum, ca și atunci, vă 

iert păcatele. 

3 Mergeți prin lume întâlnind răutatea și trebuie să treceți peste ea fără să vă murdăriți. Dar puterea 

Mea vă susține, ca să nu cădeți, căci fără ea ați slăbi. Fiți înțelepți, vegheați, rugați-vă și veți fi invincibili. 

4 Văd omenirea săracă din punct de vedere spiritual, pentru că puterea pe care a dobândit-o este 

materială. În comparație cu cele spirituale, lucrările materiale sunt mici, acestea nu vor face sufletul 

nemuritor. Numai meritele dobândite în lupta pentru bine îi vor da viață veșnică și îl vor face puternic. 

5 Omul mândru crede că are putere, deși vizitele îi reamintesc la fiecare pas că nu este suveran, că 

"măreția" lui este înșelătoare. Folosește puterea pe care ți-o dau pentru a face binele. 

6 Nu vă îndoiți de cuvintele Mele. Vă aduc o sămânță de credință pentru ca voi să o cultivați și să 

învățați să apreciați minunile Mele. Am pus în spiritul tău lumina conștiinței pentru ca tu să cunoști legile 

pe care ți le-am dat și prin ele să-ți călăuzești sufletul și trupul. În învățătura mea veți găsi sănătate, pace și 

bucurie. De aceea v-am spus că oricine va gusta din această pâine nu va mai fi niciodată flămând. 

7 Mă arăt vouă pentru ca voi să Mă recunoașteți și mai târziu să transmiteți cunoștințele pe care vi le 

dau acum ca moștenire. 

8 Trăiți în prezent și nu știți ce am pregătit pentru viitorul vostru. Pregătesc mari legiuni de spirite 

care vor locui pe pământ, aducând cu ele o misiune delicată, și trebuie să știți că mulți dintre voi veți fi 

părinții acelor creaturi în care se vor întrupa mesagerii mei. Datoria voastră este să vă pregătiți în interior 

pentru a ști cum să le primiți și să le ghidați. 

9 Pământul este pregătit de Mine și este la fel de pur cum l-am creat. Dacă există ceva rău pe ea, este 

din cauza omului. Cât de mult rău ați creat prin păcatul vostru, omenirea, chiar dacă cineva ar putea spune 

că nu sunteți responsabili pentru ceea ce s-a întâmplat în trecut. Dar eu îți răspund: sufletul tău a locuit 

deja pe pământ în alte vremuri, a fost absent și a profanat pământul. Știi cine ești? Câte eforturi trebuie să 

faci pentru a repara omenirii tot ceea ce i-ai refuzat. 

10 Când ești obosit, sprijină-te pe toiagul rugăciunii, căci prin el îți vei recăpăta puterea. Pe măsură ce 

ascultați Cuvântul Meu, vă veți ridica în regiuni mai înalte, de unde veți simți prezența Mea. Înțelegeți că, 

pentru a împlini Legea Mea, nu este suficient să vă ridicați sufletul prin rugăciune, ci trebuie să faceți și 

fapte de iubire și milostenie. 

11 Se apropie deja momentul în care acest raliu se va încheia. Dar fiți mereu conștienți că Duhul Meu 

nu se va îndepărta de voi. 

12 Când voi înceta să Mă mai fac cunoscut sub această formă, va fi semn că perioada de pregătire s-a 

încheiat. Voi pecetlui mințile celor care M-au slujit și le voi da o odihnă în marea perioadă de muncă și voi 

da o răsplată celor care au fost servitori ascultători în via Mea. Lor le voi lăsa pacea Duhului Meu. Dar ele 

vor continua să fie instrumente ale unei revelații mai înalte. 

13 Așa cum "Cuvântul" nu a mai devenit trup după ce a fost în Isus, tot așa această manifestare a 

Duhului Meu prin om nu se va mai repeta. Doar lumina Mea va continua să radieze din infinit pentru a vă 

ghida spiritual pe adevărata cale. 

14 Fiți atenți la această lumină și nu vă veți abate de la calea cea bună. Respectați legile Mele, atunci 

credința și încrederea în darurile voastre spirituale vor fi foarte mari. Înțelegeți care sunt puterile Mariei, 

ale lui Isus și ale lui Ilie, căci v-am dat o parte din ele. 

15 Fiți cu bună dispoziție în ascultarea decretelor Mele, care nu vor fi un sacrificiu, ci mai degrabă o 

bucurie pentru spiritul vostru. Fiți ca niște copilași alături de Tatăl lor, încrezători și plini de speranță în El. 
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16 I-am văzut pe acești oameni rugându-se pentru umanitate, iubind-o și inspirați de dragostea 

Maestrului. Durerea voastră este de asemenea mare, dar aceasta este cea care vă va uni și vă va face o 

adevărată familie. Te voi mângâia pe tot parcursul călătoriei vieții tale, până când vei ajunge pe pământul 

făgăduinței. 

17 Pacea pe care o sperați va veni și va fi la fel de mare precum a fost durerea. Va veni și unificarea (a 

tuturor comunităților spirituale), dar înainte de aceasta vă voi trimite anunțuri care să vestească apropierea 

timpului în care se vor împlini aceste profeții. 

18 Bine ați venit, voi care ați trecut pragul unei noi ere. Ați auzit sunetul clopotului liniștitor și v-ați 

adunat la glasul chemării sale, pentru că ați recunoscut că este vocea Tatălui vostru care vă invită să îl 

ascultați. Această dorință și această ascultare au făcut ca vocea mea să fie recunoscută de tine atunci când 

a ajuns la inima ta. 

19 Din moment ce nu știi cât de lungă este viața (pământească) care ți-a fost dată, este necesar să 

pornești la drum din acest moment, căci oricât de departe ar fi calea vieții tale, ea va fi întotdeauna plină 

de stimulente pentru ca tu să ajungi la țintă. De fiecare dată un mister s-a lămurit în fața ochilor tăi. În 

acest Al Treilea Timp, când Cuvântul Meu va deveni fruct spiritual pentru a vă hrăni, vă voi dezvălui ceea 

ce este păstrat pentru spiritul vostru. Cuvântul Meu se revarsă asupra celor smeriți din punct de vedere 

spiritual și asupra celor simpli în mintea lor, pentru că este ca un izvor de apă limpede ca cristalul care, 

trecând prin minte și de la minte la inimă și de acolo la spirit, nu s-a pătat cu impuritățile pe care le 

întâlnește pe drumul său. 

20 În tot acest timp nu am intrat în țărâna lumii. Numai Spiritul Meu se găsește în templul interior 

care există în adâncul ființei voastre, acolo unde Eu las urma pașilor Mei. Voi, care ați stat la masa 

Domnului vostru, cunoașteți gustul acestei pâini, al acestui vin și al acestui fruct, ca să nu cădeți niciodată 

în înșelăciune. 

21 Ți-am găsit sufletul bolnav, dar M-am pus în fața lui și i-am spus: "Eu sunt Calea, Eu îți ofer 

ajutorul Meu. Îndreptați-vă după cuvintele Mele și veți ajunge la țara pe care o căutați." 

22 Când nu aveai nici o idee despre viața spirituală, L-ai blasfemiat pe Dumnezeu când te simțeai 

disperat și doreai să mori pentru a te odihni - așa cum credeai - fără să știi că odihna așa cum ți-o 

imaginezi tu nu există, căci spiritul își găsește fericirea desăvârșită doar în activitate. Inactivitatea este 

egoistă, iar egoismul aparține cărnii, nu spiritului. Doar trupul își găsește odihna atunci când ultima suflare 

de viață se stinge în el. Duhovnicește-te, o, popor, ca să poți vedea fața Stăpânului tău, care îți zâmbește cu 

tandrețe și pace. 

23 Ca o sămânță care se înmulțește și se răspândește, învățătura Mea se va răspândi peste omenire 

pentru a o salva. Vor fi salvați nu numai cei care Mă ascultă, ci și cei care nu au avut privilegiul de a auzi 

acest Cuvânt. 

24 Peste acest popor am revărsat daruri spirituale care mâine vor face câmpurile fertile, unde vor 

germina dragostea, concordia și pacea; căci sămânța Mea va fi purtată de mesagerii Mei în țara largă, în 

provincii și în orașe. 

25 V-am căutat în celula voastră pentru că erați prizonierii materialismului, egoismului și păcatului. 

Dar v-am eliberat pe voi pentru a aduce această Veste Bună în inimi. Nu vei putea niciodată să te 

îndepărtezi de Mine. Voi sunteți frunzele fragede ale copacului măreț al vieții, voi sunteți ramuri sau 

lăstari. Prin sufletul tău curge seva copacului. Acesta este legământul care vă unește cu Mine și care nu 

poate fi distrus niciodată. Copacul este familia, în el tatăl, mama și copiii sunt uniți pentru totdeauna. În 

ea, toți copiii Domnului trebuie să se recunoască pe ei înșiși ca frați și surori: Frați nu doar prin principiu 

sau prin origine, ci și prin dragoste. 

26 Simbolul acestui copac a fost crucea pe care M-ați bătut în cuie. 

27 Iată-l pe Maestru pentru a vă îndulci calea cu Cuvântul Său; căci cei care au simțit odată pacea pe 

această cale cu greu se îndepărtează de ea, sau cad înapoi în erorile vieții lor trecute, unde vâltorile îi 

biciuiau. Cuvântul meu, mereu plin de noi învățături și revelații, vă însuflețește pentru ca voi să nu stați pe 

loc, nici să vă retrageți. 

28 Vă spun de nenumărate ori să profitați de timpul în care vă dau învățăturile Mele prin Cuvântul 

Meu, pentru că atunci când va veni ora plecării Mele, nu veți mai auzi această "privighetoare" bătând. 
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29 Vreau ca "primii" să fie buni profesori ai "ultimilor". Recunoașteți că printre ei vor veni mari 

spirite care - trecând prin creuzetul suferinței 

- vor îmbrățișa cu mare dragoste lucrarea Mea spirituală și, cu învățătura Mea în inimile lor și cu 

încurajarea Mea în spiritele lor, vor începe lupta lor printre oameni. 

30 Lasă-mă să te învăț, să te pregătesc și să te pun la încercare, ca să devii puternic și credința ta să fie 

adevărată. Vă voi folosi ca instrumente ale voinței mele și prin mijlocirea voastră voi realiza multe lucruri. 

Prin buzele tale voi vorbi mulțimilor și din ele voi alege pe cei care mă vor urma în acest timp. 

31 Fiți plini de caritate, simțiți tragedia umanității, înțelegeți încercările și ispășirea ei, astfel încât să 

vă puteți ruga și veghea pentru ea. Amintiți-vă că Maestrul nu vă abandonează în momentele de criză, 

pentru ca voi, ca discipoli ai Mei, să faceți același lucru pentru semenii voștri. 

32 Credeți că sunteți indispensabili pentru ca mesajul Meu să ajungă la inimile semenilor voștri? Nu, 

oameni buni, dar trebuie să vă îndepliniți misiunea pe care v-am încredințat-o și pentru a cărei îndeplinire 

vă dau tot ce este necesar. Știi ce pot face pentru tine mâine cei care nu au nimic de oferit astăzi? 

33 O mare purificare apasă asupra umanității și puteți simți dreptatea Mea chiar și în aerul pe care îl 

respirați. Dar tocmai această cupă de suferință va transforma omenirea din punct de vedere moral și 

spiritual. 

34 Străduiți-vă să vă înnoiți și nu mai fiți copii în fața învățăturii mele, pentru ca, încetul cu încetul, să 

deveniți discipoli - nu numai pentru ceea ce înțelegeți, ci și pentru ceea ce puneți în practică. 

35 Odihniți-vă la umbra acestui copac, o, rătăcitori obosiți, iar apoi, după ce vă veți recăpăta puterile, 

deveniți gardieni ai copacului și îngrijiți-l. Această grijă și această iubire pentru conservarea sa vor fi ca 

apa care face pământul fertil și îl împrospătează. Atunci vei face să crească ramurile, astfel încât umbra se 

va întinde și mulți nevoiași se vor adăposti sub ea. Mulțimile vor veni dorind sănătate și pace spirituală, iar 

tu vei fi pregătit, pentru că pe acest pom vor găsi fructe pe care nu le vor putea găsi în nici un alt loc. 

36 Rugăciunea să se ridice din spiritul vostru pentru pacea lumii și pentru luminarea celor care 

guvernează națiunile, pentru că nu trebuie să aveți inima împietrită și mintea grea, ca nu cumva Lucrarea 

Mea să se oprească. În prezent, plantez și răspândesc "copacii" Mei în multe zone pentru a salva inimile 

rătăcite. Acești "copaci" au sarcina de a elimina fanatismul (religios) și idolatria oamenilor. 

37 Vă spun din nou: Eu sunt Calea; nu mai mergeți pe cărări periculoase. 

38 Toate aceste comunități, unite, vor forma obstacolul pe care Ilie îl va prezenta Domnului său. Dar 

voi, care sunteți însărcinați să vegheați asupra acestor comunități, țineți-vă urechile deschise pentru a 

asculta Cuvântul Meu, care va fi lumina cu care veți îndrepta cărările strâmbe. 

39 Cu adevărat vă spun că Mă aveți foarte aproape în esența Cuvântului Meu și că aveți alături de voi 

"Lumea mea spirituală" prin asistența, protecția și sfaturile sale. Mila mea vă întărește, astfel încât să nu vă 

descurajați pe cale, pentru că misiunea pe care ați primit-o în acest moment este foarte delicată. Dar vă las 

înzestrați cu darurile spirituale necesare pentru a putea merge mai departe. 

40 Purtați-vă crucea nu ca pe o povară, ci ca pe o binecuvântare. 

41 Fie ca mila Mea ca Tată și învățătura Mea ca Stăpân să fie cu voi. Simțiți căldura și pacea Mea și 

vă asigur că, la sfârșitul instrucției Mele, credința voastră va fi mai mare și veți avea mai mult curaj pentru 

a înfrunta lupta. 

42 Cuvântul meu va fi un scut în inimile voastre și o sabie pe buzele voastre. Dar să știi cum să o 

folosești corect atât în luptă, cât și în pace. 

43 Iată-l pe Mântuitorul vostru. Nu M-ați căutat voi cu trudă în toate felurile? Nu M-ați chemat voi pe 

Mine cu imnuri și psalmi ca să vă salvez? Ei bine, iată-mă aici, deși acum am venit sub o formă la care nu 

vă așteptați. Dar forma, care nu este nouă, nu ar trebui să vă înstrăineze. Mai degrabă, străduiți-vă să 

căutați esența învățăturii Mele și vă veți convinge că acest ton cu care vă vorbesc, această iubire pe care 

cuvintele Mele o revarsă asupra voastră și această înțelepciune care strălucește în fiecare dintre învățăturile 

Mele, este un limbaj pe care spiritul vostru îl înțelege. 

44 Folosiți lumina Cuvântului Meu și eliberați-vă cu ea, pentru că multă vreme v-ați ocupat doar de 

lucrurile pământești și ați devenit gardienii bunurilor pământești, fără să țineți cont de faptul că sufletul 

este destinat să se întoarcă la vechea sa casă și că trebuie să pregătiți proviziile și bastonul care îl vor ajuta 

în călătoria sa. 
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45 Oamenii se străduiesc să obțină nemurirea în lume și încearcă să o obțină prin lucrări materiale, 

pentru că gloria pământească - chiar dacă este temporară - înțeapă ochii, iar ei uită gloria spiritului pentru 

că se îndoiesc de existența acestei vieți. Lipsa de credință și absența spiritualizării este cea care a pus un 

văl de scepticism în fața ochilor oamenilor. 

46 Dacă această umanitate ar avea credință în Cuvântul Meu, purtându-Mă în inima lor, ar avea mereu 

prezentă acea propoziție a Mea pe care am spus-o odată mulțimilor care Mă ascultau: "Adevărat vă spun, 

chiar dacă veți da doar un pahar cu apă, nu va fi fără răsplată". 

47 Dar oamenii gândesc: dacă dau ceva și nu primesc nimic în schimb, păstrează ceea ce au, 

păstrându-l doar pentru ei. 

48 Acum vă spun că în dreptatea Mea există un echilibru perfect, astfel încât să nu vă temeți niciodată 

să dați nimic din ceea ce aveți. Îi vedeți pe acei oameni care colecționează și acumulează comori și nu lasă 

pe nimeni să aibă parte de bunurile lor? Acei oameni poartă în ei spiritul lor mort. 

49 Pe de altă parte, cei care s-au consacrat sarcinii de a da aproapelui lor tot ceea ce posedă până la 

ultima suflare a existenței lor, până când s-au văzut singuri, abandonați și săraci în ultimul lor ceas - 

aceștia au fost întotdeauna călăuziți de lumina credinței care le-a arătat în depărtare apropierea "Țării 

Făgăduinței", unde dragostea Mea îi așteaptă pentru a le oferi o compensație pentru toate faptele lor. 

50 Adevărat vă spun că cei puternici de astăzi se vor sfârși, pentru a face loc celor care, datorită iubirii 

și milei față de aproapele lor, vor fi mari și puternici, puternici și înțelepți. 

51 Discipoli, luați Cuvântul Meu ca pe o altă dovadă a iubirii Mele pentru voi. Simte în trupul și 

sufletul tău balsamul Meu vindecător. Dar dacă conștiința ta îți spune că durerea ta este rezultatul 

păcatului tău, alung-o din ființa ta, căci în învățătura mea vei găsi puterea de a învinge slăbiciunea cărnii 

tale. Veniți cu toții la Mine, pentru ca Eu să vă dau puterea de a vă realiza eliberarea spirituală. 

52 Lăsați copiii să vină la Mine. Lăsați tinerii să se apropie de Mine. Bărbați și femei - unii în floarea 

vârstei, alții la bătrânețe - vin la Mine, vreau să mă bucur de prezența Ta, vreau să-ți aud vocea chemându-

mă Tată. 

53 Păcătoșilor, plângeți la Stăpânul vostru, pentru ca lacrimile voastre să vă purifice. Dar plânsul 

vostru să fie ca pocăința Magdalenei, pentru ca iubirea voastră să ajungă la Mine ca rugăciunea acelei 

păcătoase pocăite. 

54 Învingeți-vă mândria, ca să deveniți umili față de frații și surorile voastre. Smerenia este o victorie, 

vanitatea este o înfrângere, chiar dacă în lume apreciați aceste lucruri în mod diferit. 

55 Cu ce te poți mândri când nimic de pe pământ nu este al tău? Eu nu v-am făcut moștenitori în 

această lume. V-am încredințat-o așa cum face un proprietar de pământ cu lucrătorii săi: împarte între ei 

responsabilitatea cultivării și îngrijirii câmpurilor, apoi aduce recolta și dă fiecăruia partea care i se cuvine. 

56 Luați de pe pământ ceea ce aveți nevoie, bucurați-vă și bucurați-vă de tot binele pe care vi-l 

dăruiește. Dar nu mergeți niciodată atât de departe încât să vă considerați viața pământească ca și cum ar fi 

casa perfectă a spiritului și nici să considerați ceea ce posedați în lume ca fiind cea mai mare comoară a 

voastră. 

57 Pământul nu este pătat, este binecuvântat și pur. Bărbații sunt cei care i-au pângărit inima. Dacă 

pământul ar fi păcătuit, l-aș fi distrus deja și v-aș fi trimis să locuiți într-o altă lume; dar nu am găsit nicio 

pată pe el. De aceea, vă spun că umanitatea este cea în care trebuie să lucrați - pentru reînnoirea ei - pentru 

ca ea să vă aducă din nou pace, prosperitate, iubire, abundență și progres adevărat. 

58 Vedeți cu câtă răbdare vă învăț pe voi, ca și voi să aveți răbdare când îi învățați pe semenii voștri 

și, ori de câte ori un nevoiaș bate la ușa voastră, să nu-i refuzați prezența voastră și nici să nu-l primiți cu 

aversiune. Ce i-ar putea oferi mâinile tale dacă nu există dragoste în inima ta? Vă spun că dacă cineva se 

simte obosit, înseamnă că nu are o adevărată spiritualitate. Pe de altă parte, cel care se găsește mereu gata 

să dăruiască a reușit să-și ridice sentimentele deasupra egoismului cărnii. 

59 Uneori îmi rețin mila de la voi pentru ca voi să fiți îndemnați să vă gândiți la cei cărora le-o 

retrageți și voi. Dar nu te dezmoștenesc niciodată, pentru că ceea ce ți-am dat odată este al tău. 

60 Credeți că ați primit multe dezamăgiri din partea oamenilor? Acest lucru s-a întâmplat atunci când 

ați așteptat ceva de la ei și când nu ați avut nimic de oferit. Dar acum, când vă lepădați treptat de acest 

interes material și de egoismul vostru, când știți că eu sunt cel care veghez asupra voastră, chiar și atunci 

când lumea nu are nimic de oferit, nu mai puteți vorbi de ingratitudine, dezamăgiri sau înșelăciune. Ar 
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trebui să-ți închizi ochii și inima la toate nenorocirile umane și să le deschizi doar pentru a-ți servi semenii 

cu milă și iubire adevărată. 

61 Cei care te fac să suferi cel mai mult sunt cei care te pot ajuta să progresezi cel mai mult din punct 

de vedere spiritual. Încurajați dorința de a progresa spiritual, eliminați monotonia și rutina din viața 

voastră. Nu vi se pare că manifestarea Mea prin intermediul minții umane este cea mai semnificativă? Nu 

sunteți conștienți de valoarea tuturor darurilor spirituale pe care vi le-am acordat? 

62 Eu sunt cel care primește ingratitudinea tuturor; Eu sunt cel care vă iubesc și vă dau totul. Totuși, 

ați auzit vreodată că sunt dezamăgit de voi? Niciodată, copiii mei. cine te poate cunoaște mai bine decât 

mine ca să mă dezamăgești, știind că mă iubești și că vei ajunge la morții din Împărăția mea? Dacă aș 

gândi așa cum gândești tu acum, ar fi ca și cum ți-aș cere Sângele pe care l-am vărsat într-o altă perioadă 

ca om. Dar eu vă spun că acel sânge a fost cel care a deschis calea pentru ca voi să vă înălțați. 

63 Este necesar să vă înțelegeți sarcina pentru a o putea îndeplini așa cum este de datoria voastră. Nu 

uitați: ori de câte ori simțiți adânc durerea aproapelui, o faceți a voastră și o aduceți înaintea Mea în 

rugăciune, deveniți un adevărat mijlocitor și mijlocitor între Dumnezeu și semenii voștri. Îl voi plasa pe 

cel care mai trebuie să trăiască în lume, dar și pe cel care trebuie să plece din ea, pe calea vieții tale, pentru 

că vei ști să trezești dorința de înnoire în cel care își continuă drumul pe pământ și vei putea să îi arăți 

calea care îl conduce spre lumină celui care va pleca în curând în sfera spirituală. V-am dat daruri 

spirituale ca să le folosiți pentru binele semenilor voștri și pentru binele vostru, dar nu ca să le ascundeți de 

lume de frica ei, nici ca să le arătați și chiar să vă lăudați cu ele. Exercitați mila în așa fel încât cei 

ignoranți, cei nevoiași și cei nevinovați să simtă dorința de a poseda darurile voastre și în dorința de a-și 

sluji și ei aproapele. Atunci îi vei învăța și le vei dezvălui că fiecare creatură poartă daruri ale Spiritului 

Divin. 

64 Nimeni să nu îndrăznească să jignească cu învățături pe care Lucrarea Mea nu i le-a dezvăluit, 

pentru că acestea ar fi cauza persecuției Doctrinei Mele și ar trebui să răspundeți în fața Justiției Mele 

pentru aceasta. Vorbește despre Adevărul Meu fără să-l schimbi vreodată. Să nu tăceți niciodată de frică, 

căci vă spun cu adevărat, dacă ați tăcea, pietrele ar vorbi. Gândiți-vă că structura planetei voastre este 

făcută din rocă și că dinăuntrul ei ar izbucni un sunet răsunător, care ar anunța timpul dreptății. Nu 

așteptați această mărturie, ci vorbiți voi înșivă. Dar acest glas să iasă din inima ta, căci în el va vorbi duhul 

tău. 

65 Oameni buni, am venit să vă îndulcesc existența, să vă dau pâinea vieții veșnice. Fă-mă confidentul 

tău și Eu voi pune pacea Mea în tine. 

66 Îmi face plăcere să vă dau Cuvântul Meu în acest timp, așa cum vi l-am dat în timpul celui de-al 

Doilea Timp: un cuvânt simplu pentru ca voi să-l înțelegeți, iar când îl auziți, să vă saturați inimile de 

curaj și virtuți. Vezi cum esența sa divină ți-a captat spiritul și a fost un balsam pe rănile tale, pentru ca 

mâine și tu să-ți poți vindeca semenii făcându-i să asculte Cuvântul Meu. 

67 Dacă vă pregătiți din punct de vedere spiritual, veți vedea minuni, veți deveni sănătoși, iar semenii 

voștri vor primi haruri și beneficii. 

68 Marile necazuri vin asupra omenirii și voi trebuie să fiți profet și bastion. Rugați-vă, munciți, iar 

forțele naturii vor trece peste voi fără să lase urme. Înălțați mijlocirea voastră și vă promit că o mantie de 

iubire și protecție îi va proteja pe cei dragi vouă. Nu vă cer penitențe sau sacrificii. Pentru a fi pe placul 

Meu este suficient să vă ridicați spiritul și vă voi inunda cu pace. Iubiți-vă unii pe alții și Eu vă voi 

binecuvânta. 

69 Nu v-am cerut să mergeți în locuri îndepărtate pentru a răspândi învățătura Mea; acel moment nu a 

venit încă. Dar va veni momentul în care vă veți muta cu cei dragi în alte locuri unde vă veți stabili și veți 

continua să fiți semănătorii neobosiți ai semințelor prețioase pe care vi le-am încredințat. 

70 Poporul Meu va fi căutat de oameni de diferite rase și credințe și este necesar ca discipolii Mei să 

le arate calea cea mai scurtă pentru a veni la Mine, învățându-i să se iubească unii pe alții. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 129  
1 Din împărăția Mea vin în casa omului și caut lampa credinței sale. Am bătut la fiecare inimă pentru 

a discerne în fiecare bunăvoința de a se grăbi la chemarea mea. În unele am găsit un sanctuar luminat de 

flacăra unei lămpi, în altele doar întuneric. Unele sunt locuri pure în care pot intra, altele sunt murdare și 

trebuie mai întâi să se purifice pentru a Mă primi. Dar îi binecuvântez pe toți cu aceeași dragoste. 

2 Cel care bate la ușa voastră nu vine în haine regale, deși este rege. El vine în haină de hoinar și în 

căutarea unui han. Ori de câte ori vă văd treji, atenți și așteptându-Mă, Cuvântul Meu se revarsă în voi ca 

un izvor inepuizabil pentru a vă face inimile roditoare. Această inimă care bate în voi este un sol potrivit 

pentru a semăna sămânța divină. Spiritul vostru este templul divinității, este casa Mea. Conștiința ta este 

interpretul glasului Meu de dreptate și suportul sceptrului Meu. Toate aceste puteri îți spun că nu ești 

independent, ci că provii de la o Ființă atotputernică, căreia trebuie să îi supui voința ta, deoarece ea este 

perfectă. 

3 Tatăl se apropie de copiii Săi pentru a culege de la ei meritele lor ca pe cea mai bună recoltă, și nu 

doar lacrimile suferințelor voastre, căci nu acestea sunt ceea ce Eu depozitez în hambarele Mele. Aproape 

întotdeauna plânsul tău este rodul neascultării tale față de Legea Mea. Doar rareori plângi din dragoste sau 

din pocăință. 

4 Am constatat că inima ta s-a împietrit în acest timp. Dar dacă Eu am sculptat Legea Mea în piatră 

în prima epocă, de ce nu aș sculpta-o în stânca inimii voastre în acest timp? Acolo vă voi arăta puterea 

Cuvântului Meu și voi scrie nu doar o pagină, ci o carte care să conțină secrete ale înțelepciunii Mele 

ascunse pe care numai Eu le pot dezvălui. 

5 Eu vă vorbesc ca Tată și ca Stăpân; dar când vă vorbesc ca Judecător, temeți-vă de dreptatea Mea, 

dar nu fugiți de ea, căci chiar și vocea aceea este un prieten și, când vă cere socoteală, o face pentru că vă 

iubește. Astfel Mă arăt înaintea ochilor voștri, ca să Mă cunoașteți. Cum ai putut face asta dacă am trăit 

veșnic ascunsă în spatele unui văl de mister? Înțelegeți că a fost dorința Mea de a Mă dezvălui puțin câte 

puțin în fața spiritului vostru, pentru ca în cele din urmă să Mă vedeți în toată gloria Mea. Dacă la 

începutul dezvoltării tale spirituale M-aș fi arătat spiritului tău în toată măreția Mea, ce ai fi văzut, simțit 

sau înțeles? Nimic! Dacă te-ai fi simțit aproape de Mine, ai fi perceput un gol infinit sau, în încercarea de a 

înțelege adevărul profund, ți-ai fi găsit mintea incapabilă și spiritul prea slab. Astăzi, din nou dau puțin la 

o parte vălul misterului meu, pentru ca voi să îl cunoașteți mai bine pe Dumnezeul vostru. 

6 Cine este orb ca să nu Mă vadă? Cine este insensibil astfel încât să nu Mă poată simți? De mult 

timp vă pregătesc să Mă auziți în această formă, care este asemănătoare: privindu-Mi Fața, pregătindu-vă 

în același timp pentru vremurile care vor veni când veți avea nevoie să Mă cunoașteți mai bine. Așadar, 

dacă tânjiți după lumină, dacă sunteți flămânzi și însetați după adevăr, ascultați-mă cu toate simțurile și 

puterile sufletului vostru și mă veți vedea. Nu vă obișnuiți cu acest Cuvânt ca fiind ceva banal și nici nu 

cădeți în rutina unui ritual de închinare. Nu luați învățătura Mea ca pe o ideologie materială și nu o  folosiți 

pentru a profita de buna credință sau de suferința fizică sau psihică a semenilor voștri. 

7 A sosit timpul înțelegerii pentru voi, a sosit momentul iluminării, și nu mai este departe momentul 

în care ar trebui să vă propuneți să lăsați această lumină să strălucească în alte inimi. Vă dau sensibilitate și 

vă dau cunoaștere pentru ca voi să vă puteți îndeplini misiunea spirituală. Sunteți cu toții capabili să dați 

sfaturi pline de lumină celor care au nevoie, să uscați lacrimile celui care plânge. V-am dat din belșug un 

balsam prețios de vindecare care nu va rămâne nefolosit nici măcar o zi. Durerea te-a purificat pentru ca tu 

să-ți poți desfășura darurile spirituale. Nu vă pătați din nou de păcat. Buzele și inima ta au fost, de 

asemenea, purificate - una pentru a deveni un izvor de caritate și de sentimente bune, iar cealaltă pentru a 

exprima purul, sublimul. 

8 Iată învățătura Mea, clară, transparentă ca apa cu care îți potolești setea. Îți transform inima într-o 

fântână, pentru ca ea să colecteze această apă și, datorită transparenței ei, să poți vedea până la fund, ca și 

cum ai privi Spiritul Meu liber de orice formă sau acoperire. 

9 Ascultați-mă, discipoli, căci de la mine emană toată înțelepciunea. Vin la tine cu cuvinte și lucrări 

care să te surprindă în somn. Dar vă spun cu adevărat că, înainte de a veni la un popor sau la o inimă, îi 

trimit un mesager sau un precursor, pentru ca ei să Mă recunoască și să Mă primească la venirea Mea. 

Întrebați-vă acum care dintre sosirile Mele erați cu adevărat pregătiți să Mă primiți. 
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10 Profeții din prima eră care au anunțat venirea Maestrului au fost batjocoriți, persecutați și uciși cu 

pietre în orașe. Ilie, care a vorbit în această perioadă prin gura unui om inspirat și neprihănit pe nume 

Roque Rojas, a predicat "în pustie" și foarte puțini i-au auzit vocea. 

11 Dacă vă uitați la lupta lui Moise în acele prime vremuri, veți vedea și lipsa de credință, lipsa de 

pregătire în momentele decisive. Nu uitați: Când Moise și-a instruit poporul pentru noaptea eliberării ca 

nimeni să nu doarmă și să petreacă orele de noapte în picioare, în rugăciune, cu sandalele în picioare și cu 

bastoanele în mâini, mulți s-au lăsat pradă somnului, iar când s-au trezit, poporul plecase deja. Și când 

Moise a lăsat poporul singur să se roage pe muntele Sinai, la întoarcere a găsit marea mulțime dedată 

închinării idolatre; ei uitaseră complet anunțurile conducătorului și profetului lor cu privire la promisiunile 

lui Iehova. 

12 Nu am vrut niciodată să vă găsesc nepregătiți sau să vă surprind păcătuind sau dormind în sânul 

lumii și al cărnii. De aceea v-am trimis mai înainte mesagerii Mei, pentru ca ei să facă să ajungă la voi 

vocea Mea, de la cea mai umilă colibă până la cea mai splendidă locuință. Am făcut să se nască șapte mari 

profeți în mijlocul aceluiași popor, pentru ca ei să le anunțe venirea Mântuitorului lumii - șapte oameni 

care erau frați ai acelui popor și care aveau sângele și limba lui. În ele am pus glasul Meu, ca să fie ca un 

far de speranță pentru cei săraci și asupriți și ca o vestire a dreptății pentru cei mândri, pentru cei răi și 

pentru cei nedrepți. 

13 Când Cel Promis a venit la poporul Său, foarte puțini L-au urmat - doar cei care tânjeau și însetau 

după dreptate. Dar cei care au primit multe onoruri, cei care erau plini de vanitate și care se luptau pentru 

putere și care simțeau că degetul arătător al dreptății Mele era îndreptat spre ei, aceștia au fost cei care au 

întins crucea pentru Fiul lui Dumnezeu. 

14 Voi trebuie să aduceți vestea cea bună omenirii că trăiește deja în timpul Duhului Sfânt, acel timp 

care a fost anunțat prin semne mari în natură, pentru a deschide ochii oamenilor de știință la adevăr, pentru 

a mișca inima păcătosului spre pocăință și pentru a face lumea să gândească. Dar această umanitate - fără 

să vrea să interpreteze aceste voci (ale evenimentelor naturale) în adevăratul lor sens - atunci când nu a 

putut atribui totul unor cauze materiale, a cedat în fața temerilor superstițioase. De aceea, în acest timp, 

Cuvântul Meu a ajuns în inimile care sunt stânci, cu care a început o nouă pasiune pentru Mine. 

15 Lumina pe care Duhul Meu a revărsat-o asupra voastră în acest timp este sângele pe care Isus l-a 

vărsat pe cruce pentru omenire. Ca o prefigurare a acestor revelații, ați sacrificat miei în Prima Eră și ați 

marcat ușile caselor voastre cu sângele lor. Sângele este viața, jertfa este iubirea. Iubirea este lumina 

spiritului. Aceasta a fost caracteristica sau semnul tău în orice moment. 

16 O, oameni care ați urmat această voce, nu uitați niciodată că dragostea Domnului v-a marcat pentru 

o mare misiune. Acest semn divin este sărutul meu de iubire, este puterea mea protectoare, armă și scut. 

17 Viața prin care treceți astăzi este un deșert mai mare decât cel prin care a trecut Israel în prima 

epocă. Dar dacă nu vă lipsește dragostea și credința în timp ce treceți prin ea, nu va fi nici lipsă, nici 

foame, nici sete. Vor fi mană și apă, oaze și bucurii în călătoria vieții. Cei care nu fug de nisipul fierbinte, 

nu se retrag din calea dușmanilor și nu obosesc în lunga călătorie, vor simți în curând că se apropie de 

Țara Făgăduinței. Dar cei care caută confortul, plăcerile și mijloacele de a deveni mari pe drum se vor opri 

în calea lor și își vor întârzia sosirea la porțile orașului. Calea este o dezvoltare ascendentă, deșertul este o 

încercare pentru credință și o întărire a spiritului. 

18 Nu faceți din această cale o cale pe placul vostru, nu căutați să adaptați Legea și Lucrarea Mea la 

viața voastră, la obiceiurile și pasiunile voastre. Trebuie să vă adaptați la Legea Mea. 

19 Uneori nu poți înțelege de ce te iubesc atât de mult, de ce îți iert toate greșelile. Apoi vă arăt pe 

vecinii voștri, ca să le faceți ceea ce v-a făcut vouă Stăpânul. 

20 Cine se poate îndoi de bunătatea învățăturilor Mele în acest timp? Le-am spus oamenilor, ca 

odinioară: "Iubiți-vă unii pe alții", copiilor: "Cinstiți-vă părinții", bărbatului: "Respectă-ți soția", părinților: 

"Dați un exemplu bun copiilor voștri". Acesta nu este întuneric. Sămânța mea aduce pace, iubire, armonie. 

Încetați astfel acea ispășire care, din cele mai vechi timpuri, a trecut de la părinți la copii - o reparație 

dureroasă care a fost sămânța pe care ați semănat-o și ați cules-o din nou și din nou. Este necesar ca orice 

fărădelege să fie spălată și, cu adevărat, vă spun că nicio fărădelege nu scapă justiției Mele. Poate trece un 

an, un secol și chiar o veșnicie peste ea, dar va veni vremea judecății. 
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21 Iubiți puritatea, trăiți în conformitate cu legea pe care v-o arată conștiința. Folosiți aceste momente 

de instruire pentru a pune în practică ceea ce ați învățat. Nu dormiți în timp ce alții plâng, nu vă obișnuiți 

cu veștile de război. Amintiți-vă că aceste știri sunt pline de suspine, lamentații și temeri. Înțelegeți că 

aceste rapoarte care ajung la voi sunt strigăte de durere din partea fraților și surorilor voastre. Ar fi mai 

bine pentru voi dacă, pe baza Cuvântului Meu, ați simți durerea acelor oameni și, inspirați de compasiune, 

v-ați ruga pentru ei și ați dobândi merite pentru ca ei să găsească pacea și războiul să nu vă ia prin 

surprindere și națiunea voastră, iar apoi, în timp ce beți o cupă foarte amară, să exclamați: "Acum înțeleg 

prin ce au trecut acele popoare!". 

22 Ce s-ar întâmpla cu acest popor pe care l-am adunat, dacă nu l-aș învăța cu cuvinte de dreptate, 

adevăr și iubire? Nu credeți în Cuvântul Meu din acest timp, pentru că vi-l aduc la urechile voastre prin 

copiii Mei? 

23 Dacă voi i-ați ucis pe drum pe profeții din prima eră și mai târziu i-ați supus pe apostolii mei la 

martiriu, vă spun că și pe acești purtători de cuvânt îi provocați la moarte atunci când cuvântul care vine de 

pe buzele lor nu este crezut. Sunteți atât de înrobiți de simțurile voastre materiale încât nu simțiți esența 

divină a acestui cuvânt? Amintiți-vă că v-am spus: "Pomul se cunoaște după roadele sale". 

24 Vă pregătesc pentru momentul în care nu veți mai asculta Cuvântul Meu, pentru că atunci oamenii 

vă vor numi poporul fără Dumnezeu, poporul fără loc de închinare, pentru că nu veți mai avea clădiri 

bisericești magnifice pentru a Mă adora, nu veți mai celebra acte solemne de închinare și nu Mă veți mai 

căuta în imagini. Dar îți voi lăsa ca testament o carte, care îți va fi apărare în încercări și calea pe care îți 

vei îndrepta pașii. Aceste cuvinte, pe care le auziți astăzi prin vocea purtătorului de cuvânt, vor curge 

mâine din Scripturi, astfel încât să vă puteți reîmprospăta din nou cu ele, iar ele vor fi auzite de mulțimile 

de oameni care vi se vor alătura în acel moment. 

25 Nu disprețuiți ceea ce s-a scris în alte vremuri, căci ați fi fanatici. Nu vă lăsați stăpâniți de pasiune 

și învățați să-i respectați pe frații voștri care, în alte timpuri, au scris cu iubirea, cu credința și chiar cu 

sângele lor pagini din acea carte în care sunt scrise numele și exemplul celor care au dat mărturie despre 

adevărul meu. 

26 Mă iubești și Mă recunoști? O iubești pe Maria, Mama ta cerească? Căci printre aceste pagini 

există una scrisă cu Sângele Mântuitorului vostru și cu lacrimile Mariei - cea care poartă în sânul ei 

dragostea maternă a lui Dumnezeu. 

27 Dacă vreți ca noile generații să respecte cel de-al treilea Testament, respectați testamentele 

anterioare. 

28 Marile vizite vor zgudui lumea și atunci oamenii vor fi atenți la noua carte a Apocalipsei, pe care o 

vor găsi solidă ca o stâncă, gravată în inimile unui popor. 

29 Înțelegeți corect Cuvântul Meu. V-am vorbit mult despre absența și plecarea Mea. Dar înțelegeți că 

v-am vorbit la figurat. Nu vă voi mai vorbi sub această formă, dar vă puteți imagina că pot pleca de la unul 

dintre voi când sunt viața spiritului vostru și locuiesc în el pentru totdeauna? Vei fi capabil să nu mai auzi 

vocea Tatălui tău în ființa ta? Niciodată, dacă știți cum să vă pregătiți. 

30 Voi vă îndreptați spre acest scop, pentru acest scop am venit să vă echipez prin intermediul acestor 

manifestări. Dacă sunteți pregătiți, îmi veți auzi vocea pură și clară; dacă nu, veți fi confuzi și incapabili să 

transmiteți altceva decât mărturii. Atunci ce veți preda, ce veți vorbi după ce vă veți despărți de Cuvântul 

Meu? 

31 Vreau - fără să vă îndepărtați de o viață naturală și simplă și fără să cădeți într-o stare care ar putea 

fi considerată în afara normalului - să rămâneți mereu echipați și să păstrați spiritualitatea în inimile 

voastre, astfel încât, oricând veți fi chemați, să fiți gata să vă îndepliniți misiunea. 

32 V-am spus că în 1950 îi voi aduna pe cei 144.000 de oameni însemnați pe pământ. Dar nimeni nu 

știe în ce moment de pe pământ îi voi lăsa să se nască pe cei care sunt încă în spiritualitate, pentru ca ei să-

mi îndeplinească misiunea. 

33 Destinul vostru este în Mine, căci Eu sunt Învierea și Viața. Mai târziu vă veți reuni din nou în 

Căminul Spiritual și de acolo vă veți finaliza munca. 

34 Spiritualizați exercitarea sarcinii voastre. Anul 1950 se apropie deja și nu trebuie să rămâneți 

nepregătiți. Vreau să vă văd îndeplinindu-vă misiunea cu entuziasm, dar nu cu fanatism. Folosiți timpul 

care este lumină și mântuire pentru suflet. 
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35 Deși omenirea a parcurs un drum lung, ea rămâne încă divizată din punct de vedere spiritual. A 

fost cunoscut un adevăr diferit pentru fiecare popor? Nu, adevărul este unul singur. 

36 Separarea spirituală a oamenilor se datorează faptului că unii au luat o ramură, iar alții alta. Există 

un singur copac, dar ramurile sale sunt multe. Dar oamenii nu au vrut să ia învățăturile Mele în acest mod, 

iar disputele îi dezbină și le adâncesc dezacordurile. Toată lumea crede că deține adevărul, toată lumea 

crede că are dreptate. Dar eu vă spun: atâta timp cât gustați din fructele unei ramuri și le refuzați pe cele 

ale celorlalte, nu veți ajunge să realizați că toate fructele provin din copacul divin, a cărui totalitate 

reprezintă adevărul absolut. 

37 Când vă vorbesc despre aceste adevăruri, să nu credeți că Maestrul se referă la formele exterioare 

de cult ale diferitelor religii, ci la principiul fundamental pe care se bazează fiecare dintre ele. 

38 O furtună puternică se face acum simțită. Rafalele sale de vânt, scuturând pomul, vor face să cadă 

diferitele sale fructe, iar acestea vor fi gustate de cei care nu le cunoscuseră până atunci. După care vor 

spune: "Cât de rătăciți și de orbi am fost când, mânați de fanatismul nostru, am respins toate fructele 

oferite de semenii noștri doar pentru că ne erau necunoscute!". 

39 O parte din lumina Mea se află în fiecare grup de oameni, în fiecare comunitate. Nimeni să nu se 

laude, așadar, că posedă tot adevărul. Înțelegeți, așadar, dacă doriți să pătrundeți mai departe în natura 

Eternului, dacă doriți să ajungeți mai departe de unde ați ajuns, dacă doriți să știți mai multe despre Mine 

și despre voi înșivă, trebuie mai întâi să uniți cunoașterea unuia cu cea a celuilalt, și la fel cu toate 

celelalte. Atunci, din această armonie va străluci o lumină clară și foarte strălucitoare, pe care până acum 

ați căutat-o în lume fără să o găsiți. 

40 "Iubiți-vă unii pe alții", acesta este principiul Meu, porunca Mea supremă pentru ființele umane, 

fără distincții de credință sau religie. 

41 Apropiați-vă unii de alții prin împlinirea acestei porunci supreme și Mă veți găsi prezent în fiecare 

dintre voi. 

42 Fiți observatori atenți și vă veți da seama că bătălia ideilor, a credințelor și a religiilor a început 

deja. Rezultatul luptelor voastre umane vă conduce pas cu pas în această nouă bătălie. 

43 Oh, dacă oamenii ar fi receptivi ori de câte ori lumina Mea se apropie de ei - câtă durere și 

confuzie s-ar scuti pe ei înșiși! Dar ei nu înțeleg încă cum să se pregătească pentru a primi pacea. Ei caută 

doar să se pregătească pentru război sau cel puțin pentru apărare. 

44 După ce v-am anunțat toate acestea și v-am avertizat - ați putea fi încă consternați ca un ignorant 

când va veni vremea bătăliei? 

45 Trimiteți-vă pentru pace, pentru armonie, pentru reconciliere și fraternitate. 

46 Veți vedea marile religii atacându-se reciproc, masele confuze de oameni fugind în fugă sălbatică. 

În acel moment, acest popor va fi pe deplin conștient de misiunea sa, va fi liber de prejudecăți, de pete sau 

erori, pentru a-și întinde mâna plină de compasiune către cei care au nevoie de pace, mângâiere, lumină și 

sănătate. 

47 Reînnoiți viața voastră, spiritualizați-vă faptele, studiați Cuvântul Meu, căci în el vă dau să gustați 

toate fructele pomului divin, astfel încât, atunci când semenii voștri vă vor oferi fructele pe care le posedă 

și le-au cultivat, cunoscând gustul fructului pe care vi l-am dat, să primiți cu iubire roadele lui, dacă le 

găsiți pure, sau să le respingeți cu bunătate, dacă nu le găsiți pure. 

48 Spiritul posedă un simț superior care îi permite să descopere adevărul, purul, perfecțiunea. Dar este 

necesar ca acest dar să se dezvolte pentru a nu cădea pradă greșelii, adică să te hrănești cu învățături 

nesănătoase și să respingi ceea ce este cu adevărat hrană pentru spiritul tău. 

49 Vă voi da învățătura Mea; dar mai întâi depuneți-vă durerea la Mine, plângeți la inima Stăpânului, 

reveniți și, după ce v-ați potolit durerea, după ce lacrimile de pe obraji s-au uscat, ridicați-vă spiritul pentru 

ca învățătura Mea să vină peste el. 

50 Nu vreau să văd foame sau sete la niciunul dintre discipolii mei; vreau să vă văd satisfăcuți după ce 

ați mâncat și ați băut la masa mea. Numai așa veți putea face fapte demne de Mine în această lume. Nu 

uitați că fiecare zi care trece o apropie pe cea a plecării mele, iar cine nu profită de acest timp de instruire 

se va simți mai târziu ca un orfan. 

51 Nu a fost o întâmplare care v-a condus în prezența mea. Vocea mea te-a chemat pe cărările vieții și 

mila mea te-a călăuzit. Acum știi că ai ajuns să cunoști sarcina pe care te-am trimis să o îndeplinești pe 
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pământ. În Cuvântul Meu ați învățat care este originea voastră și care este scopul vostru. Ați primit 

revelația că faceți parte dintr-un popor care a primit mana Duhului în trei etape. 

52 Dacă transferați tot ceea ce s-a întâmplat în poporul lui Israel în primele două epoci în domeniul 

spiritual, vă veți da seama că același lucru s-a întâmplat și în voi în prezent. 

53 Viața acelui popor, istoria sa, este o lecție pentru întreaga omenire, este o parabolă, este o carte a 

cărei piatră de temelie este legea pe care v-am arătat-o pe Sinai. Conținutul său păstrează vocea profeților, 

evoluția unui popor, luptele sale, victoriile și înfrângerile sale, bucuriile și amărăciunile sale. De 

asemenea, în ea se află lucrarea desăvârșită a lui Hristos printre oameni și misiunea celor care L-au urmat. 

54 Astăzi, acea carte se deschide în fața spiritului vostru și vedeți noi raze de lumină izbucnind din ea, 

pentru că ceea ce nu a fost înțeles în acele vremuri v-a fost explicat astăzi. Astăzi, spiritul tău poate bate la 

porțile de dincolo în dorința de înțelepciune. Astăzi, capacitatea voastră spirituală vă permite să vă 

apropiați de Maestru pentru ca El să vă arate noile lecții ale Misterelor Sale Divine. 

55 Poporul meu, deși există pace în slava Duhului meu, nu mă pot abține să nu vă trimit ajutorul meu, 

pentru că vă văd umblând pe căile lumii, târând cu voi lanțurile de greutăți și imperfecțiuni. 

56 Sunteți pe cale să traversați un deșert, iar în mijlocul lui am făcut să crească palmieri, ca să găsiți 

umbră și să vă odihniți. Am făcut să țâșnească un izvor inepuizabil din stânca stearpă a lumii voastre, 

pentru ca voi să beți din el și să nu vă mai fie sete. Astăzi nu vă dau câmpuri de cultivat în lume, ci vă veți 

găsi câmpurile în inimi. Unii abia au început să cultive, alții termină o lucrare începută de mult timp, iar 

alții culeg roadele semănatului lor. 

57 Tații de familie nu ar trebui să se scuze că au mulți copii, că timpul lor este dedicat exclusiv 

obținerii pâinii zilnice și că, prin urmare, nu se pot gândi să facă bine altora. 

58 Nu lăsați oamenii să-mi spună că se simt incapabili să învețe Legea Mea. Tuturor vă spun că există 

mai mult decât suficiente ocazii pe calea vieții voastre de a semăna sămânța Mea, fără să pierdeți timpul și 

fără să vă neglijați îndatoririle. 

59 Slujiți-Mă și Eu vă voi sluji. 

60 Inima ta nu ar trebui să fie dezamăgită dacă semeni dragoste în copiii tăi sau în semenii tăi și 

culegi de la ei doar durere. Știți exact ce a semănat Hristos în lume și ce a secerat. Dar El știa că secerișul 

nu este în lume, ci în ceruri, la momentul potrivit. Și voi, discipoli, atunci când îl imitați pe Maestru în 

răbdare, nu căutați recompense sau răsplată pe pământ, ci mai degrabă așteptați până la ora fericirii voastre 

în lumea de dincolo. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 130  
(Proclamație în Joia Mare din Săptămâna Mare) 

1 Lumea este profund mișcată la amintirea Patimilor Mele. În această după-amiază, când 

comemorați acele evenimente și când raza mea divină coboară pentru a aduce 

Pentru a da pace interioară sufletelor oamenilor, Isus vede emoția ta. 

2 Tu, care Mă iubești și Îmi oferi viața ta de apostol, care oferi apa cristalină a iubirii tale Rabinului 

însetat - simte că, în adevăr, Duhul Sfânt al Maestrului este în mijlocul tău. 

3 Acum este momentul ca spiritul adevărului să domnească și ca fanatismul religios să fie îndepărtat 

din inimile oamenilor. 

4 În acest moment, Spiritul meu simte o bucurie foarte mare, pentru că sunt printre discipolii mei, 

cărora le ofer vinul de la masa mea de iubire - nu vinul din struguri, care nu va înceta niciodată să fie sucul 

viței de vie - ci propria mea viață spirituală. 

5 A trecut timpul când v-am spus să vă amintiți de Sfânta Împărtășanie luând pâine și vin în 

amintirea Mea. Astăzi vă învăț spiritul să se hrănească cu sensul învățăturii mele de iubire și să renunțe la 

orice simbolism. 

6 Nu încerc să vă reamintesc suferințe care aparțin unei alte epoci, și totuși plângeți la instrucțiunile 

Mele, dar acest plâns va fi din pocăință. 

7 Lumea este un pahar de amărăciune, dar Hristos, "Cuvântul" Tatălui, vine plin de iubire și continuă 

învățătura carității nelimitate pe care am dat-o oamenilor. În acest timp vă arăt calea pe care trebuie să o 

urmați pentru a obține salvarea de păcatele voastre. Cu toate acestea, nu vreau să-L purtați doar pe Hristos 

în gândurile voastre, ci să mărturisiți adevărul învățăturii Sale prin fapte de dragoste. 

8 Vedeți cum în această zi mulți dintre copiii mei simbolizează în mod eronat acea cină în care M-

am unit pentru ultima oară cu discipolii Mei; Cuvântul Meu, Doctrina Mea de iubire au fost falsificate. În 

acest moment, Cuvântul divin, în uniune directă cu toate sufletele, vă dăruiește iubirea Sa, așa cum a 

împărțit pâinea între apostolii Săi. 

9 Iată-l pe Hristos, Prințul Păcii, pe care mulțimile îl considerau un agitator și un rebel. Amintiți-vă 

că Dumnezeu-Omul a venit în lume și a spus: "Aceștia sunt copiii Mei pentru care voi da până și ultima 

picătură din Sângele Meu". Astăzi, iubiții mei copii, vă vorbesc într-un mod simplu. Pe atunci vă vorbeam 

în parabole și de multe ori nu M-ați înțeles, pentru că ați dat cuvintelor Mele un sens greșit. 

10 Umanitate, sunteți infinit de iubiți de Mine! M-am întors la voi, nu așa cum M-ați auzit în prima 

oară, nici așa cum M-ați văzut și auzit în a doua. Astăzi vă dau învățătura Mea prin intermediul unui creier 

pregătit de înțelepciunea Mea. 

11 În poporul Meu au existat întotdeauna atât cei care au un simț al spiritualității, cât și cei care caută 

doar bunuri materiale. În prima eră au existat situații în care unii se închinau la "vițelul de aur", în timp ce 

alții plângeau de frica lui Iehova; iar în a doua eră a existat unul dintre apostolii mei care a dorit să 

primească de la mine autoritatea de a transforma pietrele în aur, pretextând că ar fi bine să întrețină cu bani 

pe cei săraci care erau flămânzi. La aceasta i-am spus: "Dacă le-ai da bani oamenilor, ei nu i-ar mai prețui, 

pentru că este ușor de obținut". Și am adăugat: "Cine Mă urmează pe Mine va fi sărac ca și Stăpânul său". 

De aceea și Eu m-am aplecat cu umilință să spăl picioarele ucenicilor Mei și le-am spus: "Nu vă 

considerați niciodată pe voi înșivă cei dintâi, ci cei din urmă înaintea Tatălui". 

12 Vouă, noii mei ucenici, vă spun: "Ceea ce Mă vedeți făcând vouă, să faceți și voi fraților voștri". 

13 V-ați pregătit inimile pentru a primi esența Cuvântului Meu și, odată cu ea, mângâierea, 

încurajarea și lumina de care aveți nevoie. Aveți încredere în mine pentru că știți că, la fel ca toate ființele, 

beneficiați de protecția mea. Cu toate acestea, v-am spus că trăiți într-o perioadă de reparație și purificare 

și că veți cunoaște încă durerea în cea mai mare măsură. 

14 Viitorul aduce încă mari lupte și suferințe pentru umanitate, iar voi, ca parte a acestei umanități, 

trebuie să suferiți și voi. Doar rugăciunea și "a fi treaz" vor face suferințele suportabile. Mulți își vor 

pierde orientarea în aceste încercări, vor dispera și vor căuta soluția la suferințele lor pe alte căi. Dar numai 

dacă se întorc pe calea binelui, a păcii și a dreptății își vor recăpăta liniștea. Și chiar și printre acești 

oameni de aici, care și-au primit semnul în acest timp, dintre cei 144.000 de oameni însemnați pe frunțile 
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lor - câți dintre ei Mă vor părăsi, deși acum îl înconjoară pe Maestru și ascultă învățătura Lui despre 

dragostea infinită? 

15 De aceea am venit în acest moment pentru a vă da putere în lupta voastră, pentru a vă arăta că 

trebuie să lucrați pentru un ideal înalt care este același pentru care am luptat în toate timpurile - 

dezvoltarea voastră spirituală superioară. 

16 Fă-ți proprii toate darurile tale spirituale și prețuiește-le foarte mult, astfel încât să poți rezista la 

această mare încercare. Nu le dați de pomană, ca să nu vă simțiți orfani, căci veți fi nevoiți să acumulați o 

mare rezervă de credință, putere spirituală și curaj pentru a nu dispera. 

17 Totuși, tot ceea ce vă anunț nu vă va distruge, ci vă va face mari, căci veți găsi nenumărate ocazii 

de a face bine și de a răspândi activitatea voastră de iubire. Dacă știți cum să vă pregătiți, veți uita de voi 

înșivă pentru a veni în ajutorul semenilor voștri și veți găsi sufletele lor receptive ca un sol virgin pentru a 

primi sămânța și ploaia binefăcătoare a operelor voastre de iubire. 

18 În acest fel, pregătesc spiritul copiilor mei, astfel încât, atunci când va veni timpul, ei să poată 

mărturisi că toate evenimentele pe care le trăiesc le-au vorbit de la Mine, că au simțit că Duhul Meu a fost 

în jurul lor. 

19 Căci eu nu sunt doar cuvânt, ci și faptă. Eu lupt neîncetat în sufletele copiilor mei pentru a-i 

transforma și sunt atent să vă răspund la întrebările voastre, să răspund la apelurile voastre și să vă vin în 

ajutor pentru ca voi să vă împliniți destinul. 

20 Este timpul în care lumina Mea a fost revărsată asupra fiecărui spirit. Oricine a fost dispus să pună 

în practică învățătura Mea s-a simțit plin de putere, însuflețit de o voință superioară, iar faptele pe care le-a 

realizat i-au dat viață și i-au întărit credința. Această persoană nu se mai poate abate de la calea cea bună, 

chiar dacă ar trebui să meargă pe spini, pentru că puterea spiritului său a crescut și știe cum să depășească 

suferința pentru a-și atinge idealul. Cel care nu a început încă această cale de lucru ar trebui să o înceapă 

astăzi și să nu se oprească. Chiar și cea mai neînsemnată lucrare a sa va fi luată în considerare de Mine. Nu 

vei găsi pe pământ o satisfacție mai mare decât aceea de a veni în ajutorul unui vecin al tău pentru că îi 

simți durerea. 

21 Toate lucrările pe care le-am făcut în Era a doua pentru a vă arăta învățăturile mele de caritate 

activă, le veți repeta acum. Ați văzut că am redat vederea orbilor - voi puteți face posibil ca orbii din acest 

timp, care trăiesc în întunericul acestei epoci, să vadă lumina strălucitoare a învățăturii mele. Fă să meargă 

pe paraliticul care a fost blocat de lipsa de instruire. Ridicați la viață pe cel care a murit la viața harului și a 

duhovniciei. Fă să vorbească cel mut care nu poate rosti cuvinte de iubire și de iertare. Tot ceea ce vreți să 

realizați vă voi acorda, căci v-am înzestrat cu daruri de o valoare inestimabilă, pentru ca voi să dați 

mărturie despre adevărul meu. 

22 Dragostea mea pentru umanitate a fost constantă. Nu numai atunci când am coborât pe pământ am 

făcut minuni; lucrarea mea de a oferi iubire și protecție oamenilor este eternă, iar învățătura mea este, de 

asemenea, inepuizabilă. Când veți înțelege lupta Mea, când îl veți recunoaște pe Ilie care lucrează neobosit 

printre voi? 

23 Deja se apropie sfârșitul vremurilor și trebuie să culeg recolta. Numai grâul copt îl voi accepta, 

numai faptele de iubire desăvârșite și complete le voi aduce în grânarul Meu. Iar voi, ca discipoli ai Mei, 

trebuie să-mi arătați munca voastră în acest fel și să vă ajutați semenii. În toate popoarele există discipoli 

ai Mei, profeți, pionieri, ale căror daruri spirituale se manifestă ca și al tău. Ei caută în rugăciune balsamul 

care îi vindecă pe cei bolnavi, se împărtășesc cu Mine spiritual, caută lumina care le luminează calea și Mă 

recunosc ca fiind Ghidul și Maestrul lor. 

24 Nu vă mirați dacă ei - fără să fi avut parte de proclamarea Mea prin organul intelectului ființei 

umane - cunosc această învățătură, căci v-am spus deja că sufletul s-a dezvoltat și că fiecare creatură are o 

sarcină de îndeplinit. Sufletul său s-a purificat în durere și, pentru că nu a găsit pe pământ ghizi adevărați, 

m-a căutat pe mine, pentru că știe că eu locuiesc în spiritualitate și că îi luminez și îi călăuzesc pe toți 

copiii mei. 

25 Iată-mă aici - gata să vă primesc gândurile și inima pentru a vă oferi înțelesul Cuvântului meu ca 

fiind adevăratul vin al vieții veșnice, despre care vă spun că oricine bea din el nu va mai simți niciodată 

setea. 
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26 Nu continuați să confundați Cuvântul Meu, care este Pâinea Vieții, cu formele de cult care sunt 

doar o imagine a lui. 

27 Lumina Duhului Sfânt vă luminează calea și vă umple sufletele de pace. Ce har va exista pe 

pământ atunci când poporul Meu, împrăștiat în rândul umanității, își va consacra viața sarcinii de a-i învăța 

pe semenii lor să se iubească unii pe alții. Ori de câte ori vă vorbesc despre unitate, trebuie să înțelegeți că 

eu văd dezbinarea și lipsa de armonie. Dar să știți că adresez acest reproș tuturor oamenilor și tuturor 

popoarelor, pentru că sămânța discordiei s-a înmulțit și a pătruns în toate inimile. 

28 Discordia a inundat imperceptibil cele mai intime părți ale vieții oamenilor și a ajuns să zguduie 

imperii, națiuni, familii, comunități religioase și secte. Foarte amare au fost roadele pe care le-a produs 

lipsa de armonie între oameni, și încă le mai lipsește să guste cele mai amare fructe. Dar nu a fost voința 

Mea ca oamenii să aibă nevoie de acest potir al suferinței pentru a-și da seama de eroarea lor și pentru a-și 

deschide ochii la adevăr. Pentru că, deși vă judec în acest moment, nu încetez niciodată să fiu Tatăl vostru 

și vreau ca reflecția și pocăința să vă salveze din abisul în care vă scufundați în prezent. Care vor fi cei 

care Mă vor lăsa să intru în inimile lor? Ce popoare Îmi vor deschide ușile? Care vor fi cei care nu vor 

asculta chemarea conștiinței lor? 

29 Rugați-vă! Ce poți face în acest moment, când încă te văd mic în ceea ce privește dezvoltarea ta 

spirituală, când ești încă slab și neîndemânatic? Deveniți puternici prin practicarea învățăturilor Mele! 

Viața voastră vă oferă zi de zi ocazia de a dobândi merite și de a vă perfecționa. Fiți un popor care reflectă 

lumina Spiritului Meu în fiecare dintre faptele sale și în curând vă voi trimite ca apostoli umili ai 

învățăturilor Mele pentru a vă îndeplini misiunea. 

30 Dacă credeți că am părăsit tronul meu pentru a mă face cunoscut vouă, vă înșelați, căci acest tron 

pe care vi-l imaginați nu există. Tronurile sunt pentru cei vanitoși și aroganți. Deoarece Spiritul Meu este 

infinit și omnipotent, El nu locuiește într-un loc anume: El este pretutindeni, în toate locurile, atât în cele 

spirituale, cât și în cele materiale. Unde este acest tron pe care Mi-l atribuiți? 

31 Nu luați cuvintele Mele ca pe un reproș pentru slaba voastră înțelegere și recunoaștere a 

adevărului. Nu am venit la tine ca să te umilesc, subliniind imaturitatea ta. Dimpotrivă, am venit să vă ajut 

să vă ridicați la lumina adevărului. 

32 Credeți că nu sunt conștient de progresul și dezvoltarea pe care credințele și cunoștințele voastre 

le-au atins de când ați auzit acest cuvânt? În adevăr vă spun că eu discern mai bine decât voi înșivă pașii 

pe care îi faceți în prezent pe calea spirituală. 

33 Când ați venit la manifestarea Mea, nu ați crezut în instruirea Mea prin intermediul minții umane, 

crezând că Mă puteți găsi doar în imaginile, simbolurile și alte obiecte consacrate de comunitățile voastre 

religioase. Ulterior, când, în ciuda lipsei tale de credință, ai simțit că învățătura Mea ți-a mișcat inima și că 

sufletul tău a simțit pacea Mea, ți-ai dat seama că o lumină divină se manifesta prin acele creaturi care erau 

destinate să transmită mesajul Meu divin. În inima ta s-a născut o nouă credință, s-a aprins o lumină care 

te-a învățat să înțelegi că omul se poate conecta direct cu Dumnezeul său. Dar asta nu a fost tot, a trebuit 

să învățați să înțelegeți că mintea umană nu este absolut necesară pentru ca Tatăl să vă dea instrucțiunile 

Sale. Atunci ai știut că această manifestare divină prin intermediul purtătorului de voce va fi temporară, 

pentru că mai târziu va veni timpul conexiunii de la spirit la spirit, când oamenii vor înlătura din mintea lor 

materialismul, fanatismul și toată ignoranța pe care o conțineau tradițiile și riturile lor. 

Biserica ar trebui să fie îndepărtată de serviciile, credințele și ritualurile sale. 

34 Unii dintre voi au înțeles deja acest lucru, alții trăiesc în funcție de el. Dar vă lipsește încă mult 

pentru a ajunge la acest țel, de unde să Mă puteți înțelege în adevărul Meu și în realitatea slavei Mele, și 

nu mai mult prin intermediul unor fantezii inventate de mica voastră imaginație umană. 

35 Încetează să-mi mai dai o formă materială pe un tron ca cele de pe pământ, eliberează-mă de forma 

umană pe care mi-o atribui mereu, încetează să mai visezi la un rai pe care mintea ta umană este incapabilă 

să-l înțeleagă. Când vă veți elibera de toate acestea, va fi ca și cum ați rupe lanțurile care vă legau, ca și 

cum o ceață densă s-ar ridica și v-ar permite să vedeți un orizont fără limite și un firmament infinit, 

radiant, care, totuși, este în același timp tangibil pentru spiritul vostru. 

36 Unii spun: Dumnezeu este în ceruri, alții: Dumnezeu locuiește în lumea de dincolo. Dar ei nu știu 

ce spun și nici nu știu ce cred. Este adevărat că Eu "locuiesc" în ceruri, dar nu în locul pe care vi l-ați 
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imaginat: Eu locuiesc în cerurile luminii, ale puterii, ale iubirii, ale adevărului, ale dreptății, ale 

binecuvântării, ale perfecțiunii. 

37 Mă aflu dincolo, da, dar dincolo de păcatul uman, dincolo de materialism, de mândrie, de 

ignoranță. Numai din acest motiv vă spun că "vin" la voi, pentru că vin la umilința voastră, pentru că vă 

vorbesc în așa fel încât simțurile voastre să Mă simtă și mintea voastră să Mă înțeleagă, nu pentru că vin 

din alte lumi sau case, căci Duhul Meu este acasă peste tot. 

38 Ați luptat și v-a luat mult timp pentru a vă transforma convingerile și mai aveți încă multe de făcut 

pentru a atinge scopul spiritual la care v-am destinat, care este acela de a vă cunoaște Tatăl vostru, de a-l 

iubi și de a-i arăta respect prin Spirit. Atunci veți începe să simțiți adevărata glorie a spiritului, acea stare 

de înălțare, armonie, pace și bunăstare care este adevăratul paradis la care trebuie să ajungeți cu toții. 

39 Astăzi deschideți ușile inimii și ale minții voastre la lumina învățăturii Mele. Cu ce fapte Mă veți 

slăvi? 

40 Voi toți sunteți tăcuți, spiritul este tăcut și trupul este tăcut în fața Mea. Vă plecați gâtul și vă 

umiliți. Dar Eu nu vreau ca copiii Mei să se umilească în fața Mea. Vreau ca ei să fie vrednici să-și ridice 

fața și să o privească pe a Mea, pentru că Eu nu vin să caut nici servitori, nici sclavi; nu caut creaturi care 

se simt ca niște proscriși, ca niște proscriși. Vin la copiii mei pe care îi iubesc atât de mult pentru ca, 

auzind vocea Tatălui meu, să-și poată înălța sufletele pe calea evoluției lor spirituale ascendente. 

41 Dar iată că vin la casa lui Iacov și nu găsesc în ea decât frică; sper să găsesc un ospăț, și nu este 

decât tăcere. De ce, poporul Meu? Pentru că conștiința ta te mustră pentru fărădelegea ta și te împiedică să 

te bucuri de venirea Mea. Motivul este că nu v-ați iubit pe voi înșivă, că nu ați lucrat așa cum v-a învățat 

Isus. 

42 V-a lipsit echipamentul spiritual pentru a simți umbra durerii care vă pândește și de aceea este 

necesar ca Tatăl vostru să se facă auzit material și să vă vorbească în limba voastră, pentru ca voi să știți că 

îngerul războiului se apropie, că armele lui sunt foarte puternice și că în fața lui îngerul păcii plânge. 

43 Călăuzind pe aripile vântului, ciuma se apropie tot mai mult, iar în spațiul spiritual plutesc mii de 

ființe, care cad zi de zi pe câmpurile urii și ale discordiei, iar tulburarea lor vă întunecă mințile și inimile. 

44 Forțele naturii au fost dezlănțuite și îi trezesc din vise pe oamenii de știință, dar aceștia, 

încăpățânați de orgoliul lor, își continuă activitatea distructivă în rândul umanității. Cât timp uiți să te rogi, 

nu-ți îndeplinești sarcina pe care ți-a încredințat-o Tatăl. 

45 Știți foarte bine că sarcina de a face pace a fost în spiritul vostru încă din vremurile în care i-am 

spus lui Iacov: "Iată, îți voi da o posteritate numeroasă prin care vor fi binecuvântate toate națiunile 

pământului". De aceea tăceți în fața Mea. 

46 Vei aștepta până când legile oamenilor te vor dezmoșteni și te vor forța să-ți închizi buzele pe care 

le-am antrenat să dea mărturie despre Mine? 

47 Nu fiți oameni cu puțină credință. Dacă te-am ales pe tine, este pentru că știu că vei fi capabil să 

mă slujești și că vei înțelege cum să o faci. 

48 În această zi vă spun: Dacă neamurile vor pace, o voi face posibilă, potrivit cu dragostea lor. Dacă 

vor mai mult război, să îl aibă, dar prin el sceptrul dreptății Mele va cădea pe pământ. 

49 Dacă omenirea îi va persecuta pe noii mei discipoli și va căuta să-i împiedice să vindece bolnavii și 

să vorbească despre Doctrina mea, cele mai ciudate boli se vor răspândi printre oameni. Oamenii de știință 

se vor îmbolnăvi, ochii multora se vor închide, alții vor suferi de confuzie în gândire. Porțile de dincolo se 

vor deschide, iar legiuni de suflete confuze vor devasta regiuni întregi și vor face oamenii posedați. 

Atunci, în fața neputinței științei, lucrătorii Mei umili se vor ridica și vor da dovezi ale cunoștințelor lor, 

prin care mulți vor deveni credincioși. Toate aceste nenorociri v-au fost anunțate de mult timp, dar voi 

rămâneți surzi și orbi. Ești nerecunoscător. 

50 Uneori este necesar să vă vorbesc în acest mod. Dar nu confundați cuvântul Meu de dragoste cu un 

bici. Te iubesc. Apropie-te, ca să simți căldura Mea. Apropiați-vă de Mine pentru a putea simți pacea 

Împărăției Mele. Voi sunteți cei care M-ați căutat în timp ce traversați "deșertul", voi sunteți cei care ați 

alergat mereu după promisiunea Mea. 

51 Te-ai săturat de această viață? Apoi odihnește-te pentru o clipă la umbra acestui copac. Povestește-

Mi aici durerile tale și plângi pe pieptul Meu. Când vei fi cu Mine pentru totdeauna? Vreau deja să văd 

pace în fiecare suflet. 
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52 Lăsați "ciocârlia" să-și întindă acum aripile peste tot universul, astfel încât să-i simțiți pacea și 

căldura. 

53 Femei, voi sunteți cele care, cu rugăciunea voastră, mențineți puțina pace care există pe pământ, 

cele care, ca fidele gardiene ale căminului, vă asigurați că nu-i lipsește căldura iubirii. Astfel vă uniți cu 

Maria, Mama voastră, pentru a rupe mândria umană. 

54 Oameni, v-am făcut stăpâni pe acest pământ pentru a Mă reprezenta pe el. Spiritul vostru este ca al 

Tatălui, iar trupul vostru ca universul. Nu judecați perfecțiunea corpului vostru după măsurile sale, ci după 

viața minunată care există în el, după ordinea și armonia sa. Dar chiar și cu cea mai mare perfecțiune, 

corpul este limitat și vine o vreme când încetează să mai crească. Inteligența și senzațiile, însă, continuă să 

se dezvolte până când moartea îl oprește. Dar toată înțelepciunea și experiența pe care a dobândit-o pe 

pământ rămâne imprimată în suflet, care crește și se dezvoltă pentru eternitate. 

55 Faceți din casa voastră un al doilea templu, din afecțiunile voastre o a doua închinare la 

Dumnezeu. Dacă vreți să Mă iubiți, iubiți-vă soțiile și iubiți-vă copiii, căci din acest templu vor ieși și 

fapte, gânduri și exemple mărețe. 

56 Voi toți sunteți oile lui Ilie în acest moment. Unii trăiesc în hățișul lui, alții sunt încă pierduți. 

Lumina celui de-al șaselea sigiliu luminează toate sufletele încarnate și care nu mai sunt încarnate în acest 

moment. În timp ce pe Pământ unii folosesc această lege pentru progresul și salvarea sufletelor lor, alții o 

folosesc pentru a pătrunde misterele științei și a descoperi noi minuni. Mâinile profane și neascultătoare 

sunt cele care încă mai rup fructele din pomul științei pentru a otrăvi inimile oamenilor. Trăiți în cea de-a 

șasea perioadă de timp pe care omenirea o va parcurge pe pământ, ca o reflectare a drumului pe care 

trebuie să-l parcurgă în eternitate. 

57 În prima epocă, Abel M-a întrupat pe pământ, în a doua Noe, în a treia Iacov, Moise în a patra, 

Iisus în a cincea, în a șasea, cel de acum, Ilie, iar în a șaptea va domni Duhul Sfânt. 

58 Ce le-ați făcut mesagerilor Mei? Primul a căzut sub lovitura propriului său frate, pe care invidia l-a 

împins la aceasta. Cel de-al doilea a fost judecat greșit și batjocorit de mulțimi de necredincioși și idolatri. 

59 Al treilea a dat dovezi ale puterii Mele în viața sa și a primit în schimb ingratitudinea chiar și a 

rudelor sale. 

60 Al patrulea a trebuit să rupă tablele legii din cauza credinței mici a poporului său pe care îl iubea 

atât de mult. 

61 Al cincilea - deși venirea Sa a fost anunțată - nu a fost așteptat, nu a găsit nici credință, nici iubire 

și, după ce a dat lumii mesajul Său de iubire, a primit din partea oamenilor cea mai rușinoasă moarte 

suferită vreodată de un profet sau mesager. 

62 Cel de-al șaselea a venit în spirit în acest moment. Cu toate acestea, săgețile îndoielii, indiferenței 

și ridicolului îl urmăresc. 

63 Atunci când al șaptelea sigiliu va fi dezlegat și, în loc de un emisar, va fi însuși Spiritul Eternului 

cel care îi va lumina pe oameni - cine va încerca atunci să mă rănească sau să mă omoare? 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 131  
(Sâmbăta Paștelui) 

1 În această zi în care clopotele bat pentru a anunța lumii că cerul s-a deschis pentru a-l primi pe 

Hristos, vă spun că pentru voi aceste tradiții au trecut. Acum, pentru voi, este nevoie de o adunare 

interioară în loc de discuții confuze; de amintiri și meditație în loc de adunări zgomotoase de bucurie. Ce 

s-ar întâmpla dacă ucenicii Duhului Sfânt ar materializa învățăturile divine? 

2 Spiritul este viață și, prin urmare, nu va înceta niciodată să fie. El trebuie să se desăvârșească 

pentru a putea locui în înălțimile cerului; voi ați evoluat, dovada fiind faptul că vă îndepărtați de bună voie 

de imaginile sau simbolurile sfinte cu care oamenii încearcă să Mă reprezinte, pentru că deja Mă concepeți 

ca fiind Duhul Sfânt - infinit și atotputernic - și nu vreți să Mă vedeți limitat. Ați ajuns în cele din urmă să 

înțelegeți că nu există o jertfă mai bună în fața Dumnezeului vostru decât cea a faptelor voastre bune. 

3 V-am spus Eu că voi învia din morți a treia zi? Atunci v-am vorbit și simbolic despre evenimentele 

viitoare: Iată-mă aici, în spirit, la începutul Erei a treia, făcându-Mă cunoscut prin intermediul organului 

uman de înțelegere, și am venit și la morți - pentru viața spirituală. Prin această proclamație, anunțată și 

promisă în alte momente, ați auzit că hainele și ceremoniile ostentative sunt inutile, că trebuie să vă 

înzestrați sufletul cu puritate. Ați înțeles deja că a părea în exterior pur și splendid fără a fi purificat inima 

este o înșelăciune care nu trece neobservată de Tatăl. 

4 Îl poți impresiona și chiar înșela pe om, pe fratele tău, dar nu pe Mine, pentru că privirea Mea 

pătrunzătoare descoperă și dirijează totul. Mai mult, veți experimenta cum, în acest timp de mare lumină 

spirituală, oamenii resping tot ceea ce conține ipocrizie. Vă pregătesc astfel încât să nu fiți luați prin 

surprindere de nimeni și nimeni nu vă va înșela semenii. 

5 Dacă apare cineva și pretinde că este Hristos reîncarnat, nu-l credeți, căci atunci când v-am anunțat 

că mă voi întoarce, v-am dat de înțeles că va fi în spirit. Dacă cineva îți va spune: Eu sunt mesagerul lui 

Dumnezeu, nu vă încredeți în el, căci adevărații mesageri nu se laudă și nu trâmbițează misiunea pe care 

le-am încredințat-o. Ei se identifică doar prin lucrările lor. Depinde de oameni să stabilească dacă acela 

este un mesager al Domnului. Îți amintești că ți-am spus că pomul va fi recunoscut după roadele sale? 

6 Nu vă interzic să gustați din "roadele pomilor", dar trebuie să fiți pregătiți pentru a ști să deosebiți 

fructele bune de cele rele. 

7 Pe cei care iubesc adevărul îi voi pune ca niște sfeșnice care să lumineze calea semenilor lor. 

8 Am o dorință pentru sufletul tău, acea ființă invizibilă pentru ochii tăi, pentru care m-am făcut om 

odată și mi-am vărsat Sângele pentru a-l învăța să-și îndeplinească sarcina. 

9 Nu vă fie teamă să întâlniți pe calea voastră oameni care neagă prezența Mea în această formă. 

Sunt oameni orbi, care nu au încă lumină în suflet. La un moment dat, și ei M-au respins, dar când au 

văzut minunile Mele, au trebuit să proclame că Isus este Mesia cel promis. 

10 Îi veți vedea în acest timp pe cei care s-au lepădat de Mine, căințați și căințați în fața voastră, fără a 

găsi cuvinte pentru a mărturisi că această învățătură a venit de la Dumnezeu. 

11 În această zi în care mulțimi de oameni se grăbesc în bisericile lor cu o mare revărsare de cuvinte 

pentru a sărbători momentul în care Cerul s-a deschis pentru a Mă primi, vă spun că toate acestea sunt doar 

o tradiție pentru a impresiona inima oamenilor. Ele sunt doar ritualuri care materializează Patimile Mele 

Divine de astăzi. 

12 Să nu urmați această tendință și să ridicați altare și imagini. Nu faceți reprezentări ale 

evenimentelor sacre și nu folosiți haine speciale pentru a vă distinge, pentru că toate acestea reprezintă 

închinare idolatră. 

13 Chemați-Mă cu inima voastră, amintiți-vă de învățăturile Mele și luați exemplul Meu ca model. 

Oferiți-Mi tributul corecției voastre și veți simți că porțile cerului se vor deschide pentru a vă primi. 

14 Credeți că, așa cum Iisus a înviat din morți a treia zi, așa am înviat și eu astăzi, în Era a treia, 

printre oamenii morți de credință și de har, pentru a vă învăța, prin intermediul organului uman de 

înțelegere, frumusețile vieții spirituale. 

15 Mulțimilor care Mă ascultă le spun: De ce vă acoperiți cu hainele și bijuteriile de duminică și nu vă 

îmbrăcați mai degrabă sufletul cu puritate? Vreau doar să văd această îmbrăcăminte printre voi. 
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16 Evitați reprezentările false și profane care se fac despre Mine și despre Patimile Mele, pentru că 

nimeni nu Mă poate reprezenta. Trăiți exemplul Meu și învățăturile Mele. Oricine va acționa astfel îl va fi 

reprezentat pe Maestrul său pe pământ. 

17 În timp ce unii ard tămâie și smirnă ca ofrandă pentru Divinitatea Mea, Eu vă învăț să-mi oferiți 

ființa interioară a inimii voastre, parfumul sufletului vostru. Această ofrandă spirituală este ceea ce vreau 

de la voi. 

18 În această dimineață de har, omenirea comemorează a treia zi în care Hristos a înviat din morți 

pentru a-i mângâia pe apostolii Săi și când a trecut pragul morții pentru a-i căuta pe cei aflați în nevoie 

spirituală. Amintiți-vă că v-am spus: Eu sunt Marele Pământean sau Păstorul. Aceste sarcini vă sunt, de 

asemenea, încredințate. Cine, în afară de un păstor, poate să călăuzească sufletele și să conducă națiunile? 

Și tatăl de familie care îngrijește inimile, sau un învățător care îndrumă mințile - nu sunt ei oameni de 

pământ? 

19 Fiecăruia i se atribuie un număr de suflete pe care trebuie să le îndrume sau să le îngrijească, iar 

această sarcină nu se încheie odată cu moartea trupească. Sufletul continuă să semene, să cultive și să 

culeagă atât în lumea spirituală, cât și pe pământ. Sufletele mai mari îi ghidează pe cei mai mici, iar aceștia 

la rândul lor îi ghidează pe alții cu un grad de dezvoltare și mai scăzut, în timp ce Domnul este cel care îi 

ghidează pe toți spre obstacolul Său. 

20 Dacă v-am spus acum că sufletele mai mari le conduc pe cele mai mici, nu vreau să spun că aceste 

suflete au fost mari încă de la început și că cele din urmă trebuie să fie întotdeauna mici în comparație cu 

frații și surorile lor. Cei care sunt acum mari sunt așa pentru că s-au ridicat și s-au dezvoltat în îndeplinirea 

nobilei sarcini de a-i iubi, servi și ajuta pe cei care nu au atins încă acest grad de dezvoltare spirituală, pe 

cei care sunt încă slabi, pe cei care s-au rătăcit și pe cei care suferă. 

21 Cei care sunt mici astăzi vor fi mari mâine, datorită perseverenței lor pe calea dezvoltării. 

22 Scara perfecțiunii spirituale, pe care Iacov a văzut-o simbolizată în visul său profetic, este calea 

care începe pe pământ și se termină în cer, care își are începutul în lumea materială și sfârșitul în 

perfecțiunea vieții spirituale. 

23 Nu vă veți părăsi copiii, elevii, popoarele, nici măcar cu moartea, căci distanța dintre o lume și 

cealaltă este doar aparentă. Din sfera spirituală veți putea să continuați să vă îngrijiți, să vă ghidați și să 

aveți grijă de numărul vostru și, adesea, veți putea să realizați lucrări mărețe pe care le-ați fi considerat 

imposibile pe pământ. 

24 Binecuvântată este calea sufletului vostru care vă face să vă dați seama în fiecare zi cu mai multă 

claritate de iubirea Tatălui vostru și vă învață să înțelegeți măreția faptelor sale. 

25 Va fi posibil ca, după aceste învățături, cineva să continue să spere că moartea îl va elibera de 

crucea sa, sau să existe cineva care să se teamă că aceasta îl va lipsi de sămânța sa? 

26 Totul trăiește în Mine, totul se perpetuează în Mine, nimic nu se pierde. 

27 În acest moment vă caut în casa voastră, căci dacă voi Mă căutați, și Eu vă caut. Vreau să vorbesc 

cu voi, lăsați-Mă să pătrund până în adâncul inimilor voastre și nu încercați să vă ascundeți de Mine nici 

durerea, nici fărădelegile voastre. 

28 Încearcă să Mă auzi în tăcere, înalță-ți spiritul către Tatăl tău, și atunci vei auzi în curând vocea 

Mea vorbindu-ți într-o limbă pe care nu ai auzit-o niciodată, dar pe care o poți înțelege ca și cum ai fi 

auzit-o dintotdeauna. 

29 Nu ar trebui să fiți surprinși de acest lucru, pentru că trebuie să înțelegeți că eu sunt "Cuvântul 

Universal". Vorbesc conștiințelor, vorbesc inimilor, sufletelor, rațiunii și simțurilor, vorbesc în toate 

ființele, vocea mea nu încetează niciodată. 

30 Învățați să Mă ascultați și să explorați lecțiile Mele. Amintiți-vă că v-am spus că oricine bea din 

apa Cuvântului meu nu va mai înseta niciodată. Mi-am revărsat înțelepciunea asupra întregii existențe 

pentru ca voi să o adunați pe parcursul călătoriei voastre în viață. 

31 Chiar dacă nu ar exista religii în lume, ar fi suficient să vă concentrați în adâncul ființei voastre 

pentru a găsi Prezența Mea în templul vostru interior. Vă mai spun că ar fi de ajuns să observați tot ceea ce 

vă prezintă viața pentru a descoperi în ea cartea înțelepciunii care vă arată mereu cele mai frumoase pagini 

și cele mai profunde învățături ale sale. 
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32 Atunci veți înțelege că nu este corect ca lumea să se rătăcească în timp ce poartă în inimă calea cea 

dreaptă, nici ca ea să rătăcească în întunericul ignoranței în timp ce trăiește în mijlocul atâtor lumină. 

33 Nu am venit să vă judec cu singurul scop de a da o sentință pentru fiecare păcătos. Am venit să te 

judec, dar nu fără să-ți ofer mai întâi o nouă ocazie de a-ți elibera sufletul de toate fărădelegile sale. 

34 Îi chem pe toți, pentru că vreau să Mă văd înconjurat de această mare familie, care pentru Mine 

este umanitatea, căreia i-am dat atâta bunăvoință și tandrețe, încât M-am făcut pe Mine însumi unul dintre 

fiii lor. 

35 Voi, care ați avut ocazia să Mă auziți în această formă, să știți că ați venit la momentul potrivit. 

Nici eu nu am venit mai devreme sau mai târziu de momentul potrivit, nici tu nu ai venit prea târziu sau 

prea devreme. Acesta este timpul care a fost promis spiritului vostru încă din cele mai îndepărtate timpuri, 

pentru ca în el să primească continuarea unei instrucțiuni care abia a început în timpurile anterioare. 

36 Nu te-ai putea întoarce la Mine fără să fi gustat mai întâi toate roadele vieții și fără să te fi bucurat 

de toate plăcerile. Cât de puține sunt ființele care au știut să rămână credincioase și pure alături de Tatăl! 

Ei au făcut doar voia Lui. Dar tu, care ai repetat de multe ori în rugăciunile tale: "Doamne, facă-se voia Ta, 

precum în cer așa și pe pământ" - este o minciună că ai acționat întotdeauna după voia Mea. Pentru că ați 

trăit conform voinței voastre, care este imperfectă, ați comis erori atât de grave, pe care acum le plătiți cu 

multă amărăciune, boală și greutăți. Dar nu vă veți mai impune voința voastră și vă veți supune unei 

autorități divine care conduce totul cu înțelepciune și dreptate. Atunci nu veți mai comite erori și nu veți 

mai suferi din cauza lor. 

37 Rugați-vă și căutați singurătatea și liniștea sanctuarului vostru interior, atunci, în această 

rugăciune, simțurile și facultățile care sunt în prezent adormite în ființa voastră vor intra în manifestare și 

vă vor vorbi despre învățăturile din trecut și despre evenimentele viitoare care sunt astăzi dincolo de raza 

de acțiune a minții voastre. Atunci vei afla că trebuie să termini o lucrare pe care ai lăsat-o neterminată în 

viețile anterioare. În prezent, omul începe să se cunoască pe sine din punct de vedere spiritual. El se află 

deja în fața porții sanctuarului unde va găsi explicația pentru toate misterele care l-au înconjurat până 

acum fără ca el să fie capabil să și le explice singur. Dar vai de cei care, în ciuda chemării Mele constante, 

se dovedesc surzi sau insensibili la vocea care bate neîncetat la ușile inimii lor, pentru că în ei va exista o 

oboseală a vieții și o tristețe de neimaginat până acum. 

38 O, femei ale acestui popor, care auziți Cuvântul Meu care atinge cele mai adânci și nobile coarde 

ale inimilor voastre, vegheați asupra voastră, păstrați flacăra credinței aprinsă în ele, cultivați virtutea, 

pacea și fraternitatea. Mă adresez ție pentru că inima ta este mai receptivă la Cuvântul Meu, deși spiritul 

tău este același cu al tuturor oamenilor. 

39 Voi face din voi toți discipolii iubiți care învață să corecteze fără să rănească sau să judece pe 

cineva - cei care știu să vindece o rană fără să o facă să sângereze, care știu să ierte fără să provoace 

umilință. Când veți fi astfel pregătiți, vă voi trimite la națiuni ca sfătuitori, ca mesageri ai păcii, ca vestitori 

ai acestei Bune Vestiri, ca discipoli vrednici ai Celui care v-a învățat atât de mult. Dar nu trebuie să uitați 

că singurul care poate dărui este Tatăl, și tot El este singurul care poate reda sufletului tot ceea ce a 

pierdut. 

40 După 1950, când manifestarea mea sub această formă se va încheia, nu vă voi lăsa singuri. Voi 

continua să fiu prezentă sub o altă formă, într-un mod mai delicat, iar dacă vegheați cu adevărat asupra 

învățăturilor pe care vi le-am încredințat și vă spiritualizați, veți simți prezența mea și mai aproape de voi. 

Dacă aveți credință, Mă veți vedea cu ochii voștri spirituali, iar dacă vă veți uni ca frați și surori în 

Lucrarea Mea, oamenii vor veni în masă la voi, așa cum au venit în masă în acest moment când M-am 

făcut cunoscut prin purtătorii de cuvânt. 

41 Nimeni nu va putea smulge această sămânță din inima ta, căci ea va trece de la o generație la alta. 

42 Va fi o luptă: Cei răi și ipocriți te vor arăta cu degetul și te vor persecuta pentru că urmezi această 

cale. Dar nimic nu va putea face ca acest popor să se retragă, pentru că această sămânță, semănată de Mine 

în inimile voastre, va încolți în momentele de încercare, ca un cuvânt de lumină pe buzele copiilor voștri. 

43 Așa cum creștinismul a reușit să facă cunoscută Doctrina Mea a Iubirii în vremuri în care 

oamenilor le era greu să simtă iubire unii față de alții, tot așa și spiritismul va lupta în acest timp, într-o 

epocă în care materialismul a pietrificat inimile oamenilor. Și dacă în acele vremuri Cuvântul lui Hristos a 

zguduit din temelii viața oamenilor, și acum această lumină va face să tremure cele mai sensibile coarde 
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ale inimii lor. Vor fi perioade de timp în care sămânța Mea va părea că a dispărut. Dar va avea succes și va 

persista în mijlocul tuturor evenimentelor de pe pământ. 

44 Dacă unii reușesc să ascundă adevărul Meu, alții vor lucra pentru a-l face cunoscut. Dacă părinții 

vor tăcea, copiii vor vorbi. Dar Cuvântul Meu va curge de pe buzele discipolilor Mei, iar mărturiile vor 

apărea peste tot. Dar nu cereți să experimentați împlinirea a tot ceea ce vă anunț în prezent. Lasă sămânța 

să germineze mai întâi, apoi lasă planta să dea fructul mult dorit și chiar și după aceea vei lăsa fructul să se 

coacă. Atunci veți vedea că toate profețiile Mele se vor împlini, una după alta. Unii dintre voi sunt 

sârguincioși, alții neglijenți; dar eu vă spun că trebuie să fiți cu toții răbdători și perseverenți. 

45 Dacă știi cât costă să culegi un fruct sau o sămânță după ce ai cultivat-o, vei avea o dragoste 

adevărată pentru ea. De aceea, vreau ca sămânța mea să treacă prin mâinile voastre, pentru ca voi să o 

iubiți și să-i recunoașteți toată valoarea. Pentru a vă ajuta să vă îndepliniți sarcina, vă întăresc pentru luptă. 

46 Păstorul aduce cu dragoste turma la obstacolul iubirii sale, care este sânul Domnului pentru suflete. 

47 Mergeți înainte, vă spune vocea Mea, nu vă opriți pe drum. Iubiți timpul ca pe o comoară 

prețioasă, folosiți-l în îndeplinirea îndatoririlor spiritului vostru și în cele pe care vi le impun obligațiile 

pământești. Folosiți-o în tot ceea ce poruncește Legea Mea și răsplata pe care o veți obține va fi lumină și 

pace pentru spiritul vostru. 

48 Pentru mulți oameni din acest timp, ispășirea lor pe pământ se apropie de sfârșit. Voi, care auziți 

aceste revelații și nu știți dacă faceți parte din numărul celor aleși - folosiți chiar și ultima clipă a existenței 

voastre, examinați-o în lumina conștiinței voastre. Examinați încercările pe care le aveți de îndurat, 

achitați-vă cât mai mult posibil toate datoriile (spirituale) și, cu această pregătire, veți obține un rod plăcut 

pe care sufletul vostru îl va culege de îndată ce va trece pragul vieții spirituale. 

49 Nu vă gândiți la moarte, pentru ca necunoscutul să nu devină pentru voi o idee fixă și deprimantă. 

Amintește-ți că vei trăi și fii sigur că atunci când vei vedea calea sferei spirituale, sufletul tău va exclama 

de bucurie și surpriză: Mi se pare că am mai fost aici! 

50 Studiați și interpretați corect învățăturile Mele, pentru că, dacă nu ați face acest lucru, ați cădea în 

fanatism, ca urmare a slabei interpretări pe care o dați învățătorilor Mei de spiritualizare și, întrucât aceasta 

este înălțarea spiritului, nu permite eroarea. 

51 Trăiți pur, cu umilință, pur și simplu. Îndepliniți tot ceea ce este drept în domeniul uman, precum și 

tot ceea ce privește spiritul vostru. Îndepărtați din viața voastră ceea ce este de prisos, artificial, dăunător 

și, în schimb, reîmprospătați-vă cu tot ceea ce este bun în existența voastră. 

52 Calea este atât de lină și povara crucii este atât de ușoară dacă ai învățat deja să trăiești, încât ți se 

va părea ușor să-ți îndeplinești datoria de ispășire. Dar pentru cel care poartă poveri grele și trage lanțuri 

cu el prin lume, pare imposibil să ia calea Domnului și să urmeze pașii pe care El i-a lăsat în urmă. 

53 Realizează că Maestrul nu îți cere nimic imposibil. Nici măcar nu vă spun să vă transformați viața 

într-o clipă. Eliberează-ți inima de lucrurile materiale, elibereaz-o de egoism și vei progresa pe calea pe 

care ți-am trasat-o cu blândețe și iubire. 

54 Nu sunt slujitori ai Mei cei care pretind că Mă slujesc cu vorbe deșarte, lăudându-se cu 

cunoștințele lor sau judecând faptele semenilor lor. Slujitorii mei, discipolii mei, soldații mei sunt cei care, 

cu o viață curată, harnică și utilă, semănând lumina mea în calea lor și lăsând o urmă de virtute și exemple 

de bine. 

55 Nimeni nu are dreptul de a judeca acțiunile semenilor săi, căci dacă cel care este curat nu o face - 

de ce ar trebui să i se permită să o facă cel care are pete în inimă? 

56 Îți spun asta pentru că ești mereu dornic să explorezi sămânța fratelui tău, sperând să găsești 

defecte în ea, pentru ca apoi să-i arăți sămânța ta și să-l umilești spunându-i că opera ta este mai pură și 

mai perfectă. 

57 Singurul Judecător care știe să cântărească faptele voastre este Tatăl vostru care locuiește în ceruri. 

Când El va apărea cu solii Săi, nu cel care înțelege mai mult va avea un merit mai mare în ochii Lui, ci cel 

care a înțeles cum să fie frate cu semenii săi și copil al Domnului său. 

58 Este necesar ca poporul Meu să apară printre națiuni și să dea un exemplu de fraternitate, armonie, 

caritate și înțelegere, ca un soldat al păcii printre cei care abuzează din nou de învățăturile divine pentru a 

se certa, pentru a se răni unii pe alții și pentru a-și lua viața. 
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59 Copiilor Mei din toate asociațiile, bisericile și sectele le vorbesc prin conștiința lor. Îi îndemn la 

reconciliere și îi inspir cu gânduri mari și pline de lumină. Dar este esențial să știi că le las un mesaj prin 

tine, pe care trebuie să li-l transmiți în numele meu. 

60 Trebuie să fii umil. Nu trebuie să vă deranjeze să fiți jignit. Fii blând. Umilințe și suferințe vă vor 

fi aplicate. Dar cuvântul Tău, care va fi mesajul meu, nu-l vor putea alunga din mintea lor. De aceea vă 

spun: Dacă unii rămân insensibili și surzi la chemarea ta, alții se vor trezi din somnul lor lung și vor porni 

să avanseze și să-și pună viețile pe calea cea bună a reînnoirii și a pocăinței. 

61 Înarmați-vă cu curaj, credință și putere, astfel încât să puteți înfrunta bătălia. Dar vă atrag atenția: 

Nu vă lăsați intimidat când vorbiți cu un semen de-al vostru pentru că îl vedeți bine îmbrăcat sau pentru că 

i se adresează cu numele de prinț, domn sau ministru. 

62 Să-i luăm ca exemplu pe Pavel și Petru, care și-au ridicat vocea în fața celor pe care lumea îi 

numea stăpâni. Erau mari în spirit, dar nu se lăudau cu nimeni că sunt stăpâni, ci mai degrabă mărturiseau 

că sunt slujitori. Urmați-le exemplul și dați mărturie despre adevărul Meu prin dragostea faptelor voastre. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 132  
1 Bine ați venit, voi care începeți să simțiți în voi înșivă flacăra iubirii pentru Maestrul vostru. Bine 

ați venit voi, care căutați să vă îndulciți viața cu mângâierea Cuvântului Meu. Bine ați venit și voi, cei care 

vă îndoiți de Prezența Mea, căci vă voi elibera de îndoiala voastră și ea va face loc iubirii Mele. Bine ați 

venit și voi, cei care veniți cu inima îndurerată, căci vă voi da mângâierea de care aveți nevoie. Dragostea 

mea vă îmbrățișează pe toți. 

2 Când Mă vezi pe Mine primindu-te, îmi spui din adâncul inimii tale: "Doamne, Te-am așteptat, am 

așteptat deja cu nerăbdare venirea Ta, precum și Cuvântul Tău iubitor". - Căutați voi Împărăția lui 

Dumnezeu? Vă voi aduce la el pas cu pas până când veți atinge cel mai înalt nivel de perfecțiune. Mulți 

dintre cei care v-au precedat pe pământ au atins deja acest sublim. Ei sunt spiritele de lumină, mesagerii 

sau emisarii lui Dumnezeu, care vin în mod invizibil la oameni pentru a le aduce mesaje și inspirații. 

3 O, discipoli, străduiți-vă pentru progresul spiritului și veți învăța să clarificați toate acele probleme 

a căror rezolvare o considerați imposibilă, deși se află în sfera posibilităților voastre. Dacă ești înzestrat cu 

daruri atât de înalte, de ce vrei ca 

Eu fac totul pentru tine? Amintiți-vă că trebuie să veniți la Mine prin meritele, eforturile și chiar 

sacrificiile voastre. Îți arăt cum să progresezi pe calea de a ajunge la obiectiv. 

4 Vedeți, Cuvântul Meu este ca o sămânță bună. Uneori cade pe un teren greu, sub pietre și spini: 

este vorba de materialism, de indiferența inimilor în care învățătura mea nu poate germina. Uneori, o 

plantă abia începe să înflorească când o mână necurată vine și o taie. Acest lucru se întâmplă atunci când 

inima este ghidată de pasiuni rele. Dacă sămânța cade într-un sol fertil, germinează la timp, înflorește și 

înmugurește, planta perenă se întinde mai sus în fiecare zi și dă fructe din belșug. 

5 Vă întrebați uneori: "De ce Maestrul - în loc să-și aleagă slujitorii și ucenicii - nu ne ia pe noi toți, 

care suntem cu toții copiii Săi?", iar eu vă răspund: Îi aleg pe cei pentru care este momentul potrivit, ca și 

în cazul semințelor coapte. Pentru ceilalți, las ceva timp până când ajung la maturitate deplină, pentru a-i 

putea servi. Maestrul se comportă ca un pescar bun care se urcă în barcă la o oră matinală, își aruncă plasa 

acolo unde știe că sunt pești din belșug și, după ce a tras-o plină de pește, lasă peștii mici și nefolositori să 

scape prin plasă, selectându-i astfel pe cei mai mari. Eu sunt pescarul de suflete care își pune plasa pentru 

a vă prinde inimile în ea. Câți dintre cei care au fost prinși în plasele Mele de iubire s-au întors în marea 

neliniștii și a patimilor lor! Ei nu pot face parte încă din cei aleși care Mă urmează cu credință și renunțare. 

Dar li se vor alătura mai târziu. 

6 Încerc să-mi fac vocea auzită în toate sufletele, dar materialismul oamenilor nu le permite să audă 

decât vocea lumii și a cărnii. Cu toate acestea, sunt unii care Mă ascultă, și aceștia sunt cei suferinzi, cei 

nevoiași, cei bolnavi, cei disprețuiți, cei de care lumea nu mai are nevoie și pe care i-a trimis în uitare 

pentru că nu mai au nimic de dat. Ei Mă ascultă foarte bine pentru că știu că nu pot aștepta decât ceva de la 

Mine. Ce poate însemna vocea Mea, Cuvântul Meu pentru cineva care găsește în lume tot ce-și dorește? 

Acesta nu-și vede decât fericirea sa materială, iar dacă în orice moment aude chemarea Mea, îmi spune și 

el, așa cum obișnuiește să spună unui cerșetor: "Astăzi nu am nimic să-ți dau, vino mâine!". Dar cine 

cunoaște acest "mâine"? Cine poate ști cât timp va trece până când va fi chemat din nou? Poate fi mâine, 

așa cum este posibil într-o altă existență. Ferice de cel care își uită suferința mai presus de durerea altora. 

7 Rugați-vă, conștientizați că acum este momentul în care dreptatea și lumina Mea au zguduit toate 

forțele întunecate. Acesta este un timp dificil și periculos, căci chiar și ființele care locuiesc în întuneric 

vor pretinde că sunt ființe de lumină printre voi, pentru a vă seduce, pentru a vă confunda. Vă dau lumina 

Mea pentru ca voi să nu vă abateți de la calea cea bună și nici să nu vă lăsați înșelați de cei care folosesc 

numele Meu în mod abuziv. 

8 Înșelătorii nu sunt doar ființe invizibile, ci îi găsiți și întrupați în oameni care vă vorbesc despre 

învățături care pretind a fi lumină, dar care sunt contrare învățăturilor Mele. Nu ar trebui să-i ascultați. 

Cuvântul meu este recunoscut prin spiritualitatea sa înaltă, prin sensul și "gustul" său divin. Oricine 

reușește să cunoască "gustul" Cuvântului Meu și se familiarizează cu el nu va cădea în eroare. Eu v-am 

acordat dreptul de a cerceta și de a sonda Cuvântul Meu, pentru ca voi să îl cunoașteți de jos în sus. 
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9 De vreme ce veghez asupra voastră ca un păstor care-și îngrijește oile, atunci când Îmi arunc 

plasele pentru a vă salva sufletele din valurile învolburate ale oceanului, voi, la rândul vostru, vă veți ruga 

pentru semenii voștri, iar rugăciunea voastră se va răspândi ca o mantie de pace peste omenire. 

10 Acum înțelegeți că am împărțit revelația mea divină în trei mari epoci. 

11 În copilăria spirituală a omenirii, Tatăl i-a dat Legea și i-a promis un Mesia care va deschide ușa 

unei noi ere. 

12 Mesia a fost Hristos, care a venit la oameni atunci când aceștia se aflau în "tinerețea lor spirituală". 

El i-a învățat pe oameni o formă superioară de împlinire a legii pe care o primiseră anterior de la Tatăl și 

pe care nu știau cum să o îndeplinească. "Cuvântul lui Dumnezeu" a vorbit prin buzele lui Isus, motiv 

pentru care vă spun că lumea a continuat să audă vocea și porunca Tatălui lor prin învățătura plină de 

dragoste a Maestrului desăvârșit. 

13 Isus, la rândul său, s-a oferit să trimită oamenilor Duhul adevărului pentru a-i face să înțeleagă tot 

ceea ce nu înțeleseseră din învățătura sa. 

14 Acum, iubiți oameni, acest cuvânt simplu și umil pe care îl auziți în acest moment este vocea 

Spiritului Adevărului, este lumina spirituală a lui Dumnezeu care se revarsă în ființa voastră pentru ca voi 

să vă deschideți ochii spre Noua Eră. Această lumină care începe să vă facă să înțelegeți cu claritate toate 

revelațiile Maestrului vostru este lumina Tatălui vostru, Spiritul Sfânt, care surprinde omenirea la o 

înălțime mai mare de dezvoltare spirituală, adică atunci când se apropie de vârsta adultă, pentru a înțelege 

revelațiile lui Dumnezeu. 

15 În tot ceea ce vă descoperă această lumină, veți primi instrucțiunile Tatălui, căci "Cuvântul" este în 

Mine, iar Duhul Sfânt este propria Mea Înțelepciune. 

16 Această formă de proclamare prin intermediul purtătorilor de voce umană este doar o introducere 

în adevărata legătură spirituală a ființelor umane cu Creatorul și Domnul lor, atunci când, plini de spiritul 

adevărului, vorbiți cu Tatăl vostru de la duh la duh. 

17 Celor care nu cred încă în manifestarea Mea în acest moment, le spun: Nu negați că Maestrul va 

comunica din nou cu oamenii, pentru că El v-a promis că va reveni și niciuna dintre promisiunile divine nu 

a rămas neîndeplinită. Nu trebuie nici să vă îndepărtați de Tatăl vostru spunând că este imposibil să aveți 

comuniune cu El. În realitate, vă spun că Domnul a fost întotdeauna în contact cu oamenii sub diferite 

forme, în funcție de maturitatea lor spirituală. 

18 Această nouă eră, pentru că este cea a spiritualizării, va fi numită cea a Duhului Sfânt, pentru că va 

fi luminată de lumina divină care explică totul și vă învață să înțelegeți totul. 

19 Noua eră a început deja și nu se va sfârși niciodată, deoarece punctul culminant al acestei ere se va 

căsători cu eternitatea. 

20 Nu cunoașteți încă măreția și minunile pe care vi le promite timpul luminii? Nu vă bucurați la 

gândul că se apropie deja momentul în care lumea va scăpa de întunericul ei și va deschide ochii spre noua 

zi? 

21 Circumstanțele confuze se vor sfârși, înșelăciunea va dispărea, misterele se vor dizolva și o lumină 

radiantă, dar în același timp frumoasă și blândă - pentru că este cea a Spiritului Divin - le va spune 

oamenilor care au căutat, s-au îndoit și au agonizat mult timp: Iată care este adevărul. 

22 Înțelegeți că Hristos a interpretat legea Tatălui și că învățătura Maestrului este luminată de lumina 

aceluiași Tată pe care voi îl numiți Duhul Sfânt. 

23 Pentru a ajunge la această lumină, ridicați-vă gândurile, lăsați spiritul să fie liber, deschideți-vă 

inimile, căci voi revărsa asupra voastră un flux de binecuvântări. 

24 Voi, oameni care abia astăzi ați venit la lumina Cuvântului meu: deschideți-vă mâinile voastre 

nevoiașe și luați pâinea și vinul învățăturii mele. 

25 Încercările au trecut peste toți; pentru unii au fost scurte, dar severe, pentru alții au fost prelungite 

și amare: clipe, ore, zile și ani de durere vor trece pentru voi, iar pacea se va întoarce în inimile voastre. De 

la Duhul Meu la al tău curge balsamul Meu, puterea și lumina Mea. 

26 Lăsați-vă învăluiți de strălucirea Mea, astfel încât să uitați aici de tristețe, suferință, mizerie și 

lacrimi. A sosit momentul să descoperiți comoara pe care o purtați ascunsă în voi și să încetați să mai fiți 

paria în lume. 
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27 Oameni buni, nu vă fie teamă, căci nu vă voi impune sarcini sau responsabilități până când nu veți 

obține pacea, puterea sufletească și sănătatea care vă lipsesc. De îndată ce te vei simți puternic, inima ta 

îmi va mulțumi și, în același timp, îmi va cere un loc în via mea. 

28 "Cereți și vi se va da", spun bolnavilor, celor care au nevoie de pace, săracilor, celor flămânzi și 

însetați de dreptate, văduvelor, orfanilor, celor care nu au pe lume o persoană iubitoare, pe scurt, tuturor 

celor care beau paharul amărăciunii. Dar nu-mi promiteți nimic pentru beneficiile mele. Permiteți-Mă să 

vă inund cu dragostea Mea, dar aveți deplina libertate de a Mă urma sau de a vă îndepărta de Mine. Pe 

cine Mă urmează sau nu, îl las la recunoștința inimii voastre, a înțelegerii voastre, a conștiinței voastre. 

29 Nu este o poruncă pe care v-o dau, dar nici voi nu trebuie să-mi impuneți condiții pentru a mă 

urma. 

30 Ceea ce trebuie să rețineți este că, pentru oricine se reînnoiește, care duce o viață dreaptă și pune o 

scânteie de virtute în faptele sale, are la dispoziție cele mai prețioase comori ale spiritului, cum ar fi pacea, 

sănătatea și lumina înțelepciunii. 

31 Dacă ești ascultător și blând, nu ai de ce să te temi. În Mine veți vedea doar iubire, dreptate și 

bunătate fără limite. 

32 Teama ta va fi justificată dacă te rătăcești. Atunci, însă, va trebui să vă temeți de consecințele 

faptelor voastre imperfecte. 

33 Printre voi este cineva care îmi spune: "Doamne, de ce m-ai chemat când știi că am o inimă foarte 

dură, care nu a simțit niciodată milă pentru nimeni?". Lui îi spun să nu se îngrijoreze, căci puterea Mea 

este mare și face să izvorască apă cristalină chiar și din stânci. 

34 Perseverați în a asculta Cuvântul Meu, este singurul lucru pe care vi-l cer. Atunci, când te gândești 

mai puțin, întunericul minții tale se va dizolva pentru ca lumina să poată pătrunde; și această inimă, ca un 

mort în sicriu, se va ridica la viață, simțind și iubind, așa cum se cuvine oricărui copil al lui Dumnezeu. 

35 Învățați să vă rugați, spune Stăpânul vostru. Îți voi vorbi în camera ta liniștită. Voi vorbi cu 

bolnavii Mei, îi voi unge și îi voi face să simtă mângâierea balsamului Meu divin de vindecare. Vă voi 

acorda ceea ce așteptați de mult timp. 

36 Învățați să vorbiți cu doctorul doctorilor, o, binecuvântați bolnavi, pentru că trebuie să Mă chemați 

des și mâine, când vă veți însănătoși și vi se vor încredința alți bolnavi. 

37 Aveți întotdeauna credință pentru ca miracolul să se împlinească și dobândiți merite pentru a fi 

întotdeauna demni de ceea ce cereți. 

38 Ce merite poate dobândi un bolnav care nu este capabil de nicio luptă? Meritele sale pot fi multe și 

mari dacă știe să se înarmeze cu răbdare și supunere, dacă știe să fie umil în fața voinței divine și poate să 

Mă binecuvânteze în mijlocul durerii sale, căci exemplul său va lumina multe inimi care locuiesc în 

întuneric, care disperă și se abandonează viciilor sau se gândesc la moarte atunci când o încercare le 

asaltează. Dacă acești oameni întâlnesc pe calea lor un exemplu de credință, de umilință și de speranță, 

care izvorăște dintr-o inimă care suferă mult pentru că poartă o cruce foarte grea, vor simți că inima lor a 

fost atinsă de o rază de lumină. Și chiar așa este, pentru că nu au fost capabili să audă vocea propriei 

conștiințe, au trebuit să primească lumina conștiinței trimisă de un alt semen prin exemplul și credința sa. 

39 Nu vă dați bătuți, nu vă declarați niciodată eșuați, nu vă plecați sub povara suferințelor voastre. 

Aveți mereu în fața ochilor dumneavoastră lampa aprinsă a credinței. Această credință și dragostea ta te 

vor salva. 

40 Oameni care suferă în tăcere greutăți și mizerie, care zi de zi beau paharul umilinței, vă 

binecuvântez pașii. Ieri erați stăpâni, iar acum sunteți robi; înainte vă acopereau veșmintele de sărbătoare, 

iar acum vă învăluie sărăcia. Locuiești într-un colț mizerabil din care îți amintești trecutul și acolo îți verși 

lacrimile în secret, ca să nu te vadă nici soția, nici copiii tăi plângând. Te simți laș în acele momente și nu 

vrei să-i faci pe cei dragi să dispere. Numai eu cunosc această durere, numai eu știu cum să usuc aceste 

lacrimi. Tuturor vă voi vorbi și vă voi învăța, pentru că toată această durere pe care ați acumulat-o în 

interior, eu pot să o înlătur și să las în inima voastră doar acea lumină binecuvântată a experienței. Vă 

asigur că voi scoate cei mai buni maeștri din cei care au suferit cel mai mult. 

41 Trebuie să veniți să cunoașteți Cuvântul Meu pentru a vă putea vindeca și pentru a vă putea ridica 

la viața adevărată, o, voi care sunteți morți în inimă și în spirit! 

42 Durerea și-a revărsat întregul conținut asupra lumii și se face simțită sub o mie de forme diferite. 



U 132 

120 

43 În ce grabă teribilă trăiți, omenire! Cu câtă trudă frămânți aluatul pentru pâinea cea de toate zilele! 

Prin urmare, bărbații se consumă înainte de vreme, femeile îmbătrânesc prematur, fetele se ofilesc în plină 

floare, iar copiii devin amorțiți la o vârstă fragedă. 

44 O eră de durere, amărăciune și încercări este această perioadă în care trăiți acum. Cu toate acestea, 

vreau ca voi să găsiți pacea, să atingeți armonia, să respingeți durerea. Pentru aceasta, Eu apar în duh și vă 

trimit Cuvântul Meu, care este o rouă de mângâiere, de vindecare și de pace peste sufletul vostru. 

45 Ascultați Cuvântul Meu, care este Învierea și Viața. În El vă veți recăpăta credința, sănătatea și 

bucuria de a lupta și de a trăi. 

46 Vă dau iubirea care este în Mine și care nu se epuizează niciodată. Sunteți parte din Mine și vă 

hrănesc, umbra Mea binefăcătoare vă acoperă pentru totdeauna. În calitate de Tată, v-am învățat să faceți 

primii pași în îndeplinirea sarcinii voastre. Sunteți la poalele muntelui perfecțiunii, urcați de acolo în sus. 

Spiritul meu se află pe vârf, așteptând întoarcerea ta. Omenirea vă va urma pașii. Eu le adresez chemarea 

Mea, Mă adresez tatălui de familie care este desemnat ca reprezentant al Meu și care are sarcina de a ghida 

sufletele care i-au fost încredințate; Mă adresez, de asemenea, celui care este guvernator, pentru ca fiecare 

să acționeze în cadrul legilor Mele și să-și îndeplinească sarcina, depășind încercările acestui timp. 

47 Eu am întemeiat de la începuturile timpului căminul format din bărbat și femeie și am revărsat 

asupra lui înțelepciune și iubire. Am impus o cruce pentru amândoi și un destin perfect. Bazele acestui 

cămin sunt dragostea și înțelegerea reciprocă. Conducerea aparține bărbatului, iar respectul și supunerea 

femeii. Am pus daruri prețioase în amândoi, pentru ca ei să se desăvârșească. Și nu este voința Mea ca 

această instituție binecuvântată să fie judecată greșit sau profanată. În ciuda furtunilor care se dezlănțuie și 

amenință pretutindeni - fiți vigilenți și apărați aceste principii. Construiți viitorul omenirii pe baze solide. 

Eu, care sunt prezent în acțiunile voastre, vă voi binecuvânta și vă voi înmulți sămânța. 

48 Dacă sufletul vostru nu este capabil să înțeleagă marile idei sau inspirații, rugați-vă, pregătiți-vă și 

eu vă voi lumina. 

49 Toate misiunile pe care vi le dau sunt de mare importanță și responsabilitate. În timp ce unora le 

încredințez tutela copiilor, pe alții îi fac conducători spirituali ai unui mare număr de oameni sau 

conducători ai unei națiuni numeroase. Binecuvântat este cel care se ridică deasupra celor pământești 

pentru a căuta puterea și lumina de la Mine, pentru că va fi în comuniune cu Mine și îl voi sprijini în 

timpul îndeplinirii misiunii sale în toate încercările sale. 

50 Simțiți căldura Mea ca Tată, ascultați-Mă și înțelegeți-Mă. Cei care Mă aud pentru prima dată să 

nu creadă că acest om, prin care vă dau Cuvântul Meu, vrea să credeți că el este Domnul, Maestrul. Nu, 

ochii tăi nu mă văd, dar spiritul tău mă primește și în inima ta simți prezența mea. Eu vă vorbesc din infinit 

și este ecoul dulce al vocii Mele pe care îl auziți prin aceste buze pregătite de Mine pentru ca voi să auziți 

Cuvântul Meu sfânt. 

51 Pentru că de ce există această proclamație? Într-o altă perioadă am promis că voi veni din nou la 

tine. Am anunțat că venirea Mea va fi atunci când războaiele vor fi dezlănțuite, când corupția oamenilor va 

fi ajuns la apogeu și când plăgile se vor răspândi pe pământ. Mai mult, am dat de înțeles că venirea Mea va 

fi în spirit. Timpul întoarcerii Mele a venit deja, cel al prezenței Mele printre voi este acesta, când 

războaiele zguduie întregul pământ, casele sunt distruse, virtuțile sunt călcate în picioare și Legea este 

falsificată. De aceea, când mulți își dau seama de toate acestea, se întreabă: "Când va veni Hristos, 

Mântuitorul nostru?". Ei nu știu că eu sunt deja în lume, pregătind sămânța care le va aduce lumina și 

pacea. Abia am început să împlinesc promisiunea Mea. 

52 Am venit din nou la cei umili, la cei săraci și ignoranți, care totuși sunt flămânzi și însetați de 

dreptate, de iubire și de adevăr. Și când acest popor simplu și necunoscut și-a dat seama că cineva își 

pusese ochii pe ei și că acest cineva fusese Domnul lor, au pornit - împinși de o putere interioară foarte 

mare - în căutarea Cuvântului Meu. A venit tristă, obosită și bolnavă - în prezența mea a găsit balsamul 

pentru toate relele sale. A venit pocăindu-se de păcatele sale, de defectele și viciile sale, dar când a simțit 

mângâierea pe care i-o dă iertarea mea, a apărut în ea o hotărâre fermă de reînnoire, de îndreptare. Simțea 

că duhul său nu avea lucrări demne de Tatăl său și a primit instrucțiuni pentru a fi capabil să facă fapte 

mari și minuni. 

53 Viața umană și spirituală erau mistere pe care puținele lor cunoștințe nu erau capabile să le 

pătrundă. În timp ce Mă asculta aici, a ajuns să cunoască adevărul despre toate lucrurile create. Dacă în 
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acea vreme poporul israelit aștepta venirea lui Mesia ca pe cea a unui rege puternic, războinic și puternic 

în cele pământești, care să le redea libertatea, să le dea arme pentru a-i învinge și umili pe asupritorii lor, 

iar apoi să-i copleșească cu bunuri pământești pentru a-i face cei mai mari și mai puternici oameni de pe 

pământ - în acea vreme acest popor nu a venit ca să-i îmbogățesc în lume, nici ca să-i fac mari și stăpâni 

peste alții. Aceștia de aici au venit la Mine pentru a găsi adevărul, mântuirea și pacea. Le-am acordat și 

bunurile materiale, dar acest lucru a fost făcut ca o completare. 

54 Pâinea săracilor în acest timp - deși este atât de amară - nu seamănă atât de mult cu cea pe care o 

mănâncă cei puternici, marii stăpâni, regii. 

55 Oameni buni, întoarceți-vă la Mine, începeți să vă rugați așa cum v-am învățat, ca să simțiți pacea 

venirii Mele. Rugați-vă duhovnicește înaintea Mea și simțiți frazele pe care v-am învățat, care sunt: "Tatăl 

nostru, care ești în ceruri, sfințească-se Numele Tău. Vie împărăția Ta." De câte ori ați rostit aceste 

cuvinte, care sunt o cerere rugătoare pentru venirea mea, fără să înțelegeți ce spun, ce implică și, prin 

urmare, fără să le simțiți. Hristos v-a învățat să vă rugați ridicându-vă gândurile la Tatăl Ceresc, fără ca o 

imagine sau orice formă de închinare să se interpună între Tatăl și copil. De când ai uitat aceste 

instrucțiuni? 

56 O, poporul Meu cel nou, Israel! Vă încredințez această lucrare ca pe un copac. Astăzi este încă 

fragedă, mâine va fi puternică. Este destinat să dea umbră și roade pelerinului obosit și bolnav. Dar dacă 

voi, care veniți din provincii și din districte, din munți și din sate, dorindu-i roadele, nu vă îngrijiți de el, 

acest copac se va ofili, roadele lui vor cădea și nu va mai face umbră. Va veni o zi în care vă veți întoarce 

din nou la el, pentru că vă veți simți flămânzi și obosiți de viață, dar când veți ajunge la locul unde era 

copacul, nu veți mai găsi nici o urmă de el, pentru că nu ați știut să-l îngrijiți, pentru că v-ați mulțumit să 

mâncați din fructele lui până v-ați potolit foamea și apoi i-ați întors spatele. Acest copac crește în inimile 

copiilor mei. Roadele sale sunt iubirea și mila, încrederea și recunoștința ta vor fi cea mai bună udare pe 

care o poți da copacului tău pentru ca el să trăiască, să crească și să dea roade. 

57 Iată-mă aici, în mijlocul acestei umilințe, de aceea nu m-am adresat celor mari (din această lume), 

pentru că ei ar fi încercat să Mă mulțumească oferindu-Mi comori de pe pământ. Amintiți-vă că Isus nu 

avea nici măcar o colibă în lume în care să se nască în acea vreme. Era o simplă grotă care i-a oferit 

adăpost, iar paiele i-au servit drept pat. "Împărăția Mea nu este din lumea aceasta", v-am spus mai târziu, 

și v-am dovedit-o încă de la nașterea Mea. Un simplu efod a acoperit Trupul Meu, care a fost udat de 

multe ori de lacrimile păcătoșilor, ale celor care au suferit mult; iar credința celor care l-au atins a făcut 

adevărate minuni asupra lor. 

58 Astăzi, când vin la voi în Duhul Sfânt, vă spun că mantia care mă acoperă și cu care vă acopăr pe 

voi este doar cea a iubirii mele. Vino la Mine și usucă-ți lacrimile pe această mantie binecuvântată, căci o 

nouă minune va străluci asupra credinței tale, cea a mântuirii tale. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 133  
1 Bine ați venit, iubiții mei, care veniți să ascultați Cuvântul meu. Iată-l pe Maestrul umanității. 

Acum Mă fac cunoscut prin acești purtători de cuvânt, așa cum altădată am vorbit națiunilor prin gura 

profeților. 

2 Găsești tu printre oameni ceva mai mare decât ceea ce ți-a descoperit Dumnezeul tău? - Nu. Atunci 

de ce urmați căi greșite, când Eu v-am pus înainte o cale dreaptă? Numai eu pot să vă dezvălui ceea ce a 

fost secret pentru voi. Cine altcineva poate mijloci în sfaturile lui Dumnezeu? Numai Lumina Mea Divină 

ar putea să-ți dezvăluie că viața ta actuală ți-a fost acordată pentru a ispăși fărădelegile din trecut pe care 

inima ta nu le cunoaște. Cu această cupă amară îți ispășești greșelile pentru a-ți purifica sufletul și a obține 

o evoluție ascendentă. 

3 Nu uitați că existența voastră nu este limitată la corpul vostru material. Prin urmare, atunci când 

încetează să mai trăiască, sufletul tău nu moare. Ați uitat că sufletul este o sămânță de veșnicie? 

4 Nu Mă limitați nici la forma lui Iisus. Dacă vreți să vă amintiți de Mine sau să reflectați asupra 

înfățișării Mele ca ființă umană, faceți-o amintindu-vă de învățăturile Mele, de lucrările Mele. Înțelege-Mă 

ca fiind infinit; recunoaște prima dovadă de iubire pe care ți-am dat-o atunci când M-am făcut asemenea 

ție, pentru ca, prin practicarea virtuților, să te asemeni mai departe cu Divinitatea Mea, imitând exemplul 

Meu. Vă vorbesc în acest fel doar pentru că sunteți deja capabili să Mă înțelegeți. 

5 Eu sunt numai spirit, dar în toate lucrările Mele sunt prezent. Dacă Mă căutați în tot ceea ce vă 

înconjoară pe pământ - în aer, în spațiu, în lumină - Mă veți vedea acolo. Dacă veți căuta prezența Mea în 

cea mai neînsemnată creație - în frunza unui copac mișcată de briză sau în parfumul unei flori ─ Mă veți 

găsi acolo, veți descoperi acolo urma de iubire cu care Creatorul pecetluiește toate lucrările Sale. Multe 

lucruri minunate a descoperit și a creat știința voastră, dar omul nu a făcut totul singur, pentru că am pus în 

el conceptele fundamentale ale vieții. Temelia tuturor stă în dragostea Mea părintească. Spiritul, prin 

intermediul minții umane, este o oglindă care reflectă lumina și puterea Dumnezeirii. Cu cât spiritul este 

mai elevat și mintea mai dezvoltată, cu atât mai mari vor fi revelațiile pe care le va reflecta. Dacă știința 

voastră v-a dat astăzi roade foarte amare, este pentru că ați îndreptat această lumină doar pe calea liberului 

arbitru (sau a arbitrariului). 

6 Nu v-am spus Eu că sunteți oi rătăcite? Acesta este motivul pentru care vă urmăresc, pentru a vă 

aduce înapoi. Dacă vă întoarceți la obstacolul Meu pe calea adevărată, armonia dintre voi și Tatăl vă va 

face să dați adevărate roade de viață umanității. De ce să mergi mereu pe cărări strâmbe, deși vocea 

judecătorului tău interior nu obosește să-ți vorbească? De ce să nu îmbrățișezi bunătatea când sufletul tău - 

ori de câte ori faci o faptă bună - este inundat de bucurie? 

7 Umanitate, nu am vrut niciodată să te pierd. Este nedrept că aveți această idee despre Mine, că 

credeți că am creat ființe care trebuie să se piardă în mod inevitabil, că am atribuit acest destin copiilor lui 

Dumnezeu. Înțelegeți că destinul vostru este diferit - este de a trăi veșnic - și nu doar câțiva, ci toți, pentru 

că sunteți cu toții copiii Mei. Când am coborât în lume și m-am făcut om, am făcut-o pentru a vă arăta, 

prin exemplele acestui sacrificiu, îndeplinirea misiunii care mi-a fost încredințată de către Domnul. 

Divinitatea a fost decretată. Vă spun că acest Sânge a fost vărsat pentru a marca calea spre restaurarea 

tuturor copiilor mei și că, dacă vreunul nu ar fi obținut acest beneficiu, aș fi redevenit om doar pentru el și 

mi-aș fi dat Sângele pentru a-l salva. 

8 Nu există o justiție mai perfectă ca a Mea. Dacă astăzi vă plângeți că sunt condamnați oameni 

nevinovați și că, pe de altă parte, există unii vinovați fără ca justiția lumii să-i fi pedepsit, nu vă îngrijorați, 

dar nu-i judecați. Amintiți-vă că totul are o limită, că nimic nu rămâne ascuns de Mine și că, în plus, totul 

are un sfârșit pe pământ. Mergeți înainte, copiii mei, nu vă opriți, ci mergeți pe calea pe care Legea mea v-

a trasat-o. Spuneți-Mi că Mă iubiți, dar nu prin cuvinte, ci prin fapte, prin fapte de iubire față de semenii 

voștri. Nu ridicați altare materiale pentru a vă închina la Mine. Dar dacă ai nevoie de un altar care să te 

inspire, contemplă această natură minunată care te înconjoară și iubește-mă în ea; în acest fel vei ajunge la 

mine. 

9 Iubiți ucenici, ori de câte ori vă veți apropia de Mine, pregătiți sufletește și trupește, veți primi tăria 

și mângâierea Mea, durerea voastră va dispărea și vă veți bucura de lapte și miere. Depuneți împreună cu 

mine tot ceea ce vă apasă inima și eu voi decreta în viața voastră așa cum este voința mea. Vreau să luptați 
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cu toții, să nu slăbiți, să fiți sârguincioși și să lucrați cu devotament și ascultare, căci acum este timpul 

împlinirii și al reparației, iar uneltele voastre vor ajunge la splendoare doar după lupta de muncă. 

10 Umanitatea îi așteaptă pe noii mei discipoli; dar dacă voi, care sunteți lucrătorii mei, abandonați 

sămânța și uneltele agricole de teama opiniei lumii, ce se va întâmpla cu această umanitate? Nu ați simțit 

responsabilitatea misiunii voastre? Conștiința ta nu te înșeală niciodată și îți va spune întotdeauna dacă ți-

ai făcut datoria. Această neliniște pe care o simțiți este un semn că nu ați ascultat de poruncile Mele. 

11 Eu v-am dat darul păcii și voi nu l-ați semănat în inimile semenilor voștri. Nu ați avut un impact cu 

gândurile și rugăciunile voastre pentru a ușura durerea națiunilor aflate în război. Nu fiți ca niște orbi care 

conduc alți orbi; amintiți-vă că v-am spus că voi sunteți lumina lumii. Misiunea ta nu va fi dificilă dacă ai 

dragoste pentru această cauză. Dacă Îmi arătați intenții bune, vă voi ajuta. Nu va fi necesar să mergeți în 

căutarea bolnavilor, dar veți fi căutați. Eu vi le voi aduce la voi și astfel veți putea îndeplini această 

binecuvântată sarcină de mângâiere. Cei care vor veni la voi vor fi pregătiți de Mine, pentru ca voi să nu 

întâlniți inimi împietrite și să-mi spuneți: "Cât de grea este sarcina pe care Mi-ai dat-o, Tată, și cât de grele 

sunt câmpurile pe care le lucrez". Am ordonat totul pentru ca voi să lucrați cu dragoste și să vă desăvârșiți. 

12 V-am ales să vă încredințez această sarcină pentru că mă iubiți și mi-ați arătat umilința și 

supunerea voastră. Dar nu vreau ca voi - după ce v-am folosit ca mijlocitori pentru a revărsa mila Mea 

asupra celor nevoiași - să vă simțiți superiori semenilor voștri și să Mă negați. 

13 Pentru a-ți înălța sufletul, trebuie să renunți la plăcerile de prisos ale acestei lumi. Calea mea este 

îngustă și este necesar să veghez și să mă rog. Dar dacă Mă iubiți cu adevărat, nu va fi un sacrificiu pentru 

voi să vă despărțiți de aceste nenorociri umane. Am făcut crucea ta ușoară și i-am luminat pe cei care te 

înconjoară pentru ca ei să nu fie obstacole pe calea ta. 

14 Mâine va fi un război al doctrinelor și al ideilor. Mulți dintre semenii tăi, sătui de promisiuni false, 

vor veni la tine în căutarea adevărului, iar dacă nu ești pregătit, atunci prezența acestor oameni te va 

intimida. 

15 Luptați pentru salvarea oamenilor și folosiți acest timp, pentru că 1950 se apropie deja și atunci nu 

voi mai vorbi prin purtătorii de cuvânt. Mulți dintre voi Mă vor sluji înainte de acel an, iar alții după. După 

acest an, voi, care ați transmis Cuvântul Meu, nu veți mai cădea în extaz, iar voi, care ați lăsat "lumea 

spirituală" (spiritele păzitoare) să se facă cunoscută în prezent, veți asculta de îndemnurile ei și vă veți 

simți protejați în orice moment. Eu voi fi cu toți copiii mei, pentru ca voi să continuați să faceți cunoscute 

oamenilor învățăturile mele. În acest timp, dușmanii voștri se vor strădui să vă distrugă și să creeze 

obstacole în calea desfășurării Lucrării Mele. Dacă nu sunteți de acord atunci, vă veți simți slăbit. Dar 

mulți dintre acei persecutori, când vor ajunge să cunoască sensul învățăturii Mele, Mă vor recunoaște, se 

vor converti și vor aduce învățăturile Mele în alte națiuni și țări. 

16 Vreau ca tu să aduci această lumină tuturor copiilor mei, celor mici și celor puternici, să ai grijă de 

sufletele lor care gem și să le arăți calea, iar tu, care ai fost needucat, să știi cum să interpretezi voința mea 

în fața lumii. 

17 Fiecare se află la locul pe care i l-am desemnat. Nu-i blasfemiați pe cei pe care i-am pus înaintea 

voastră ca purtători de cuvânt ai mei, ca responsabili pentru mulțimi, ci mai degrabă ajutați-i cu gândurile 

voastre bune. Dacă i-am ales pentru a le încredința o misiune importantă, rugați-vă pentru ei, pentru ca ei 

să-și poată îndeplini sarcina dificilă. 

18 Voi, care ați suferit încercări care v-au împietrit inimile, puteți acum să îl înțelegeți pe cel care 

suferă și puteți pătrunde în camera secretă - care este inima omului - și să descoperiți suferința sau răul 

care îl chinuiește pentru a-l consola. 

19 Înțelegeți-Mă, oameni buni, și țineți minte: dacă am făcut auzit Cuvântul Meu în mod material, a 

fost doar pentru că vă iubesc și vreau să cunoașteți dorința Mea ca voi să vă iubiți unii pe alții. 

20 Luați-vă de mână ca dovadă de prietenie, dar faceți-o cu sinceritate. Cum puteți fi frați și surori 

dacă nu ați înțeles cum să fiți prieteni? 

21 Dacă vreți ca Tatăl să locuiască în mijlocul vostru, trebuie să învățați să trăiți ca frați și surori. 

Dacă faceți acest pas pe calea fraternității, victoria voastră va fi răsplata unirii spiritului cu spiritul. Multe 

daruri spirituale v-am acordat și vă anunț: Când veți fi uniți în voință și în gândire, vă voi acorda să vă 

conectați prin inspirație cu frații și surorile voastre care trăiesc dincolo de lumea voastră. 
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22 Lucrarea Mea este de lumină, adevărul Meu este clar, de aceea vă spun că nimeni nu poate umbla 

în întuneric și pretinde că Eu sunt acolo. 

23 În acea vreme, când am trăit printre voi ca om, se întâmpla adesea ca în timpul nopților, când toată 

lumea se odihnea, oamenii să Mă caute și să vină la Mine pe ascuns, pentru că se temeau să nu fie 

descoperiți. M-au căutat pentru că au simțit remușcări pentru că au strigat împotriva Mea și au provocat 

ofensă în timp ce vorbeam mulțimilor, iar remușcarea lor a fost mai puternică atunci când și-au dat seama 

că Cuvântul Meu lăsase un dar de pace și lumină în inimile lor și că Eu le-am infuzat balsamul Meu 

vindecător în trupurile lor. 

24 Cu capetele plecate s-au aflat în fața Mea și Mi-au spus: "Învățătorule, iartă-ne, am descoperit că 

există adevăr în cuvântul Tău". - Eu le-am răspuns: "Dacă ați aflat că Eu spun numai adevărul, de ce vă 

ascundeți? Nu ieșiți în aer liber pentru a primi razele soarelui atunci când apare și când v-a fost rușine de 

el?". 

25 Cel care iubește adevărul nu-l ascunde, nu-l neagă și nu se rușinează de el. 

26 Vă spun acest lucru pentru că văd că mulți vin în secret să mă asculte, dar mint despre unde au fost 

și ascund ceea ce au auzit, uneori chiar neagă că au fost cu mine. De cine vă este rușine? 

27 Este necesar să învățați să vorbiți despre Lucrarea și Cuvântul Meu în așa fel încât să nu le dați 

motive oamenilor să râdă de voi sau să vă arate cu degetul. De asemenea, trebuie să fiți sinceri, astfel 

încât, atunci când mărturisiți despre Mine, să o faceți cu cuvinte care să exprime că vin din inimă. Aceasta 

este sămânța care încolțește întotdeauna, pentru că are un adevăr care atinge inima și ajunge la suflet. 

28 Mesajul meu divin, atunci când îl pun în voi, trebuie să se transforme în mesaj fratern. Dar pentru 

ca acest lucru să impresioneze și să miște inima materialistă și sceptică a oamenilor de astăzi, trebuie să fie 

impregnat de adevărul pe care vi l-am dezvăluit. Dacă ascundeți sau ascundeți ceva, nu veți fi dat o 

mărturie completă a ceea ce a fost revelația Mea în Era a Treia și, ca urmare, nu veți fi crezuți. 

29 V-am demonstrat că bandajul întunericului poate fi îndepărtat de la un ignorant sau de la un 

iluzionist fără a-l răni, fără a-l insulta, jigni sau răni, așa că vreau ca și voi să faceți la fel. Eu însumi v-am 

dovedit că dragostea, iertarea, răbdarea și toleranța au mai multă putere decât duritatea, condamnările sau 

folosirea forței. 

30 Păstrați această lecție, ucenicilor, și nu uitați că, dacă vreți să vă numiți pe bună dreptate frați ai 

aproapelui vostru, trebuie să aveți multă bunătate și virtuți pe care să le turnați în ei. Vă promit că atunci 

când lumina fraternității va străluci pe pământ, îmi voi face simțită prezența într-un mod puternic. 

31 Mintea celui care știe să se pregătească intră în extaz la contemplarea învățăturilor spirituale 

inspirate de cuvântul Maestrului. Solul din 

inima nu a fost stearpă, iar în curând grâul va da roade. 

32 Lumina Mea a sfărâmat întunericul dens al ignoranței voastre, inima voastră a fost stârnită să Mă 

iubească și mintea voastră s-a luminat pentru a înțelege revelația Mea. Această lumină v-a făcut să vedeți 

gloria vieții, perfecțiunile creației, minunile naturii și înțelepciunea cu care a fost prefigurat fiecare destin. 

33 Uneori îmi spui: "Maestre, este ușor să înveți lecția Ta, dar este dificil să o pui în practică". - În 

consecință, Maestrul vă încurajează și, cu dragostea Sa, vă insuflă încredere. Apoi, El te pune la încercare 

în viața de zi cu zi, în ceea ce privește capacitatea ta de a face față. Și astfel, fără să vă dați seama, începeți 

să practicați învățăturile Maestrului. Înțelegerea, credința și dragostea sunt tot ce ai nevoie pentru a merge 

pe această cale. 

34 Nu uitați: Când ați venit în Prezența Mea și înainte de a vă cere să începeți imediat îndeplinirea 

oricărei sarcini, v-am permis să Mă ascultați pentru a vă sătura cu Cuvântul Meu, care este înțelepciune și 

putere, balsam și pace. Te-am lăsat să cauți mai întâi Adevărul Meu până când l-ai găsit, te-am lăsat să 

explorezi Lucrarea Mea și să pătrunzi în ea cât de mult doreai; așa cum i-am spus lui Toma să-și pună 

degetele în rana de lângă Mine, ca să creadă. Numai așa veți putea să rămâneți fermi și să perseverați în 

lupta care vă așteaptă. 

35 Ți-am permis să auzi Cuvântul Meu de nenumărate ori și să te simți discipolat în timpul sesiunilor 

Mele de învățătură. Divinitatea Mea s-a manifestat și am permis ca "lumea mea spirituală" să dea dovadă 

de prezența ei, făcând miracole printre voi. 

36 Când veți înțelege și veți vedea corect tot ceea ce v-am acordat, vă veți convinge că nu veți mai 

avea nici o poftă și nici o dorință de dovezi și miracole. 
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37 Ați văzut miracolele care au avut loc în voi înșivă sau în frații și surorile voastre, iar aceste 

miracole au fost cele care au aprins flacăra credinței voastre și au construit un altar al iubirii în inimile 

voastre. 

38 Aveți totul pentru a putea practica învățătura Mea cu puritatea și înălțimea pe care le înțelegeți 

acum. 

39 Astăzi îmi puneți mereu întrebări, mâine veți fi cei care vor răspunde la întrebările pe care vi le 

pun semenii voștri. 

40 Dificilă și frumoasă este sarcina pe care v-o încredințez. Este crucea iubirii sub care vă veți prăbuși 

și care vă va ridica din nou cu puterea ei. 

41 Cine poate trece prin această viață fără să poarte o cruce? Și cine este cel care o poartă și nu se 

prăbușește, uneori epuizat de povara ei? 

42 Nu uitați că și Eu, Mesia al vostru, Răscumpărătorul vostru, am avut crucea Mea pe pământ și a 

trebuit să mă prăbușesc de multe ori sub greutatea ei. Dar vă spun cu adevărat că trupul se poate îndoi și se 

poate prăbuși sub greutatea durerii, a epuizării și a agoniei; dar spiritul nu va fi învins, căci după fiecare 

cădere se ridică mai sus, în fiecare plângere își va binecuvânta destinul și chiar și în moarte se va ridica la 

lumina vieții adevărate. 

43 Hristos nu a disprețuit să își ia crucea. Ducându-l pe umerii Săi până la Golgota și dându-și viața 

pe el, El v-a dat cel mai mare exemplu de umilință, iar după aceea a fost la dreapta Tatălui. 

44 Acea cruce a fost stiloul cu care am scris pasiunea mea în inimile oamenilor. 

45 O, popor, căruia i-am încredințat misiunea de a fi lumină și mântuire pentru omenire. Ești un 

discipol al celor Trei Timpuri, care acum, în cel de-al Treilea, va deveni Maestru. 

46 Astăzi sunteți uniți și formați congregații, mulțimi și grupuri; mâine veți porni pe căi diferite 

pentru a mărturisi și a preda învățătura mea. Dar din punct de vedere spiritual nu veți fi departe unul de 

celălalt. 

47 Chiar dacă sunteți despărțiți de mări și de teritorii vaste, inimile voastre vor bate aproape una de 

cealaltă, unite de idealul îndeplinirii misiunii voastre. 

48 Unificarea acestui popor va avea loc după 1950, iar bucuria Tatălui va fi foarte mare când va vedea 

cum se va fertiliza sămânța pe care a crescut-o cu Cuvântul Său, care a fost ca o rouă fertilă și pe care 

poporul a primit-o din 1866 până în 1950. 

49 Se apropie deja timpul, oameni buni, când trebuie să oferiți primele roade ale misiunii voastre 

Tatălui vostru Iehova, la poalele noului Munte Sinai. 

50 Vreau ca în acel ceas binecuvântat să prezentați Tatălui acea unitate pe care ați pierdut-o în trecut 

și pe care v-am cerut-o atât de mult în prezent. Nu veniți la El cu fanatism sau idolatrie în inimă și cu rodul 

înșelăciunii în mâini. 

51 Cum ar putea cel care se închină la idoli să-și descopere greșeala atunci când vine peste voi, 

deoarece și voi vă închinați la obiecte similare? 

52 Iubirea mea grijulie face ca toate câmpurile să fie fertile pentru ca sămânța spiritualizării să cadă 

pe ele. 

53 Nu vă temeți de destinul vostru, oameni buni. În această sarcină misionară a voastră nu există nici 

o robie, nici acest "obstacol" (comunitatea spirituală) nu este o închisoare, nici misiunile pe care vi le-am 

încredințat nu sunt lanțuri. 

54 Fericiți cei care, credincioși și de bunăvoință, se refugiază în acest chivot, căci vor fi salvați de 

ispitele acestui timp, vor fi puternici, căci în durerea lor vor avea balsamul tămăduitor, în sărăcia lor vor 

avea comoara acestei lucrări, iar când ingratitudinea și calomnia îi vor urmări, vor avea mângâierea 

Cuvântului Meu de iubire. 

55 Nu vă cer să faceți sacrificii supraomenești. Nu i-am cerut bărbatului să înceteze să mai fie bărbat 

pentru a Mă urma, nici femeii nu i-am cerut să înceteze să mai fie bărbat pentru a îndeplini o sarcină 

spirituală. Nu am despărțit soțul de partenerul său, nici nu am îndepărtat-o pe ea de soțul ei pentru ca ea să 

Mă slujească pe Mine, nici nu le-am spus părinților să își părăsească copiii sau să renunțe la munca lor 

pentru a Mă urma. 
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56 I-am făcut să înțeleagă, atunci când i-am făcut lucrători în această vie, că pentru a fi slujitorii mei 

nu trebuie să înceteze să fie oameni și că trebuie să înțeleagă cum să dea lui Dumnezeu ceea ce este al lui 

Dumnezeu și lumii ceea ce i se cuvine. 

57 Îți spun doar să nu lași să treacă niciuna dintre oportunitățile pe care ți le pun pe calea vieții, pentru 

ca tu să poți îndeplini misiunea de iubire pe care te-am învățat-o. 

58 Veți descoperi că îndatoririle spirituale și materiale sunt legate între ele și, adesea, veți îndeplini 

ambele legi simultan. 

59 Șapte etape spirituale pe care sufletul tău va trebui să le parcurgă pentru a ajunge la perfecțiune. 

Astăzi, când trăiți pe pământ, nu știți pe ce treaptă a scării dezvoltării vă aflați. 

60 Deși știu răspunsul la această întrebare a spiritului tău, nu ți-l pot spune deocamdată. 

61 Lucrați cu mult zel pentru ca - atunci când va veni moartea și veți închide ochii trupului vostru 

pentru această viață - sufletul vostru să se simtă înălțat până când va ajunge în casa pe care a obținut-o prin 

meritele sale. 

62 Discipolii acestei lucrări vor experimenta la începutul morții trupești cât de ușor se rup legăturile 

care leagă sufletul de trup. Nu va fi nici o durere în el pentru că trebuie să părăsească confortul 

pământului. Sufletul său nu va rătăci ca o umbră printre oameni, bătând din ușă în ușă, din inimă în inimă 

în dorința de lumină, de iubire și de pace. 

63 Priviți și rugați-vă, vedeți cum acolo, în alte națiuni, războiul sădește dezolarea în calea sa, în timp 

ce printre voi Cuvântul Meu coboară plin de bunătate și pace. 

64 Rugați-vă pentru lume, oameni buni. 

65 Voi, bărbații, când vă întoarceți la casele voastre cu pași grăbiți pentru că vreți să vă îmbrățișați 

soția sau să vă vedeți în ochii copiilor voștri, și aveți bucurie în suflet pentru că vreți să dăruiți roadele 

muncii celor dragi - rugați-vă pentru acei oameni care se află pe câmpurile morții și nu se vor putea 

întoarce să își viziteze casele pentru că au fost rase de pe fața pământului. 

66 Atunci când trăiești ceva vesel, nu trebuie să uiți că în același ceas sunt mulți care plâng. 

67 Soții și mame, când vă aplecați să sărutați fruntea copilului care doarme dulce în leagăn, gândiți-vă 

la acele mame care au fost odată ca niște ciocârlii și care acum și-au pierdut cuibul, perechea și copiii, 

pentru că războiul a distrus totul ca un uragan. 

68 Când închideți ușa casei și simțiți căldura confortabilă a căminului și protecția acestuia, gândiți-vă 

și la acele mame care își caută un loc în pământ pentru a-și proteja copiii de moarte. Gândiți-vă la copilașii 

care își cheamă părinții fără să primească răspuns și la cei care bâlbâie un singur cuvânt: Pâine. 

69 Dar, în timp ce oamenii continuă să se distrugă unii pe alții, voi vă veți ruga, iar rugăciunea voastră 

va fi ca un înger al păcii care plutește deasupra acelor națiuni. 

70 V-am vorbit ca de la Maestru la discipol și ca de la Tată la copil. Reflectați asupra Cuvântului 

Meu. 

71 Comunitatea pe care o formați împreună cu Divinitatea Mea este ca un copac măreț care invită 

călătorul să se odihnească. Eu sunt rădăcina și trunchiul acelui copac, iar voi sunteți ramurile pline de 

frunziș care se întind. Eu vă hrănesc cu seva, iar voi primiți viață și putere cu ea. Gândește-te dacă ai putea 

trăi detașat de Mine. - Uneori îmi spuneți că ați devenit slabi și că suferiți pentru că vremurile s-au 

schimbat. Dar eu vă spun că vremurile au rămas aceleași; ceea ce s-a schimbat este inima voastră, pentru 

că ea nu a înțeles cum să trăiască și să persevereze în iubire, în armonie și în pace, și aceasta este cauza 

durerii voastre. 

72 Învățătura mea reînnoiește credința spiritului vostru, vă dă o nouă putere și vă luminează. Cuvântul 

meu este o apă limpede ca cristalul, care îți potolește setea și se revarsă asupra ta fără încetare. Vă dau 

"grâu" din belșug pentru ca voi să îl cultivați în inimile semenilor voștri. Vreau ca, așa cum vă iubesc Eu, 

să vă iubiți și voi înșivă, pentru că nu numai că v-am încredințat îndrumarea și conducerea unui număr de 

oameni, dar prima datorie pe care o aveți față de Mine este să aveți grijă de voi înșivă. Trebuie să vă iubiți 

pe voi înșivă, știind că sunteți imaginea vie a Creatorului vostru. 

73 Secerișul pe care Mi-l oferiți până în ziua de azi este durere și puțină cunoaștere a Legii Mele; 

totuși nu v-am dat să beți acest pahar. Eu v-am spus: Dacă semănați grâu, veți secera și grâu. Dar trebuie 

să îngrijești sămânța pe care o semeni. Astăzi este vremea secerișului și fiecare își va culege recolta. După 

aceea, pământul va fi din nou curat, iar omul va începe o nouă viață, iar eu voi fi foarte aproape de el și îi 
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voi inspira inima. Va fi împărăția păcii, despre care v-am vorbit de multe ori, iubiți discipoli, și pentru care 

pregătesc în prezent toate sufletele. 

74 Vreau să vă văd adunați în jurul mesei mele ca niște copilași, ascultându-mă și hrănindu-vă, 

împărtășindu-vă cu mine și, în timp ce primiți învățăturile mele, luând hotărâri de a le urma. Vreau să vă 

serviți semenii. Vă voi trimite la ei de îndată ce dragostea și mila vor înflori în inimile voastre. Viața ta ar 

trebui să fie ca o oglindă pură, astfel încât faptele tale să se reflecte în ea și să știi dacă ai procedat corect 

sau dacă ai eșuat. 

75 Desfășurarea virtuților discipolilor mei va fi un stimulent pentru cei prin care Mă fac cunoscut. 

Inspirația va fi abundentă, iar harul Meu și minunile Mele se vor revărsa asupra oamenilor. Frații și 

surorile voastre spirituale, bine dispuși prin echiparea voastră, vă vor ajuta, vă vor face calea ușoară și 

munca plăcută. Influența ta va ajunge dincolo de casa ta, regiunea sau națiunea ta și va ajuta alte inimi. 

Bunătatea are o putere pe care încă nu o cunoașteți. 

76 Eu am dat Cuvântul Meu prin mijlocirea unor oameni simpli și ignoranți. Dar printre cei care Mă 

ascultă se află și savanți, cei cu minți pregătite care au reușit să descopere esența Mea divină în umilința 

acestui Cuvânt. Am lucrat inimile voastre zi de zi pentru a le face receptive la manifestările Mele și Iubirea 

Mea a triumfat. Din stânca pe care Mi-ai arătat-o în inima ta, am făcut un templu în care să-mi aduci un 

cult de iubire. 

77 Vă încredințez Lucrarea Mea, apărați-o, căci este o bijuterie de o valoare inestimabilă. Fiți 

veghetori și vegheați ca aceasta să fie respectată și înțeleasă. Nimic nu te va face să te retragi de pe cale. 

Mergeți întotdeauna înainte. 

78 Ori de câte ori inima voastră este însetată de iubire, ridicați-vă la Mine. Când suferința este ca o 

povară grea, amintește-ți că există un Tată care te iubește și care este gata să te mângâie. Când vă gândiți 

la Mine, veți simți cum frica și tristețea dispar. Încredințați-mi bolnavii voștri și eu îi voi vindeca. 

79 Pomul vieții și-a întins ramurile ca să vă dea odihnă și răcoare, iar roadele lui v-au făcut inimile 

iubitoare. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 134  
1 Cu acest mesaj de iubire aduc pace în inima ta, căci am văzut sanctuarul tău deschis și am intrat să 

locuiesc în el. 

2 Hristos vă vorbește vouă, Maestrul, și vă amintește de faptele Sale pe pământ, pentru ca voi să 

reușiți să vă inspirați din exemplul Meu. 

3 Trebuie să vă folosiți de prezența mea printre voi, oameni iubiți, pentru că perioada pe care o trăiți 

în prezent este importantă pentru sufletul vostru. 

4 Această ființă de lumină care locuiește în voi știe că munca sa nu este terminată, își dă seama că în 

existențele anterioare nu a folosit timpul care i-a fost acordat și nici oportunitățile pe care le-a avut pentru 

a progresa spiritual. De aceea, știe că trebuie să facă un efort astăzi pentru a-și îndeplini pe deplin sarcina 

și pentru a-și dezvolta toate darurile spirituale. 

5 A fost voința Mea ca prin această lucrare să cunoașteți toate darurile și capacitățile spiritului 

vostru. V-am transmis învățătura mea de iubire, v-am acordat suficient timp pentru a vă dezvolta darurile 

spirituale și pentru a lumina cu lumina adevărului meu calea celor care umblă în întuneric. 

6 V-am făcut să înțelegeți că acesta este momentul în care aleșii Mei vor apărea ca profeți, 

clarvăzători sau iluminați și vor anunța lumea că a venit Era Luminii. Puțini vor fi cei care vor simți în 

aceste anunțuri apropierea regatului meu, care va fi gata să vă copleșească cu revelații, daruri de har și 

înțelepciune. 

7 Mulți vor fi atât de nedumeriți de ceea ce văd, simt și experimentează, încât Mă vor întreba în cele 

din urmă: "Doamne, ce este ceea ce văd ochii mei, ce se întâmplă în lume și care este sensul atâtor 

manifestări și semne ciudate printre oameni?". 

8 Dar cei care, din cauza necredinței, aroganței sau nesimțirii lor, nu sunt capabili să vadă, să simtă 

sau să intuiască luminile cunoașterii acestui veac, vor fi printre cei care numesc întunericul lumină și 

înșelăciunea adevăr. 

9 Nu credeți că voi, care v-ați bucurat în lumina acestui Cuvânt care v-a încurajat inimile, care 

sunteți chemați să explicați motivul pentru toate acestea, să proclamați Vestea cea Bună și să aduceți 

învățătura Mea prin Cartea Învățăturii Mele tuturor celor care au nevoie de ea? 

10 Eu v-am dat legea, călăuza, calea și cunoașterea a ceea ce este drept și a ceea ce este permis, ca să 

nu vă poticniți niciodată, ca să nu vă îndoiți în momentele de conflict și ca să nu pângăriți ceea ce este 

sfânt. Știu că în toate colțurile pământului veți vedea bărbați și femei care profețesc, care proclamă 

doctrine ciudate tuturor celor care trăiesc departe de spiritualitate - bărbați care vindecă boli considerate 

incurabile și care propovăduiesc spiritualizarea ca singura doctrină capabilă să dea pace lumii. 

11 Manifestările multora dintre acești oameni nu vor fi nici clar definibile, nici mai puternice, pentru 

că le-a lipsit îndrumarea Maestrului. Dar până atunci, acest popor, care a fost discipolul Meu, va răspândi 

mesajul Meu pe toate căile pământului. 

12 Mulți vor avea motive să se minuneze că Viața Spirituală va fi ghidul pentru lucrările oamenilor; 

pentru că, de mult timp, oamenii au închis ușile inimilor lor la mesajul Meu și la inspirațiile Mele. În 

această izgonire voluntară, ființa umană nu aude decât vocea propriului său liber arbitru, iar drumul său de 

viață este luminat doar de lumina slabă a cunoștințelor sale materiale. Dar acest glas este aproape 

întotdeauna o lungă lamentație, un plâns sau o imprecație, iar "lumina" sa se manifestă prin intermediul 

științei sale care, în loc să-l ducă în sus, îl afundă și mai mult în suferință. 

13 Cei care se vor ridica după secole de somn și vor vesti lumina noii ere vor fi "morții" care se vor 

ridica la Viața Spirituală, după ce au fost în prealabil rigizi pentru viața adevărată. Acolo unde există 

iubire, înțelepciune și dreptate, unde există inspirație și unde domnește bunătatea, acolo va exista viața 

adevărată. Dar acolo unde domnește păcatul și domină viciul, acolo unde se cuibăresc certurile, reaua 

voință și egoismul, acolo se vor găsi doar moarte, nenorocire și întuneric. 

14 Ori de câte ori oamenii cad în materialism, munca lor, în loc să fie creativă, este distructivă. Ei se 

aseamănă atunci cu o adunătură de viermi gata să roadă o carcasă, în timp ce prin munca lor creativă ar 

putea semăna cu un roi de albine care își construiesc fagurii într-o armonie perfectă. Munca acestor mici 

creaturi constă în căutarea mierii care să le îndulcească mai târziu palatul. Dar voi: când veți descoperi în 

sfârșit adevăratul gust al vieții pentru a vi-l dărui unul altuia? 
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15 Această aromă este formată de iubirea divină - un nectar delicios pe care l-am pus în fiecare inimă 

și pe care voi nu ați știut să-l înțelegeți sau să-l căutați, și de aceea nu vă îndulcește încă existența. 

16 Astăzi, lumina Tatălui se revarsă din belșug asupra fiecărui spirit, pentru ca, atunci când se trezește 

din letargie, să reflecteze asupra propriei experiențe, care este o carte bogată în înțelepciune și lumină, și 

astfel să devină conștient de adevăr. 

17 Oameni buni, pregătiți-vă, gândiți-vă la sarcina voastră, măsurați-vă responsabilitatea în acest timp 

atât de favorabil pentru trezirea spirituală și fiți gata să lucrați în via mea, căci vă voi ajuta în îndeplinirea 

misiunii voastre. 

18 Vă aud petițiile, plângerile. Vreau să înveți să conversezi cu Tatăl tău. 

19 Să nu credeți că am venit doar la voi: Am coborât la toți, pentru că plângerile acestei umanități au 

ajuns până la înălțimile cerului, ca un strigăt de angoasă, ca o inspirație de lumină. 

20 Primind Cuvântul Meu sub această formă, voi Mă întrebați în sinea voastră dacă vin ca Tată sau ca 

Judecător; dar Eu vă spun: Chiar înainte de a auzi primul Meu cuvânt în această zi, conștiința ta îți 

denunțase deja fiecare dintre fărădelegile tale și, de asemenea, fiecare dintre faptele tale bune. Dar dacă v-

aș judeca cu Cuvântul Meu, de ce vă este frică? Oare judecata Mea nu vine din dragostea pe care o am 

pentru voi? 

21 Vă trezesc pentru ca încercările să nu vă ia prin surprindere și pentru ca furtunile și năvălirile 

acestor vremuri să nu vă lase în întuneric. 

22 Cu siguranță, aceasta este o perioadă de încercări, așa că este necesar să fim puternici și pregătiți 

pentru a nu ceda. 

23 Viața pe pământ a fost întotdeauna plină de încercări și de ispășire pentru om, dar niciodată această 

călătorie nu a fost atât de dureroasă ca astăzi, nici paharul nu a fost atât de plin de amărăciune. 

24 În acest moment, omul nu așteaptă până la vârsta maturității pentru a înfrunta lupta vieții. Câte 

creaturi cunosc deja în copilărie dezamăgirile, jugul, loviturile, obstacolele și eșecurile. Pot să vă spun 

chiar mai mult: în acest timp, durerea omului începe chiar înainte de a se naște, adică încă din pântecele 

mamei sale. 

25 Mare este ispășirea ființelor care vin pe pământ în acest moment. 

26 Toată durerea care există în lume este opera oamenilor. Există oare o mai mare perfecțiune în 

dreptatea Mea decât aceea de a permite celor care semănau spini pe calea vieții să vină și să-i culeagă? 

27 Nu toți au aceeași parte de vină pentru haosul pe care îl trăiți. Dar cei care nu sunt autorii 

războiului sunt responsabili pentru pace. 

28 Fiți milostivi cu voi înșivă și cu aproapele vostru. Pentru ca această îndurare să se transforme în 

acțiune, recunoașteți-vă darurile prin studierea Cuvântului Meu. Căci cine își iubește semenii Mă iubește 

pe Mine, pentru că semenii lui sunt copiii Mei mult iubiți. 

29 Sunteți un popor pe care îl pregătesc pentru rugăciune, pentru răspândirea Cuvântului Meu și 

pentru vindecare. Viața, cu mizeria, truda și amărăciunea ei, este ca un deșert, dar nu locuiți în el, căci 

atunci nu veți cunoaște adevărata pace. 

30 Amintiți-vă de exemplul lui Israel, la care se face referire în istorie, care a trebuit să rătăcească 

mult timp prin deșert pentru a se îndepărta de captivitatea și idolatria Egiptului și, în același timp, pentru a 

ajunge pe un tărâm al păcii și al libertății. 

31 Astăzi, întreaga omenire seamănă cu acel popor capturat de Faraon. I se impun credințe, doctrine și 

legi. Majoritatea națiunilor sunt sclavele altora, mai puternice. Lupta pentru viață este dură, iar munca se 

desfășoară sub flagelul foametei și al umilinței. Amară este pâinea pe care o mănâncă toți oamenii. 

32 Toate acestea fac ca dorința de eliberare, de pace, să se contureze din ce în ce mai mult în inimile 

oamenilor pentru a obține o viață mai bună. 

33 Zgomotul războiului, sângele uman care se varsă, egoismul, dorința de putere și ura, care dau 

roade sub mii de forme, trezesc oamenii din letargia lor profundă. Și dacă se unesc într-un singur ideal de 

spiritualizare, așa cum s-a unit poporul lui Israel în Egipt sub inspirația lui Moise - ce putere ar putea opri 

aceste inimi? Nici unul, căci în acest dor va fi lumina Mea, în această luptă va fi puterea Mea și în acest 

ideal vor fi prezente promisiunile Mele divine. 
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34 Are lumea, pentru a se elibera de lanțurile sale, nevoie de un nou Moise? Învățătura pe care v-am 

adus-o în acest timp este lumina care l-a inspirat pe Moise, este cuvânt de dreptate și profeție, este putere 

care îl ridică pe cel slab, pe cel timid, pe cel laș și îl transformă în cel curajos, în cel hotărât și în cel 

înflăcărat - este lege care conduce și îndrumă pe calea adevărului - este tandrețe divină care vă susține în 

zilele lungi de rătăcire. 

35 Vă simțiți încurajați de Cuvântul Meu, oameni buni, ca și cum un balsam miraculos ar fi fost 

aplicat pe rănile voastre. Te simți întărit, reînnoit, plin de speranță pentru ziua de mâine. Nu credeți atunci 

că același mesaj, dacă l-ați duce la popoarele asuprite de pe pământ, ar face același miracol asupra lor? 

36 De aceea vă spun să vă echipați, ca să nu întârziați momentul în care trebuie să plecați ca mesageri 

ai acestei vestiri. 

37 Când vă spun să vă pregătiți, este pentru că această Bună Vestire trebuie să se răspândească în așa 

fel încât să nu fie niciodată un prilej de durere, de conflicte fratricide sau de vărsare a unei singure picături 

de sânge. 

38 Mesajul meu este convingător, amabil, adevărat. Atinge atât inima, cât și mintea și convinge 

spiritul. 

39 Ascultați-mă, studiați, practicați și veți putea deschide breșe pentru credință, lumina libertății și a 

păcii. 

40 Știți că sunt întotdeauna gata să vă dau o altă învățătură de-a Mea. Astăzi voi începe prin a vă 

spune că scopul venirii mele printre voi este să vă învăț, pentru ca voi să vă îndepliniți sarcina cu puritate. 

41 Desigur, această existență pământească este o nouă etapă pentru spiritul tău, care a lăsat 

neterminată o lucrare care îi fusese încredințată; dar acum i se oferă ocazia de a o avansa puțin pe calea 

perfecțiunii. 

42 Eu, Maestrul Divin, a trebuit de asemenea să mă întorc la oameni, deoarece Lucrarea Mea a rămas 

incompletă în acel moment. Unii vor nega această afirmație și vor spune că lucrarea lui Isus s-a încheiat 

atunci când a murit pe cruce. Dar asta doar pentru că au uitat că am anunțat și am promis că mă voi 

întoarce. 

43 Voi, cei cărora vă dezvălui în prezent aceste învățături, înțelegeți că reîncarnarea nu este necesară 

pentru Mine, pentru că este în spiritul Meu să pot să Mă dezvălui oamenilor în mii de feluri. Nici nu am 

venit din nou să caut perfecțiunea spiritului Meu. Dacă vin la voi acum, este doar pentru a vă arăta calea 

care vă poate conduce spre lumină. Amintiți-vă că profeții v-au spus în Prima Eră: este "ușa". Și nu v-am 

spus Eu, când eram printre voi, omule, că Eu sunt Calea? Nu vă spun eu astăzi: "Eu sunt vârful muntelui 

pe care urcați"? 

44 Întotdeauna am fost în perfecțiune. 

45 Mă bucur să știu că mergeți în siguranță pe calea Mea. Mâine bucuria va fi universală, când veți 

locui cu toții în Casa spirituală care așteaptă de mult timp sosirea copiilor Domnului. 

46 Astfel, mă adresez spiritului tău, pentru că știu că el poate înțelege deja această învățătură și îi pot 

spune că nu este un copil al acestui pământ, că ar trebui să se considere doar un oaspete aici, în această 

lume, pentru că adevărata sa patrie este spirituală. 

47 Înțelegeți acest cuvânt în adevăratul său sens, pentru că altfel ați ajunge la concluzia că învățătura 

Mea este împotriva oricărui progres uman și nu ar fi corect din partea voastră să imputați astfel de erori 

unui Tată care nu face decât să se străduiască pentru perfecționarea copiilor Săi pe diferitele căi ale vieții. 

48 Ceea ce justiția Mea urmărește în mod ireconciliabil este răul, care ia diferite forme în inimile 

oamenilor și se manifestă uneori prin sentimente egoiste, prin pasiuni josnice, alteori prin lăcomie 

nemăsurată și chiar prin ură. 

49 Discipoli, veți studia ceea ce vă voi spune acum prin alegorie: Viața este un copac, ramurile sale 

sunt nenumărate, iar dintre aceste ramuri nu există două la fel, dar fiecare dintre ele își îndeplinește 

sarcina. Dacă un fruct nu reușește, este aruncat din pom, iar dacă o ramură crește, este tăiată. Căci din 

pomul vieții nu vor ieși decât roadele vieții. 

50 Orice știință care a provocat răul și orice religie care nu a adus lumina adevărată, le puteți 

considera ca fiind ramuri și fructe prin care nu mai curge seva pomului vieții, pentru că sunt deja desprinse 

de el. 
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51 Binecuvântat este cel care are scopul măreț de a urma Calea Mea; binecuvântat este cel care se 

străduiește să își mărească spiritul. Îi primesc pe cei care își reduc la tăcere plângerile și se gândesc doar să 

primească roua Cuvântului Meu - cei care nu lasă să moară credința și speranța în Mine. Prin Cuvântul 

Meu îi voi face pe toți să cânte în sfârșit laudele credinței. 

52 Vă învăț spiritualizarea pentru că vă va oferi sănătate mentală și fizică. Vă va face să vă iubiți pe 

voi înșivă și vă va da putere și încredere. 

53 Prin cel care se gândește la mine și mă iubește curge râul vieții, în el este revelația mea divină. V-

am dat viață pentru ca voi să fiți milostivi și să vă manifestați capacitatea de a iubi. Ți-am dat-o și ție 

pentru ca tu să dobândești înțelepciune. Viața este reflecția lui Dumnezeu, este marea mărturie a existenței 

Mele. Trăiți-o și bucurați-vă de ea, dar și înțelegeți-o. V-ați bucurat foarte mult de ea fără să o înțelegeți. 

Lăudați viața, dar cântecul vostru să dea mărturie de înțelegere, de admirație și de iubire. Sufletul tău, când 

se va înălța, va cânta un psalm mai bun Creatorului. 

54 Viața este un curs fără sfârșit. Pentru ca spiritul să devină mare, înțelept, puternic și bun, este 

necesar ca el să trăiască veșnic. Oameni buni, voi credeți că eu vă vizitez, dar adevărul este că eu locuiesc 

în voi. Eu vă caut în această formă doar pentru a Mă face cunoscut, pentru a deveni un gând, un cuvânt și 

un chip spiritual, și asta pentru că nu percepeți manifestarea Mea interioară în ființa voastră cu aceeași 

claritate ca bătăile inimii voastre. Pentru a putea simți bătăile Mele în ființa ta, trebuie să ai sensibilitate. 

Dar nu vă pierdeți speranța că veți reuși să Mă simțiți, căci speranța vine din credință, care este lumina pe 

calea voastră. Vai de cel ce-și pierde credința! Credința este farul care luminează viitorul, credința este 

puterea care aduce ceea ce voi numiți miracole. Ce s-ar întâmpla cu viața ta dacă nu ai avea credință în 

Legea Mea? 

55 Eu vă dau viață, dar vă spun: Urmăriți lumina credinței în Dumnezeul vostru, credința în voi 

înșivă, credința în viață și în ceea ce este creat. Nu vă îndoiți de îndurarea Mea în vicisitudinile vieții 

voastre. Dragostea mea este mai puternică decât încercările tale. Ascultați-Mă mai mult cu duhul decât cu 

urechea. Celor care se numesc dezmoșteniți, celor care pretind că pentru ei nu strălucește nici o stea a 

fericirii și că sunt lămpi stinse și celor care se plâng că au venit în viață doar pentru a vărsa lacrimi, le 

spun: v-ați hotărât vreodată să uitați de voi înșivă pentru o clipă pentru a aduce alinare aproapelui vostru? - 

Cu siguranță că nu, pentru că cel care practică mila face același lucru cu el însuși. Am chemat în acest 

timp pe cei care nu au nimic de dat lumii. 

56 Iubiți și dăruiți cu abnegație și veți vedea în curând răsplata dreaptă. Bateți la ușile Mele și vocea 

Mea vă va răspunde. Cu toții vă puteți ridica din nou, chiar dacă ați căzut foarte jos, chiar dacă sunteți 

acoperiți de noroi. Oamenii corupți de astăzi vor fi oamenii buni de mâine. Pe ruinele voastre voi construi 

templul Meu, dar omul Mă va ajuta să-l reconstruiesc. Aici este, intrați în viața adevărată. Este ca un regat 

în care totul este la îndemâna ta, de la cele cerești până la cele mai mici lucruri materiale. 

57 Elimină durerea. Viața pe care am creat-o nu este dureroasă. Suferința izvorăște din neascultarea și 

fărădelegile copiilor lui Dumnezeu. Durerea este caracteristică acestei vieți pe care oamenii au creat-o în 

dezbinarea lor morală. Ridicați-vă ochii și descoperiți frumusețea lucrărilor Mele. Pregătiți-vă lăuntric 

pentru a asculta concertul divin, nu vă excludeți de la această sărbătoare. Dacă vă izolați, cum ați putea 

împărtăși această fericire? Ai trăi trist, chinuit și bolnav. 

58 Vreau ca voi să fiți note armonioase în concertul universal, să înțelegeți că ați apărut din sursa 

vieții, să simțiți că în toate conștiințele există lumina Mea. Când veți ajunge la maturitatea deplină în care 

să-mi puteți spune: "Tată, supune duhul meu spiritului Tău, precum și voința și viața mea." Realizează că 

nu vei putea spune acest lucru atâta timp cât simțurile tale sunt bolnave și spiritul tău este separat în mod 

egoist de calea cea dreaptă. Trăiești sub chinul bolilor sau sub teama de a le contracta. Dar ce este o boală 

trupească în comparație cu o fărădelege a sufletului? - Nimic, dacă este în stare să se ridice, căci în mila 

Mea vei găsi mereu ajutor. 

59 Așa cum sângele curge prin vene și animă întregul corp, tot așa puterea lui Dumnezeu pătrunde în 

sufletul tău ca un curent de viață. Nu există niciun motiv să fii bolnav dacă respecți legea. Viața este 

sănătate, bucurie, fericire, armonie. Dacă ești bolnav, nu poți fi un depozitar al bunurilor divine. 

Mentalități, inimi sau trupuri bolnave, vă spune Maestrul: Cereți sufletului vostru, care este copilul Celui 

Atotputernic, să se întoarcă pe calea cea bună, să vă vindece bolile și să vă ajute în slăbiciunile voastre. 
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60 Ce ar putea Tatăl să-i refuze copilului Său atunci când se apropie spiritual pentru a cere ceva 

pentru trupul său, micuța și fragila făptură materială? Astfel vă învăț să cereți, dar când vine vorba de a da, 

vă spun: împărțiți și dați. Distribuiți materialul și oferiți dragoste. Căci la ce v-ar folosi să dăruiți partea 

materială dacă nu ați pune dragoste în ea? Cât de greu vi s-a părut să gestionați corect bunurile pe care le-

ați avut în lume. Unii vor să aibă totul doar pentru ei, alții care au prea mult nu se simt datori să împartă cu 

alții. 

61 Îți dezvălui o sursă de sănătate care se află în tine, în sufletul tău, pentru ca tu să poți apela la ea 

atunci când este necesar. Dacă știi cum să o cauți, îi vei găsi apele. Nu vreau o lume ruinată și tristă, un 

popor care, din necunoașterea a ceea ce posedă, Îmi vorbește mereu cu teamă și Mă imploră cu disperare. 

Vreau o lume care să fie conștientă de cât de mult este și posedă. 

62 Acum unii se gândesc: Dar dacă omul ar fi mereu sănătos - cum ar muri? La aceasta vă răspund că 

nu este necesar ca trupul vostru să fie bolnav pentru a înceta să mai trăiască. Este suficient ca inima să se 

oprească atunci când a sosit ceasul pentru ca ea să înceteze să mai fie. 

63 Lumina Duhului Meu se revarsă în voi pentru ca voi să vă ridicați. În această a treia eră, îi caut pe 

cei pierduți pentru ca ei să Mă slujească. Eu sunt Eliberatorul sufletelor, Cel care vă eliberează din robia 

voastră. Îi transform pe cei răzvrătiți în slujitori devotați și umili. Apoi le spun: Vegheați, ca să nu fiți 

surprinși de zvonuri și ispite care vă conduc din nou la pieire. 

64 Cel care a cunoscut mizeria și lumea de jos și a reușit să se elibereze de ea este pregătit să meargă 

acolo în căutarea celor care sunt încă pierduți. Nimeni nu este mai calificat decât el pentru a convinge cu 

cuvântul său, care este lumina experienței. Când veți deveni pescari de inimi și eliberatori de suflete? Când 

vei merge ferm pe calea pe care ți-am pregătit-o? 

65 Dăruiește fără condiții, nu condamna casa aproapelui tău, ci mai degrabă uită-te la casa ta, astfel 

încât, dacă o găsești murdară, curăț-o și fă-o demnă de a Mă primi. Nu vă uitați dacă cămara lui este plină 

sau goală, sau dacă trupul lui este acoperit cu haine de sărbătoare sau cu zdrențe. Lasă ca iubirea Mea să 

șteargă toate acele vicii care ar putea întuneca lumina pe care trebuie să o reflectezi. 

66 Vedeți că eu cobor din Locuința Perfecțiunii în locuința voastră pentru a vă arăta gloria Vieții 

Spirituale, pentru a vă dezvălui o lecție care vă va învăța să vă cunoașteți pe voi înșivă, să vă cunoașteți 

Creatorul și să vă cunoașteți destinul. 

67 Tatăl nu vrea ca copiii Săi să plângă, deși v-a spus: "Fericiți cei ce plâng". Legea Mea nu te învață 

să plângi, ci calea de a evita durerea. Dacă Mi-ar fi plăcut să vă văd suferind, nu aș fi venit la voi ca un 

medic și nu aș fi pus balsamul Meu vindecător pe fiecare rană. Cel care își poartă crucea suferinței cu 

blândețe îmi este plăcut, pentru că mă ia drept exemplu. Dar de la cel care, în fanatismul său religios și în 

ignoranța sa, își chinuiește și își mortifică trupul, primesc intenția sa bună, care este de a se purifica sau de 

a încerca să Mă imite în suferința Mea, dar acțiunea nu o aprob. 

68 Este de ajuns să golești cu răbdare paharul pe care viața ți-l oferă în fiecare zi și, depășindu-ți 

durerea, să ai destulă putere să te gândești la aproapele tău și să-i faci tot binele pe care îl poți face pentru 

a-ți îndeplini sarcina. 

69 Nu vă mai plângeți de suferință, ați primit darul iubirii mele și v-ați bucurat de cuvântul meu. 

Cunoașteți-o după esența ei divină și după pregătirea purtătorului de voce, după bunătatea și fermitatea 

vocii sale. Atunci lasă-ți spiritul să rătăcească prin regiuni pe care numai el le poate atinge, pentru ca acolo 

să se sature de lumină, în timp ce mintea rămâne răpusă și inima bate în admirație și iubire. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 135  
1 Eu vin plin de iubire și înarmat cu răbdare pentru a Mă face înțeles de toți. Găsiți mângâiere în 

Mine. Mâncați și beți pentru a vă potoli setea de dreptate. Vreau ca cel care este neînțeles de oameni să se 

simtă înțeles de Mine, iar cel care și-a simțit mâna goală când pleacă, după ce M-a ascultat, să simtă că 

poartă daruri cu el. ca cel care a venit în prezența Mea cu remușcări în suflet, în timp ce Mă ascultă, să se 

simtă ușurat de toate acestea și să-și poată ridica fața ca acea adulteră din Epoca a doua, când i-am spus: 

"Unde sunt cei care te prigonesc? Te iert, du-te în pace și nu mai păcătui". 

2 Eu sunt Judecătorul Divin care nu dă niciodată o sentință mai grea decât este fărădelegea. Câți 

dintre cei care se acuză înaintea Mea îi găsesc curați. Câți, pe de altă parte, își trâmbițează curățenia, iar eu 

îi găsesc corupți și vinovați. 

3 Cât de nedreaptă este justiția umană! Câte victime ale judecătorilor răi ispășesc crimele altora! Câți 

oameni nevinovați au văzut cum gratiile închisorii se închid în fața ochilor lor, în timp ce vinovatul umblă 

liber, purtând în mod invizibil povara furturilor și a crimelor sale. 

4 Din punct de vedere spiritual, lumea voastră este imperfectă. Ar trebui să o ajutați să se 

îmbunătățească. 

5 Lumea materială, planeta, nu este aproape de desființare, dar sfârșitul acestei lumi de erori și 

păcate, de întuneric și de știință rea, va fi adus de lumina Doctrinei Mele, iar pe ruinele ei voi construi o 

lume nouă de progres și pace. 

6 Sarcina voastră ca muncitori nu se va încheia în 1950. Dimpotrivă, tocmai atunci veți înceta treptat 

să mai fiți elevi și veți deveni profesori care, cu cuvântul iubirii, îi vor conduce pe oameni pe calea 

luminii. 

7 Marile legiuni spirituale așteaptă doar această purificare printre oameni pentru a se întrupa și a 

locui din nou pe pământ. Ei au o misiune măreață și așteaptă ca tu să le dai locul tău, pentru ca ei să-l 

poată lua. 

8 Îți voi explica învățătura Mea, făcând Cuvântul Meu audibil în mod material, pentru a te face să 

înțelegi cine ești. 

9 Nu vă lăsați niciodată intimidați de povara responsabilității pe care am pus-o asupra voastră; 

povara păcatului cântărește mai greu. Mai dureros este abisul cu întunericul său decât lumina prezentă pe 

vârful muntelui unde locuiește Maestrul. Vă spun din nou că "jugul lui Isus este ușor". 

10 Te-am numit Israel pentru că în spiritul tău există o misiune de pace, un destin de armonie 

spirituală cu întreaga umanitate. Căci tu ești cel dintâi născut, pentru că nu te-ai născut numai din Iacov, ci 

înțelegerea ta este mai presus de el, și chiar mai presus de Avraam. Punctul tău de plecare (ca ființă 

spirituală) este chiar înainte de momentul în care l-am trimis pe pământ pe primul om, care a întemeiat o 

familie din care am ales sămânța pentru a forma poporul Meu, puternic în credință, ascultare și iubire 

pentru Dumnezeul invizibil. Așa l-am pregătit și l-am binecuvântat, și a fost ca un far în mijlocul omenirii. 

11 Nu ți-a lipsit nimic pentru a-ți împlini destinul, și totuși ai văzut alte popoare ridicându-se mai sus 

decât tine, care ulterior te-au umilit cu lanțuri de robie. 

12 Erau popoarele lor superioare celor ale voastre? Nici în domeniul material, nici în cel spiritual nu 

vă erau superiori vouă, pe care Tatăl v-a copleșit cu darurile prețioase ale inspirației, adevărului, 

frumuseții, iubirii, sănătății și puterii. Te-am pregătit pentru ca tu să fii ca o oglindă a iubirii Mele pentru 

toate lucrurile create, în care omenirea să Mă poată contempla, și ca un izvor de apă limpede ca cristalul, 

în care cei însetați de adevăr să-și potolească setea. 

13 Cu toate acestea - în cele din urmă, ființe umane - ați devenit slabi și, în declinul vostru, ați fost 

subjugați de alte popoare. 

14 În acest timp te caut și sunt foarte aproape de tine. Vă reamintesc Legea mea și vă trezesc spiritul 

ca să audă vocea conștiinței, și spun inimilor voastre: "Treziți-vă, lanțurile care vă împovărau au fost rupte 

de moarte, iar astăzi viața v-a redat libertatea". Pentru aceasta am venit la voi în Era a treia. 

15 Să nu credeți că numai în sânul poporului lui Israel au existat profeți, precursori și spirite de 

lumină. I-am trimis pe unii dintre ei și la alte popoare, dar oamenii i-au considerat zei și nu emisari și au 

creat religii și culte din învățăturile lor. 
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16 Poporul lui Israel nu a înțeles misiunea pe care o avea față de alte popoare și a adormit pe un loc de 

odihnă al binecuvântărilor și al darurilor harului. Tatăl o modelase ca pe o familie perfectă, în care un trib 

avea sarcina de a apăra poporul și de a menține pacea; un altul cultiva pământul; un alt trib era format din 

pescari și marinari. Altuia i-a fost încredințată practica spirituală a cultului, și astfel, succesiv, fiecare 

dintre cele douăsprezece triburi care formau poporul s-a dedicat unei sarcini diferite, care împreună au 

produs un exemplu de armonie. Dar adevărat vă spun că darurile spirituale pe care le-ați avut în acele 

vremuri de odinioară le mai aveți încă. 

17 Recunoașteți printre voi profeții, vedeți bărbați, femei, bătrâni și chiar copii care mărturisesc 

adevărul Meu prin revelațiile lor. Aveți înălțimea spirituală de a vă ruga, autoritatea pentru ca forțele 

naturii să vă asculte și să vă supună, de care aveți un exemplu în Noe, care a învins apele; lui Iosua, căruia 

îi atribuiți că a oprit cursul soarelui - la care Eu vă spun că stelele nu și-au oprit niciodată cursul și că 

lumina Mea divină, ca un soare radiant, a fost cea care a prelungit ziua și a ascuns noaptea pentru ca 

poporul să obțină victoria, în timp ce universul și-a continuat cursul fără să se abată de la legile sale de 

armonie. 

18 Moise avea putere și asupra forțelor naturii, iar apele, vânturile și stâncile se supuneau vocii lui. I-

am încredințat omului această natură pentru ca el să se folosească de ea, dar el a răsturnat ordinea creației 

și a devenit sclavul naturii, în care și-a căutat adesea Dumnezeul. 

19 În cea de-a doua eră v-am mai dat o lecție despre aceste învățături când am potolit furtuna 

întinzând mâna, de asemenea când am mers pe apă sau când am înviat morții. Miracolele pe care le-am 

făcut atunci au fost făcute pentru a-i salva pe cei pierduți, pentru a transforma întunericul în lumină și ura 

în iubire. Nu am vrut să-i uimesc pe oameni prin astfel de fapte sau să le stârnesc uimirea prin ele, ceea ce 

ar fi servit doar admirației minții, ca unii care se lasă admirați de oameni ca ființe superioare, săvârșind 

minuni aparente și care sunt totuși incapabili să convertească un păcătos. Nu am venit să vă învăț 

cunoștințe inutile sau derutante: Eu v-am dezvăluit existența Mea și motivul existenței voastre. Ți-am 

dezvăluit secretul că puterea care dă viață și animă totul este iubirea; este puterea primordială din care au 

apărut toate ființele. 

20 Realizează că te-ai născut din iubire, că exiști prin iubire, că primești iertarea prin iubire și că vei fi 

în eternitate prin iubire. 

21 Pregătiți-vă pentru ca, atunci când Cuvântul Meu se va încheia, să mergeți în diferitele națiuni ale 

pământului, unde veți găsi popoare ale căror origini se pierd în timpuri străvechi și ai căror locuitori 

practică culte și științe în care lumea spirituală s-a revelat. Acolo veți auzi de transformări, de semne și 

minuni care vă vor uimi. 

22 Atunci veți fi înarmați, pentru că veți avea de îndurat mari încercări. Te vei simți temporar confuz 

atunci când, în cercul acelor oameni, vei experimenta cum se conectează cu lumea spirituală și fac 

miracole pe care tu nu le-ai fi putut face. Atunci când vă prezintă scrieri care conțin istoria lor, legile și 

poruncile lor, trebuie să vă deschideți ochii pentru a nu fi derutați de miracolul material, de experiența 

uimitoare, dar și pentru a-i putea admira și a-i lua drept exemplu în tot ceea ce conștiința și intuiția voastră 

vă spun că conține adevărul. 

23 De asemenea, veți găsi în ei dorința de a găsi calea care duce la perfecțiune - un dor de eternitate. 

24 Pe alții îi veți găsi în răpirea lor spirituală, din care au făcut un cult extatic. Ele sunt ca niște plante 

parazite, pentru că nu îndeplinesc legile iubirii poruncite de Dumnezeu și nici nu satisfac îndatoririle 

pământului. Aceste învățături nu ar trebui să se răspândească pe alte meleaguri, pentru că adevărata 

spiritualizare va elimina fanatismul și răpirea. 

25 Eu v-am învățat din cele mai vechi timpuri o lege care este dreaptă pentru spirit și pentru materie. 

Amintiți-vă că, cu o anumită ocazie, am spus: "Dați lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu și Cezarului ce 

este al Cezarului". 

26 Mulți vor fi surprinși și chiar vă vor judeca rău când vor auzi că voi, ca discipoli ai Mei, urmați 

legea muncii materiale, când vor vedea că aveți soții, că aveți copii și familie, că știți să vă bucurați de 

contemplație și de roadele naturii, pe care o iubiți ca pe o mamă. Atunci vă vor întreba: De ce - dacă 

sunteți slujitori ai Domnului - nu trăiți numai în meditația duhovnicească? Îi veți întâlni, de asemenea, pe 

cei care au darul profeției și veți fi uimiți de acest lucru, pentru că, într-adevăr, există spirite avansate 

printre ei. 
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27 Pregătiți-vă, când veți fi puși la încercare, voi vorbi prin mijlocirea voastră și, dacă, în plus, această 

pregătire este curată, simplă și pură, veți trăi miracolele mele. 

28 Mă adresez acum celor care trebuie să-și îndeplinească misiunea de apostoli și profeți în alte țări, 

pentru ca ei să nu se laude cu misiunea pe care le-am încredințat-o. Aceștia nu trebuie să provoace agitație 

prin lupta împotriva comunităților religioase sau a credințelor. Alții vor fi cei care vor stârni indignare 

împotriva voastră, fără să-și dea seama că vă vor ajuta să răspândiți Doctrina Mea, stârnind curiozitatea 

multora, care se va transforma ulterior în credință. 

29 Pentru unii, existența actuală va fi ultima lor încarnare. Este timpul să vă pregătiți pentru călătoria 

spre lumea de dincolo. Umple-ți grânarul cu sămânță bună, ca să poți urma cu pas ferm chemarea la valea 

spirituală pe care ți-o trimit, care te așteaptă și din care nimeni nu poate scăpa. 

30 Fiecăruia dintre voi i s-a atribuit un număr de suflete pe care să le ajutați să crească și să le 

conduceți pe calea adevărului Meu. Nimeni nu poate sosi fără cei care i-au fost încredințați, pentru că 

atunci nu ar fi primit. 

31 Luptați și munciți, faceți-vă plăcerea de a învăța și de a preda. Eu fac câmpurile fertile și 

îndepărtez toate buruienile din ele, pentru ca semănătorii Mei să le găsească pregătite prin mila Mea. 

32 Atunci se va deschide în fața ochilor voștri o cale prin deșert, care vă va oferi oazele sale, iar 

departe, la orizont, o siluetă luminoasă a Țării Făgăduinței, ale cărei porți deschise vă vor invita să intrați 

împreună cu cei care v-au fost încredințați și cu mulțimile de popoare care nu numai că îl vor iubi pe 

același Dumnezeu, dar vor practica și același cult spiritual al lui Dumnezeu. 

33 Convertește cu rugăciunea ta ființele din întuneric care se luptă și se luptă ca niște armate în timp 

ce tu dormi. Fiți conștienți că în jurul vostru și deasupra voastră planează și se agită o lume necunoscută, 

în care lumina se luptă cu întunericul într-un război al cărui vuiet și influență vă tulbură lumea, inima și 

mintea. 

34 De aceea pacea și liniștea au fugit din inimile oamenilor; dar ferice de cel care simte această luptă 

și se roagă, căci va merge bine. 

35 Cei care iau judecata din acest timp drept simple coincidențe nu știu că vor fi abandonați morții, 

ciumei, ciumei și foametei. 

36 Odihniți-vă în siguranță pe pământ. Rămâi la umbra acestui palmier și ascultă Cuvântul Meu, ca să 

fii vindecat de toate bolile tale și să-ți recapeți puterea de a continua călătoria. 

37 Nu este nevoie să-mi spui ce ai în minte, nici de unde vii, căci Eu știu toate acestea. Știu că sufletul 

tău se apropie de Tatăl după ce a triumfat în lupta dificilă pe care a dus-o pentru a se îndepărta de calea 

greșită - că vii să cauți ajutor și putere la Mine pentru a nu dispera. Când erai pe punctul de a-ți pierde 

inima, când puterile tale erau deja pe sfârșite, te-ai întors la Mine în gând pentru a-mi cere ajutorul, iar Eu 

ți-am răspuns imediat și te-am invitat să vii în această oază de pace, pentru ca tu să găsești odihnă prin 

mila infinită a Tatălui tău. 

38 Câte revelații ați ajuns să înțelegeți de când ați auzit pentru prima dată acest cuvânt! Prin ele ați 

înțeles că sufletul nu se desăvârșește nici într-o zi, nici într-un an, nici într-o viață; căci, fiind de natură 

eternă, calea sa de dezvoltare trebuie să corespundă cu înalta recompensă care îl așteaptă. 

39 Ați învățat să faceți distincția între vocea conștiinței, care vorbește întotdeauna de lege, de iubire, 

de bine, de dreptate și de puritate, și cealaltă voce care vine din partea simțurilor cărnii sau a patimilor 

inimii și care nu inspiră întotdeauna binele. 

40 Știți deja că aveți arme pentru a vă apăra și știți care sunt acestea. De asemenea, știi care este 

scutul care te protejează și începi să te folosești de rugăciune, de credință, de gânduri bune, de puterea 

voinței. 

41 Ați învățat să acordați locul potrivit în viață diverselor componente valorice care vă alcătuiesc 

ființa. Știți că esențialul este spiritul, iar după el - dar ocupând un loc demn în ființa umană - sunt 

sentimentele, mintea (adică sufletul) și nevoile fizice. 

42 Înțelegeți acum că adevărata spiritualizare a ființei umane nu constă în îndepărtarea de carne sau în 

respingerea materialului, ci în armonizarea vieții voastre cu întreaga Creație; cu toate acestea, pentru ca 

spiritul să realizeze această armonie, este necesar ca el să fie mereu în frunte, să fie mai presus de om, să 

fie conducătorul. Dacă nu este așa, atunci spiritul nu este liber și devine sclavul cărnii sau dușmanul ei. 
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43 Știți că pe calea Mea nu vă puteți preface în iubire, puritate și cunoaștere, pentru că simțiți asupra 

voastră o privire care vede totul și judecă totul. 

44 Astăzi știi că virtuțile și faptele tale trebuie să fie adevărate și inspirate de dragostea pentru semenii 

tăi pentru ca meritele tale să fie reale. 

45 Nu vă fie teamă când vă vorbesc în acest fel. Vă spun din nou că nu vă cer cea mai înaltă 

perfecțiune, ci un efort constant pentru a o atinge. 

46 Dacă suferi astăzi, dacă treci printr-o încercare grea, dacă ești pe patul durerii, dacă știi că acel 

pahar al suferinței te purifică și te înnoiește, că acea durere te face să ispășești vreo greșeală, că este o 

lecție înțeleaptă - atunci îl bei cu răbdare și dăruire. 

47 Ați învățat să înțelegeți că în prezent construiesc un templu în fiecare dintre voi și nu mai 

îndrăzniți să distrugeți ceea ce a fost construit; dimpotrivă, încercați să Mă ajutați în această lucrare. 

48 Ați înțeles că nu în fața oamenilor trebuie să dobândiți merite pentru a primi laude sau recompense 

din partea lor, ci în fața Tatălui vostru, singurul capabil să vă evalueze faptele. 

49 Oricât de mult s-ar fi înrădăcinat patimile voastre, atunci când veți înțelege toate aceste explicații, 

ele trebuie să determine o supunere a cărnii față de spirit, ceea ce va fi un început pentru acea armonie și 

acea ordine care trebuie să existe în om pentru a fi un copil demn de Mine. 

50 De prezentul vostru depinde viitorul multor oameni, oameni iubiți, nu vă îndoiți nici o clipă. Prin 

urmare, când vă gândiți la acest adevăr, despovărați-vă de ultimul vestigiu de egoism și aduceți pacea, 

unitatea, moralitatea și spiritualitatea pentru mâine. 

51 Nu vă îndoiți că puteți să realizați această lucrare în lume, pentru că nu este prima dată când vă 

încredințez sămânța Mea pe calea voastră. Dovada este că Eu vă vorbesc în acest fel și voi Mă înțelegeți. 

52 Aceasta este continuarea învățăturilor Mele, dar nu este sfârșitul acestei planete. Lumea va 

continua să se învârtă în spațiu; sufletele vor continua să vină pe Pământ pentru a se încarna și a-și 

îndeplini destinul. Ființele umane vor continua să populeze Pământul; doar modul de viață se va schimba. 

53 Transformările pe care le va suferi viața umană vor fi atât de mari, încât vi se va părea că o lume se 

termină și o alta se naște. La fel cum, în toate timpurile, viața oamenilor a fost împărțită în epoci sau epoci, 

iar fiecare dintre acestea s-a distins prin ceva - fie prin descoperirile sale, fie prin revelațiile divine pe care 

le-a primit, fie prin dezvoltarea sensului frumosului, care se numește artă, sau prin știința sa - așa că timpul 

care începe, epoca care se ivește deja ca o nouă zare, va fi marcată de desfășurarea darurilor spiritului, 

acea latură a ființei voastre pe care ar fi trebuit să o cultivați pentru a vă scuti de atâtea rele și pe care ați 

amânat-o mereu pentru mai târziu. 

54 Nu credeți că viața omului poate fi complet transformată, că spiritualitatea poate fi dezvoltată, că 

darurile spiritului pot fi cultivate și că legea, care în această lume este dictată de conștiință, poate fi 

restaurată? 

55 Oh, dacă ai ști cât de mult ține spiritul tău în el însuși! Dar voi nu știți, în ciuda mileniilor în care 

ați locuit în lume, pentru că în egoismul vostru - care este iubirea pentru voi înșivă - doar știința în slujba 

fiecărui individ a fost importantă pentru voi. 

56 Eu voi fi cel care vă voi dezvălui virtuțile, darurile, frumusețile, puterea și toate minunile care sunt 

ascunse în spiritul vostru. Acesta este momentul oportun, acum că culegeți ultimele roade ale unei lumi 

sau ale unei vieți care se apropie de sfârșit. 

57 În curând, toate națiunile vor înțelege că Dumnezeu le-a vorbit în fiecare epocă, că revelațiile 

divine au fost scara pe care Domnul a coborât-o oamenilor pentru ca ei să se poată înălța la El. 

58 Acest timp nou unii îl vor numi timpul luminii, alții epoca Duhului Sfânt, iar alții timpul 

adevărului. Dar eu vă spun că va fi timpul înălțării spirituale, al recuperării spirituale, al revendicării. 

59 Aceasta este epoca pe care mi-am dorit de mult timp să trăiască în inima omului și care a fost 

constant combătută și distrusă de el însuși. Un timp a cărui strălucire este văzută de toți și sub a cărui 

lumină se unesc toți copiii Domnului - nu într-o comunitate religioasă de oameni care îi primesc pe unii și 

îi resping pe alții, care își proclamă propriul adevăr și îl neagă altora, care se folosesc de arme pentru a se 

afirma în mod nedemn sau care dau întuneric în loc de lumină. 

60 Oameni buni, atunci când va veni ceasul să plecați să împărtășiți vestea bună, ar trebui să 

propovăduiți pacea, iubirea, mila, unitatea și fraternitatea prin fapte. Dacă, pe drumul tău, vei întâlni pe 

alții care predică același lucru cu ipocrizie și doar în mod prefăcut, demască-le minciuna prin faptele tale. 
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Dar dacă, în schimb, constați că ei propovăduiesc adevărul, iubirea și mila prin exemplu, unește-te cu ei 

spiritual, căci lupta lor va fi și a ta. 

61 Nu mă pot abține să nu vă spun: dacă sunteți necinstiți, nepregătiți și nedemni să duceți la bun 

sfârșit această muncă și vedeți că alții au pornit să lupte cu sinceritatea necesară, nu le împiedicați calea, 

pentru că atunci responsabilitatea voastră ar fi de două ori mai mare. 

62 Vă vorbesc despre toate, discipoli, pentru ca nimic să nu vă surprindă, iar atunci când porniți în 

această luptă, să știți cu adevărat cum să treziți în inimi idealul de înălțare spirituală. 

63 Acest pământ, care și-a trimis întotdeauna recolta de suflete bolnave, obosite, tulburate, confuze 

sau cu progrese reduse în lumea de dincolo, îmi va oferi imediat recolte demne de dragostea mea pentru 

voi. 

64 Boala și durerea vor fi treptat alungate din viețile voastre și, pe măsură ce veți trăi o existență 

sănătoasă și elevată, moartea vă va găsi pregătiți la venirea ei pentru călătoria spre casa spirituală. 

65 Cine ar putea să fie surprins sau să se rătăcească atunci când intră în lăcașul necunoscut, dacă 

acesta i-a fost deja arătat în această viață de către Maestrul său în momentele de rugăciune, meditație, 

visare sau inspirație? 

66 În prezent, atât de multă pace și atât de multă bunăstare materială și spirituală vi se par de neatins, 

deoarece vedeți toată confuzia care vă înconjoară - o confuzie care este în continuă creștere în toate 

domeniile vieții umane. Dar după aceea, când această noapte furtunoasă va aduce lumina noului răsărit, 

același pământ va simți că noii săi locuitori însămânțează adevărata viață prin lucrări nobile care vor 

restaura și reconstrui, și că distrugătorii și profanatorii, precum și cei răi, pleacă deja pentru a-și găsi 

purificarea. 

67 Oameni buni, în această zi v-am dezvăluit ceva din planurile divine ale Tatălui pentru voi. V-am 

prezis ceea ce aparține viitorului și v-am pregătit pentru lupta care va veni asupra întregii omeniri. 

Reflectați asupra acestei învățături și vă veți simți încurajați. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 136  
1 Bucurați-vă de Cuvântul Meu, lăsați trupul să se odihnească în timp ce spiritul vostru se ospătează 

la Banchetul Meu ceresc. Îndepărtați-vă pentru câteva momente mintea de ambițioasele sale preocupări 

pământești și permiteți ochilor spiritului să se deschidă. 

2 Gândiți și trăiți spiritual în aceste minute în care manifestarea Mea durează printre voi. Aduc 

comori reale pentru spiritul tău. Nu considerați aceste momente ca fiind pierdute. Nu uitați că ceea ce aveți 

nevoie de pe pământ vă va fi dat peste el și că, prin urmare, nu este esențial în existența voastră. 

3 Pentru a înțelege cu adevărat aceste învățături, este necesar să aveți o credință absolută în Mine. 

4 Vreau să știți ce este credința, ca să înțelegeți că oricine o are este proprietarul unei comori 

incomparabile. 

5 Oricine trăiește luminat de această lumină interioară - oricât de sărac ar fi în ochii lumii - nu se va 

simți niciodată proscris, abandonat, slab sau pierdut. Credința sa în Tatăl, în viață, în destinul său, dar și în 

el însuși, nu-l va lăsa niciodată să se scufunde în lupta vieții și, mai mult, va fi mereu capabil să realizeze 

fapte mari și uimitoare. 

6 Când auziți aceste învățături, suspinați la gândul că nu sunteți încă adevărații copii ai credinței. 

7 Bărbați, femei, bătrâni și copii se ridică la Mine în mod spiritual și îmi cer să aprind această flacără 

divină în inimile lor; iată ce am venit să fac și de aceea vă vorbesc. 

8 Nu sunteți lipsiți în totalitate de credință, copiii Mei, dovada este atunci când veniți la Mine, când 

în prezența Mea vă depuneți toate nemulțumirile, durerile, crucea voastră grea; inimile se deschid și Îmi 

arată grijile, problemele, dezamăgirile, oboseala, slăbiciunile, suferințele și multe alte greutăți. 

9 Ce lipsește atunci din credința voastră pentru a putea face minuni? Ca să crească, să se mărească, 

să se revarsă, să se revarsă: atunci nu vor fi greutăți pe care Mi le veți prezenta, nici lacrimi pe care Mi le 

veți oferi, ci mulțumire, satisfacție, predare, încredere, bucurie, putere și speranță. 

10 Ori de câte ori vă lipsește credința sau este foarte slabă, Mă negați la fiecare pas, fără să vă dați 

seama, și în multe dintre cuvintele voastre dați mărturie împotriva Mea. Vă spun acest lucru pentru ca voi 

să vă observați bine acțiunile și să le măsurați efectele - nu numai cele materiale, ci și cele spirituale. 

11 Voi sunteți discipolii mei pe care îi pregătesc pentru a aduce marea mărturie a manifestării mele, 

precum și a revelațiilor mele în acest timp, pe care omenirea le va cere de la cei care au primit revelațiile. 

12 Nu există nici unul dintre discipolii mei care să nu dorească cu ardoare înflorirea și fructificarea 

acestei doctrine pe pământ, și veți ști că aceasta depinde în parte de munca voastră, de sinceritatea voastră 

și de dragostea pe care o puneți în acțiunile voastre; dacă veți face astfel, veți trăi triumful spiritualizării 

printre oameni. 

13 Văd că mulți dintre voi cred că această spiritualizare este imposibilă în această lume și vă limitați 

la a asculta Cuvântul Meu, așa cum cineva ascultă un concert frumos și se bucură de el pentru o perioadă 

scurtă de timp. 

14 Îi întreb când vor să pornească la luptă. Dar ei răspund, doar atunci când trăiesc în sfera spirituală, 

pentru că în această lume totul este împotriva spiritualității, a binelui și a dreptății. 

15 O, voi, oameni temători care nu înțelegeți că ați venit să dobândiți merite pentru a atinge un stadiu 

superior în viața spirituală și pentru a obține o reparație în această încarnare în beneficiul spiritului vostru. 

16 Când veți înțelege că tocmai în mijlocul vremurilor tulburi care domnesc acum puteți dobândi cele 

mai mari merite și unde veți găsi cele mai fertile și mai potrivite câmpuri pentru a semăna sămânța Mea? 

17 Străduiește-te să lași în urmă în această lume povara imperfecțiunilor care se află pe sufletul tău. 

Eliberează-ți sufletul de greșelile sale de aici și asigură-te că atunci când va intra pe tărâmul spiritual, va 

intra fără lacrimi, fără pete. 

18 Nici nu așteptați să cunoașteți pacea lui Dumnezeu până când nu sunteți în duh. Nu, deja aici, pe 

acest pământ, care a fost transformat într-o vale de lacrimi din cauza greșelilor voastre, veți putea avea în 

avans un pic din acea pace perfectă. 

19 Nu vă opriți niciodată în progresul vostru spiritual, fie că vă aflați pe această lume sau pe alta. 

20 Ați atins dezvoltarea spirituală. Dacă vreți ca Eu să vă dau o dovadă în acest sens, vă întreb: Unde 

sunt zeii la care te-ai închinat ieri? Unde sunt jertfele și sacrificiile? Chiar de la cunoașterea adevăratului 
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Dumnezeu, câte schimbări au suferit modul vostru de gândire, credințele, formele de închinare și acțiunile 

cultice! 

21 Din acest motiv, și ca o dovadă în plus că ați evoluat cu siguranță, am venit la voi în această Nouă 

Eră, în care spiritul va prevala asupra materiei în toate până când va ajunge la unirea directă cu Cel care i-a 

dat existența. 

22 V-am trimis aici, în această a treia eră, pentru a trăi încă o dată pe pământ - acest pământ pe care a 

coborât anterior binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru ca voi să locuiți pe el și să împliniți Legea. 

23 Dintre toate țările, mari și mici, am ales-o pe aceasta pentru a vă da instrucțiunile mele, pentru ca 

ea să fie scena noii mele manifestări. 

24 Cât de puțini sunt cei care s-au oprit să reflecteze asupra istoriei acestui popor, asupra condițiilor în 

care a trăit secol după secol! 

25 Alți oameni de pe tărâmuri îndepărtate vor recunoaște cu mai multă claritate decât voi toate 

semnele care au făcut cunoscută omenirii prezența Mea și venirea unei Noi Ere. Cuvântul meu regal 

trebuia să se adeverească, căci numai cuvântul oamenilor este schimbător. 

26 Iată-mă aici, oameni buni, nu numai pentru voi, căci în esența Cuvântului meu sunt cu toți. 

27 Dureroasă a fost reparația ta pentru a primi venirea acestui timp; viața a fost ca un creuzet în care ți 

s-a topit sufletul și o nicovală pe care ți s-a făurit inima. 

28 Asupra minții și trupului tău a pocnit biciul arogantului, robia cu lanțul ei de umilințe, mizerie și 

ignoranță. 

29 Războaiele, asuprirea, suferința au format paharul tău de amărăciune; toate acestea nu au fost 

lipsite de roade din punct de vedere duhovnicesc, pentru că ai fost întărit pentru lupta plină de credință și 

ai fost capabil să simți și să înțelegi suferințele altora. 

30 Totul a fost prezis, profețiile au fost scrise în cărțile voastre. De aceea, când toate semnele 

precedente s-au împlinit, a venit timpul să deschid porțile Noii Ere și să ating organul minții omului prin 

iubirea Mea, să las lumina Mea să vibreze prin spiritul său și să lumineze cu ea omenirea. 

31 În același mod, în vremurile trecute, un popor era pregătit să primească în sânul său prezența Fiului 

Celui Preaînalt. Dorința ca El să vină a izvorât din tristețea lor, din durerea lor pentru robia și umilința în 

care căzuseră; și promisiunea Domnului pentru acel popor s-a împlinit. Din moment ce i se promisese ca 

Mântuitor o persoană neprihănită, pură și curată, era firesc ca trupul Său să iasă dintr-un pântece cast. Și 

așa s-a întâmplat, pentru că Maria, cea numită "binecuvântată între femei", a fost o floare cerească, 

transplantată pe pământ prin voia lui Dumnezeu, pentru a lăsa parfumul tandreții sale materne, al 

mângâierii sale divine, în inimile pătate și îndurerate ale oamenilor. 

32 Isus s-a născut și a crescut printre oameni. Dar când s-a apropiat ceasul propovăduirii Sale, un om 

cu numele Ioan, care locuia în pustie, a coborât în cetăți ca să vestească oamenilor venirea Împărăției 

Cerurilor. El i-a pregătit și i-a îndemnat să facă mai bine, pentru ca Stăpânul său să-i găsească pregătiți. 

33 El a fost vocea care chema în pustiu, cel mai mare profet, precursorul. Spiritul lui Ilie a fost cel 

care i-a anunțat pe oameni că porțile unei noi ere se deschid în fața ochilor lor materiali și spirituali. 

34 Ioan a turnat apele Iordanului pe capetele oamenilor ca un act simbolic prin care aceștia trebuiau să 

se purifice pentru venirea Maestrului. Mi-am supus și Eu trupul Meu acestui act, ca exemplu de umilință și 

blândețe, prin care am dorit să înțelegeți că atunci când omul simte că toate facultățile sale au ajuns la o 

dezvoltare completă și că ființa sa a atins armonia dintre suflet și învelișul său trupesc, acesta este 

momentul potrivit pentru a realiza cele mai mari și mai nobile opere ale vieții, pentru că a atins 

maturitatea, tăria sufletească, idealul, pacea interioară. 

35 Amintindu-vă lecțiile din trecut, vă învăț pe cele noi. În acel timp, venirea Mea a avut și un 

precursor, întruchipat material într-un om numit Roque Rojas, care a fost iluminat spiritual de spiritul lui 

Ilie, care s-a făcut cunoscut prin mintea acelui om și a vorbit prin gura lui. 

36 Ilie fusese înainte și trebuia să fie din nou prezent, căci el este raza lui Dumnezeu care face 

legătura între copii și Tatăl, care pregătește și nivelează cărările, care pune în ordine sufletele și ține 

inimile treze și în așteptare. 

37 Astăzi nu aveți nevoie de simboluri, ci doar de lumină, credință, voință, iubire. Toate acestea vor fi 

cea mai bună, cea mai completă purificare a sufletului și a cărnii pentru a vă introduce pe calea luminoasă 

a spiritualizării. 
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38 Iubiți ucenici, astăzi îmi arătați inima voastră însetată de adevăr și de aceea vă invit să vă apropiați 

de această fântână a iubirii, ca să beți până vă veți sătura. 

39 Țineți cont de faptul că Mă materializez în cuvintele Mele doar până la o anumită limită. Prin 

urmare, depinde de voi să înțelegeți învățătura Mea și să reflectați asupra a tot ceea ce ați auzit. 

40 Rugați-vă, interogați-l pe Tatăl vostru în rugăciunea voastră, apoi, în meditația voastră, veți primi o 

scânteie din lumina mea infinită. Nu vă așteptați să primiți întregul adevăr într-un singur moment. Există 

suflete care caută adevărul de mult timp, care cercetează și încearcă să pătrundă toate misterele și totuși nu 

au ajuns la scopul dorit. 

41 Hristos, Unsul, v-a arătat calea prin cuvintele: "Iubiți-vă unii pe alții". Vă puteți imagina 

implicațiile acestei porunci sublime? Întreaga viață a omului ar fi transformată dacă ați trăi după această 

învățătură. Numai iubirea vă va putea dezvălui adevărurile misterelor divine, pentru că ea este sursa vieții 

voastre și a tot ceea ce este creat. 

42 Căutați adevărul cu zel, căutați sensul vieții, iubiți și deveniți puternici în bunătate, și veți 

experimenta cum pas cu pas va cădea din ființa voastră tot ce era fals, necinstit sau imperfect. Fiți mai 

sensibili zi de zi la lumina Harului Divin, atunci veți putea cere direct Domnului vostru tot ceea ce doriți 

să știți și ceea ce spiritul vostru are nevoie pentru a ajunge la cel mai înalt adevăr. 

43 Lucrați pe pământ ca și până acum și dedicați-vă cu credință îndatoririlor voastre. Dar căutați 

întotdeauna esența sau sensul a tot ceea ce vi se întâmplă sau a ceea ce faceți pe calea vieții, pentru ca 

viața voastră pământească să nu fie stearpă pentru spiritul vostru. 

44 Rugați-vă rugăciunea simplă care izbucnește din cea mai înaltă puritate a sufletului vostru, 

examinați-vă faptele cu ajutorul conștiinței voastre și bucurați-vă de prezența Mea. 

45 În această legătură a spiritului veți primi mai multă lumină pentru a înțelege mai bine viața, veți 

avea inspirația care vă va îndemna să vă îmbunătățiți pe voi înșivă, purificându-vă sentimentele și 

trezindu-vă inima la caritate. Acestea sunt momentele în care facultățile și darurile spiritului se trezesc și 

se pregătesc să își îndeplinească diferitele sarcini prin cel care le posedă. 

46 Intuiția, care este vedere spirituală, presimțire și profeție, luminează mintea și face ca inima să bată 

mai repede pentru mesajele și vocile pe care le primește din infinit. 

47 Când omul a învățat să se conecteze cu Tatăl prin intermediul Duhului, cu siguranță nu mai are 

nevoie să consulte cărți și nici să consulte ceva de pe pământ. 

48 Astăzi, oamenii continuă să pună la îndoială pe cei despre care cred că știu mai multe sau caută 

texte și documente în dorința de a afla adevărul. Dar eu vă aduc adevărate bogății spirituale, astfel încât să 

nu mai simțiți niciodată foame sau sete în spiritul vostru. 

49 Ca un curcubeu al păcii am venit "pe nor" la poporul pe care îl găsesc certat, ocupat cu războaiele 

națiunilor între ele. 

50 Iată-mă aici, învățându-vă să mă căutați cu duhul și eliminând obiceiurile dăunătoare din inima 

voastră. V-am dezvăluit armele spirituale pe care le aveți pentru a învinge răul și a vă feri de ispite. 

51 Numai adevărații apostoli, adevărații "doctori", vor putea salva omenirea în acest timp. Cu 

instrucțiunile Mele pregătesc marile mulțimi din care vor ieși soldații buni. Aceștia își vor lăsa părinții, 

soțiile și copiii pentru a merge în alte țări și a duce Vestea Bună. Dar când îți spun să le părăsești pe ale 

tale, vreau să înțelegi că trebuie să renunți la confortul și satisfacțiile pe care ți le oferă afecțiunea, dar nu 

că trebuie să le părăsești pe ale tale în lipsă de apărare și abandon. Cercetați bine sămânța Mea înainte de a 

o semăna, ca să fiți convinși de binele pe care îl faceți. Dacă semănați semințele Mele conform voinței 

Mele, recolta voastră va fi satisfăcătoare și plină de bucurie. 

52 Din 1866, această instrucțiune vă răsună în urechi. Ilie, bunul păstor al celor care trăiesc în trup și 

în afara lui, a deschis și a curățat calea, punând în ordine inimile și sufletele voastre, pentru ca voi să 

simțiți apropierea Împărăției Cerurilor. De atunci, sămânța Mea s-a înmulțit foarte mult, mulțimile au 

crescut, numărul celor însemnați crește în fiecare zi, și peste tot - în regiuni, provincii și sate - se creează 

încăperi ca locuri pentru întâlnirile voastre și pentru a asculta învățătura zilnică. 

53 Am venit să dau viață lumii pentru ca ea să deschidă ochii la lumina acestui timp. 

54 În timp ce marile națiuni se războiesc, eu am păstrat acest popor în pace, pentru ca el să primească 

mesajul meu și să se pregătească, căci aici, în mijlocul lor, se vor refugia așa-zișii străini. 
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55 Ridicați-vă prin intermediul ascultării voastre. Nu așteptați ca forțele naturii să se abată asupra 

națiunii voastre pentru a vă reaminti de îndatoririle voastre și nici nu așteptați ca moartea și războiul să vă 

înconjoare pentru a vă aminti de Mine. Profitați de aceste momente, pentru că nu știți dacă se vor mai 

repeta. 

56 Se apropie anul 1950, care, conform voinței Mele, a fost stabilit pentru plecarea Mea. Dacă veți fi 

echipați în acel moment, veți fi capabili să realizați lucrări mărețe și să experimentați în mod tangibil 

miracole mari. Dar eu vă spun: În timp ce unii se vor bucura pentru că și-au îndeplinit datoria, alții vor 

plânge. Încă de pe acum vă anunț că plecarea mea va avea loc în toate locurile de adunare și că va fi 

simțită în toate locurile - în orașe, pe străzi și chiar pe munți. Atunci vă voi spune: Nu vă simțiți orfani, 

doar auzul vostru material nu va mai auzi Cuvântul Meu; dar sufletul vostru, împreună cu învelișul vostru 

trupesc, va continua să fie inspirat datorită înălțării sale. Nu va fi nevoie să vărsați lacrimi în acea zi. 

Maestrul vă pregătește, pentru că în acel moment vă voi vorbi astfel. În prezent, pregătesc mințile prin care 

veți auzi ultimul Meu cuvânt. Pentru aceasta le cer mai multă înălțare spirituală în fiecare clipă. 

57 Mai târziu, va veni vremea când sectele și comunitățile religioase vor dispărea din lume și doar 

învățăturile lui Hristos vor rămâne în inimile oamenilor, care sunt dragostea, dreptatea și pacea. 

58 În lume, unii cred că sunt pe cale să vin, fără să știe că ora plecării Mele în această formă de 

manifestare este deja aproape. Când omenirea va afla că am fost printre voi în manifestare prin intermediul 

organului uman al intelectului, va întreba: "Cum este posibil ca aceștia să-l fi auzit pe Dumnezeu?". - Apoi 

veți explica modul în care m-am făcut cunoscut și veți da dovadă de progresul și reînnoirea voastră prin 

faptele voastre de iubire. 

59 Spuneți lumii: Dacă Hristos a devenit om în acel timp pentru a trăi cu voi în lumea voastră, acum 

vă veți ridica de aici pentru a avansa spiritual în regiunea în care El locuiește. Priviți urma pe care am 

deschis-o pentru voi cu sânge, transformată acum într-o urmă de lumină. 

60 Ca și în Era a doua, Cuvântul Meu a fost însoțit de mari lucrări pentru a vă trezi credința; dar au 

fost mai mult miracole spirituale decât materiale, pentru că acum sunteți mai bine pregătiți să mă credeți și 

să mă înțelegeți într-un mod mai înalt. 

61 Unii se așteaptă ca Duhul Sfânt să se manifeste în sinagogi sau biserici în această perioadă; dar eu 

am venit în căutarea modestiei și a simplității, căci aurul, bogăția sau vanitatea nu-L măgulesc pe Cel care 

este proprietarul întregii creații. 

62 Amintiți-vă că, în vremea sa, profetul Ioan Botezătorul, care a pregătit inimile pentru ca Împărăția 

Cerurilor să poată intra în ele, le-a spus oamenilor: "Hristos va veni". Pentru că știa că Maestrul va veni să 

își construiască templul în inimile oamenilor. 

63 Iată-mă aici, căutând sanctuarul din cea mai pură ființă a ta. Amintiți-vă că trebuie să pregătiți 

locul astfel încât să fie întotdeauna demn de prezența Mea. De câte ori va trebui să fie durerea cea care te 

purifică, care îți spală petele? Te voi îmbrăca cu o haină albă, dar mai întâi sufletul tău trebuie să se 

purifice pentru a fi demn de ea. 

64 discipoli, în Epoca a doua, apostolii mei M-au întrebat cum să se roage, iar Eu i-am învățat 

rugăciunea perfectă pe care voi o numiți "Tatăl nostru". Acum vă spun: Insuflați-vă în această rugăciune, 

în sensul ei, în umilința și în credința ei, astfel încât spiritul vostru să se unească cu al Meu; căci nu vor 

mai fi buzele fizice care vor rosti aceste cuvinte binecuvântate, ci spiritul care Îmi vorbește cu limbajul său 

propriu. 

65 Raza Mea a coborât până la voi, poporul Meu iubit, lumina ei se transformă în cuvânt uman, iar 

strălucirea acestei manifestări este în esența discursului Meu de învățătură. Acest Cuvânt este ca o apă 

limpede ca cristalul; dar dacă, trecând prin purtătorul de voce uman, se amestecă cu vreo impuritate, 

mintea voastră să fie ca un filtru, astfel încât învățătura mea să ajungă la spirit în puritatea sa originală. 

66 Îți aduc sufletului tău apa care îl înviorează, căci setea îl usucă în lunga sa călătorie prin deșert. 

67 Doar cei care M-au urmărit și M-au așteptat au auzit ecoul pașilor Mei. Cum se pot aștepta 

materialiștii ca întoarcerea Mea să fie ostentativă, când Eu vin în spirit? 

68 Eu vă reținusem fericirea manifestării Mele, dar trebuia să vină la voi la momentul potrivit. 

69 Cuvântul Tatălui meu este printre voi, care ați fost hămesiți, ați plâns și v-ați simțit singuri, în timp 

ce voi nu ați fost niciodată. Dar acesta este timpul destinat, conform voinței mele, ca vocea mea să se facă 

auzită în toată eficacitatea ei prin conștiința voastră. 
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70 Până acum, am fost mai mult servitorul tău decât stăpânul tău. Ți-am auzit vocea plângându-se, 

poruncind și cerând, am primit insulte și blasfemii care au fost ca niște lovituri de bici. 

71 Astăzi, limbajul meu universal se face auzit de toți pentru a le spune: "Deși sunt în fiecare dintre 

voi, nimeni să nu spună că Dumnezeu este în om, pentru că ființele și toate lucrurile create sunt în 

Dumnezeu". 

72 Eu sunt Domnul, voi sunteți creaturile Lui. Nu vă voi numi servitori, ci copii; dar înțelegeți că Eu 

sunt înainte. Iubiți Voința Mea și respectați Legea Mea, fiți conștienți de faptul că în decretele Mele nu 

este posibilă nici o imperfecțiune, nici o eroare. 

73 Aveți ocazia să faceți un pas decisiv, să vă înălțați și să vă ridicați foarte sus; dezvoltarea dvs. vă 

permite să faceți acest lucru. 

74 Camera mea secretă a comorii este deschisă. Vino și vezi, intră. Eu nu voi judeca dacă ai fost sau 

nu dintre cei care și-au ridicat voința sau vocea împotriva Mea. 

75 Pocăiește-te de trecutul tău, spală-ți petele și apoi privește în comoara Mea secretă pentru a vedea 

viața în tot adevărul ei. 

76 Nu ezitați pentru că credeți că nu sunteți demni de harul Meu. 

77 Pe treptele superioare ale scării dezvoltării se află mulți dintre cei care pe pământ au fost fratricizi, 

trădători, apostați și blasfemiatori. De ce au reușit să se înalțe? Pentru că au urmat calea pocăinței, a 

reînnoirii și a milei. Luați-i ca exemplu, vă spune Maestrul. 

78 Cât de aproape de ochii tăi se deschide cartea vieții și câtă lumină ai pentru a-i înțelege semnele. 

79 În vremurile îndepărtate ale bâlbâielii voastre spirituale, ați primit Legea divină cioplită în piatră, 

așa cum corespundea micii voastre dezvoltări. Vremurile au trecut și acea Lege, care era cioplită în piatră, 

s-a făcut om în Isus și v-a vorbit despre iubire. Acum sunteți pregătiți să primiți Legea Mea veșnică prin 

inspirația Duhului. Acolo, în conștiința voastră, voi scrie Cuvântul Meu în acest timp. 

80 O, micuți umili, care, din lipsă de studiu al cărților pământului, ați avut viață pentru a primi iubirea 

mea și pentru a învăța să înțelegeți scopul final al destinului vostru! 

81 Primiți dragostea Mea părintească. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 137  
1 Lumina și puterea Mea se dezvăluie printre voi. Încă de la început, lumina Spiritului Meu a 

luminat calea oamenilor. Fiecare epocă, fiecare viață a fost martoră la revelațiile Mele. Spiritul tău știe că 

i-am vorbit în multe forme. Această lumină vă arată calea pe care mila Mea a trasat-o pentru voi, pentru ca 

voi să ajungeți la Divinitatea Mea pe ea, acolo unde a fost originea voastră. 

2 În ființa umană se află spiritul. Spiritul este lumina Dumnezeirii. De aceea sunt în spiritul vostru, 

în fiecare dintre voi. Dacă astăzi nu apreciați măreția modului în care Mă manifest în prezent, mâine o veți 

înțelege. Aici aveți calea, curată de necinstea umană. Nu vreau să vă spun că religiile voastre sunt rele. Nu 

vreau să vă divizez, pentru că dacă fiecare îndeplinește cu adevărat ceea ce îi poruncește religia sa, va găsi 

mântuirea. Nu te învață toate acestea să-L iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău? Dar văd că în multe 

ocazii vă folosiți chiar și de adevăr pentru a vă judeca greșit unii pe alții. 

3 Ceea ce vă învăț eu este iubirea, căci din ea izvorăsc cele mai pure și mai sublime sentimente, cele 

mai înalte inspirații. Vă lipsește iubirea, de aceea umblați în întuneric. Când răstorn idolii și renunț la 

ritualuri, o fac pentru ca voi să puteți vedea cu mai multă claritate lumina adevărului. În calitate de 

Maestru, vă dau învățăturile Mele. Una dintre ele este că, în prezent, vă dau învățăturile Mele prin 

intermediul oamenilor, fără a fi esențial ca aceștia să fie neprihăniți și cu inima curată. Cât de des, în Ochii 

Mei, purtătorul de cuvânt pe care îl folosesc poate fi mai păcătos decât cei pe care îi învăț. Puterea și 

Înțelepciunea Mea îl inspiră astfel încât din gura lui să izbucnească gânduri sfinte, drepte și pure. De 

aceea, atunci când aceste organe ale înțelegerii comunică cu Domnul lor, viața spirituală se reflectă prin 

ele și îți dezvăluie mult din ceea ce este dincolo de viața ta. 

4 Nu a fost necesar să Mă vedeți sau să Mă atingeți pentru a crede, deoarece spiritul vostru era 

pregătit în dezvoltarea sa pentru a simți prezența Mea în formă spirituală. 

5 Inima ta este surprinsă să fie capabilă să primească anumite idei. Motivul este că nu cunoaște calea 

pe care a parcurs-o spiritul. În același mod, sunteți surprinși de inteligența precoce a copiilor din acest 

timp, care vă pun întrebări care dovedesc că au cunoștințe care nu le-au fost predate în această etapă a 

vieții lor spirituale. Este lumina pe care spiritul a adunat-o în lunga sa călătorie și care se reflectă în fiecare 

existență. Mă întrebi: "Dacă Tu Te faci cunoscut cu o înțelepciune atât de mare și dacă spiritul nostru este 

pregătit - de ce nu ne spui tot ceea ce instrucțiunea Ta încă ne rezervă?". - Este foarte important ceea ce am 

încă în rezervă pentru voi, dar nu pot să vă spun totul deodată, pentru a nu crea confuzie în spiritul și 

mintea voastră. 

6 Întotdeauna vă voi spune: dacă nu vreți ca lumina revelației să se oprească, este necesar să 

perseverați pe această cale a iubirii față de Tatăl vostru și față de semenii voștri. 

7 Mergeți pe cărare cu pași cumpătați și fermi, nu vă grăbiți și nu vă grăbiți, pentru că vă veți 

împiedica și la sfârșit nici nu veți ști pe unde ați mers. 

8 Discipoli, din când în când trebuie să vă spun că nu trebuie să considerați învățătura dintr-un loc de 

adunare mai bună decât cea din altul, nici să judecați lucrarea unui purtător de cuvânt mai bună sau mai 

rea în comparație cu aceasta sau cu cealaltă. Sensul învățăturii Mele este unul singur în toate, iar diferența 

este exterioară, superficială, este în felul de a vorbi. Întotdeauna vă voi spune să căutați adevărul Meu în 

sensul spiritual al acestui cuvânt. 

9 Omenirea își regăsește credința; Lucrarea Mea se va răspândi pe tot globul. Voi începe cu 144.000 

de oameni însemnați care vor lupta cu ascultare, cu dragoste și zel în timpul ciocnirilor de crezuri și 

doctrine, iar în mijlocul acestei bătălii ei vor fi ca o verigă care va propune lumii nu un lanț de sclavie, ci 

unul de legământ spiritual care va fi de libertate și fraternitate. Acești soldați nu vor fi singuri, oștile mele 

spirituale de lumină îi vor urma și îi vor proteja; ei vor face minuni în felul lor și astfel vor da mărturie 

despre adevărul meu. 

10 Poartă-ți crucea cu răbdare și dăruire până la sfârșit, apoi va fi mila Mea care te va elibera de ea 

când vei ajunge la porțile acelei case pe care ți-am promis-o, unde te vei bucura de adevărata pace. Acum 

voi sunteți pelerinii, voi sunteți soldații, luptătorii care aleargă după un ideal, care luptă pentru cucerirea 

unei patrii mai bune. 

11 Dar nu ești singur în lupta ta, niciodată omul nu a fost așa, pentru că eu i-am arătat întotdeauna 

calea cea mai bună. 
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12 Dacă cineva M-ar întreba cum a fost călăuzit poporul Domnului înainte de a cunoaște Legea pe 

care Moise a primit-o de la Domnul, i-aș răspunde că eu am fost deja călăuzit înainte 

Moise a trimis în lume spirite de mare lumină, patriarhi și profeți, care purtau legea în lumina conștiinței 

lor, pentru a o învăța pe toți semenii lor prin faptele lor. 

13 Acei oameni M-au onorat prin viața lor. Ei nu erau închinători la idoli, pentru că ei cunoșteau deja 

spiritualizarea; aveau sentimentul iubirii și al milei față de ceilalți, știau cum să primească străinul pe 

moșia lor de la țară, iar în casa lor erau ospitalieri cu călătorul obosit. Aveau o vorbă bună și un sfat 

înțelept pregătit pentru toți. 

14 Dar nu toți oamenii au înțeles cum să se lase călăuziți de vocea conștiinței lor, pentru că acest lucru 

necesită spiritualitate, pe când simțurile cărnii nu o înțeleg. De aceea a fost necesar ca Tatăl vostru să se 

facă cunoscut printre oameni în multe feluri, pentru a explica Legea și pentru a le dezvălui învățăturile 

divine. 

15 Voi, poporul Meu, care auziți acest Cuvânt în Era a Treia și care încă mai păstrați ceva din sămânța 

pe care v-am încredințat-o în trecut, înțelegeți că trebuie să vă purificați inima de egoism și materialism, 

pentru a putea ajunge la momentul fericit din care veți lăsa din nou directivele conștiinței voastre să vă 

ghideze viața, așa cum au făcut-o acei iluminați, cum ar fi Avraam, din care au ieșit oamenii care au fost 

păstrătorii revelațiilor Mele de-a lungul veacurilor. 

16 Vreau ca, atunci când va veni timpul ca manifestarea Mea în forma pe care o aveți acum să se 

încheie, să fiți atât de larg echipați încât fiecare spirit al oamenilor care alcătuiesc această națiune de aici 

să fie ca un templu pentru Mine, fiecare inimă un sanctuar, fiecare casă un altar, o casă patriarhală, 

ospitalieră și plină de caritate. Cât de adâncă va fi atunci pacea voastră. Cât de curajoasă va fi atunci inima 

ta pentru a rezista în toate încercările. 

17 Atunci pâinea nu va fi binecuvântată doar de Mine, ci și de voi, pentru că atunci veți fi învățat să o 

pregătiți cu dragoste, cu credință, cu pace. 

18 Forța spirituală cu care v-am înzestrat nu este altceva decât sămânța spiritualizării. În adevăr, vă 

spun, cine cultivă această sămânță în inima sa și o îngrijește cu dragoste adevărată nu va deveni victima 

ciumei, nici a furiei forțelor dezlănțuite ale naturii, nici nevoile materiale nu-l vor chinui în mod 

deprimant. 

19 Dar nu trebuie să așteptați ca acele zile să vină peste voi. Nu, oameni buni, prin spiritualizarea 

voastră veți fi printre cei care, prin rugăciunea lor, obțin iertarea Tatălui lor și care înțeleg tot ceea ce 

spiritul este capabil să facă atunci când reușește să se ridice deasupra noroiului, prafului și murdăriei unei 

vieți materializate și impure. 

20 Nu uitați, o, discipoli, că spiritualizarea nu poate admite fanatismul de orice fel, idolatria sau 

prejudecata, pentru că atunci nu ar mai fi spiritualizare. 

21 Cel care poartă sinceritatea în inima sa și se străduiește să Mă onoreze prin faptele vieții sale nu are 

nevoie de culte exterioare pentru a simți că a îndeplinit legile Tatălui și Domnului său. Pe de altă parte, cel 

care poartă în inimă neliniștea pe care conștiința care îl judecă îl face să o simtă, caută cu nerăbdare cultele 

și riturile exterioare, cu falsa părere că prin ele se poate împăca cu Creatorul său. 

22 Fiți simpli ca florile și fără falsitate ca păsările, fiți transparenți ca aerul și limpezi ca apa pură, 

atunci veți fi atins puritatea și înălțimea care vă vor face să realizați tot adevărul pe care îl conține viața. 

23 Cei care pretind că Învățătura Mea este un pericol pentru progresul material al omenirii comit o 

gravă eroare, deoarece atunci când Eu, Învățătorul Suprem, arăt spiritului calea spre redresarea sa, Mă 

adresez și intelectului, rațiunii și chiar simțurilor. Învățătura Mea nu numai că vă inspiră și vă instruiește în 

viața spirituală, dar aduce lumină în toate științele și în toate căile umane; pentru că învățătura Mea nu se 

limitează la a pune sufletele pe calea spre casa care este dincolo de această existență, ci ajunge și la inima 

omului pentru a-l inspira să trăiască o viață bună, demnă și utilă pe acest pământ. 

24 Dacă v-am spus în Epoca a doua că împărăția mea nu este din această lume, vă spun acum că nici a 

voastră nu este aici, pentru că această casă pământească este - după cum știți deja - doar temporară pentru 

om. 

25 Eu vă învăț adevărata viață, care nu s-a bazat niciodată pe materialism. De aceea, stăpânii 

pământului se vor ridica din nou împotriva Învățăturii Mele. Eu vin la voi cu învățătura mea eternă, cu 

învățătura mea veșnică, care vorbește despre iubire, adevăr și dreptate. Cu toate acestea, nu va fi înțeles 
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imediat. Lumea Mă va condamna din nou, această umanitate va pune din nou crucea pe umerii Mei. Dar 

știu deja că învățătura mea trebuie să treacă prin toate aceste ostilități pentru a fi recunoscută și iubită.  Știu 

că persecutorii mei cei mai perseverenți vor fi cei mai credincioși și mai dezinteresați semănători, pentru 

că le voi da dovezi foarte mari ale Adevărului Meu. 

26 Nicodim, un prinț printre preoți în Era a doua - cel care l-a căutat pe Iisus pentru a conversa cu El 

pe teme de înaltă înțelepciune ─ va reapare în acest timp pentru a explora Lucrarea Mea într-un mod 

pătrunzător și a se întoarce la El. 

27 Saul, numit mai târziu Paul, care a devenit unul dintre cei mai mari apostoli ai Mei după ce M-a 

persecutat cu cruzime, va apărea din nou pe Calea Mea, iar noii Mei discipoli vor apărea peste tot, unii 

fervenți, alții sacrificați de sine. Prezentul are o mare importanță. Timpul despre care vă vorbesc este 

aproape. 

28 Acest război al ideilor, aceste bătălii la care asistați acum și aceste evenimente la care sunteți 

martori oculari în fiecare zi - nu vă vorbesc ele despre ceva ce se apropie, nu vă fac să bănuiți că epoca 

voastră se apropie de sfârșit și că o nouă eră începe să-și răspândească lumina? 

29 Vreau doar ca voi, martorii Cuvântului Meu în acest timp, să rămâneți fermi în momentele de 

încercare care vor preceda instaurarea Legii Mele, a Împărăției Mele printre voi. Atunci voi fi ca un vârtej 

de vânt sub a cărui violență pământul și mările pe care această omenire locuiește și se agită trebuie să facă 

spumă și să înceapă să se miște în adâncurile lor, astfel încât să expulzeze din ele însele tot ceea ce 

adăpostesc în ele de impuritate. 

30 Nu vă temeți atunci când se întâmplă aceste evenimente. Înțelegeți că a sosit începutul sfârșitului 

unei ere și că se apropie zorii unei ere de pace. 

31 Răutatea, nedreptatea, aroganța, sclavia, ignoranța, violența pământească vor dispărea pentru a face 

loc instaurării împărăției iubirii, a luminii și a păcii între oameni. Atunci nu trebuie să disperați, nu trebuie 

să vă stingeți lampa, chiar dacă simțiți că încercarea este foarte grea și că paharul pe care trebuie să-l beți 

este foarte amar. Dimpotrivă, trebuie să aprindeți și să reaprindeți flacăra speranței, așa cum face soldatul 

în toiul bătăliei, când simte că este aproape de a învinge inamicul și că victoria este deja la îndemână. 

32 Când vă vedeți înconjurați de mulțimi ostile, ale căror limbi aruncă venin împotriva voastră și ai 

căror ochi aruncă flăcări de ură împotriva voastră, nu vă îndoiți de promisiunile Mele. În acele momente 

vă voi face să simțiți prezența Mea liniștitoare și vă voi face să auziți vocea Mea iubitoare care vă spune 

încă o dată: "Eu sunt cu tine". 

33 Veți experimenta adesea cum, printre aceste mulțimi, va apărea o inimă care vă înțelege și care 

este ca un scut pentru voi. Dar veți reuși acest lucru doar dacă vă puneți încrederea și credința în Mine. 

34 Amintiți-vă de Daniel, acel profet credincios care a apărat cu atâta putere în Babilonia adevărul lui 

Dumnezeu și pe care l-am salvat de dușmanii săi. 

35 Înainte de începerea bătăliei, udați încă o dată sămânța pe care Eternul a semănat-o în spiritul 

oamenilor. Fie ca buruienile să fie tăiate de secera dreptății mele și câmpurile să fie arate, astfel încât să fie 

potrivite pentru cultivarea învățăturii iubirii. 

36 Este necesar să le mai lăsăm câteva clipe oamenilor care sunt atașați de bunurile pământului, 

pentru ca dezamăgirea lor să fie absolută și să se convingă că aurul, puterea, titlurile și plăcerile cărnii nu 

vor da niciodată pace și bunăstare sufletului. 

37 Se apropie ceasul în care faptele întregii omeniri vor fi judecate în lumina conștiinței. Atunci 

savanții, teologii, oamenii de știință, conducătorii, bogații și judecătorii se vor întreba care este rodul 

spiritual, moral sau material pe care l-au cules. Atunci, când vor vedea cât de neînsemnată este recolta lor, 

mulți se vor întoarce la Mine, realizând că, în ciuda gloriei pe care au avut-o pe pământ, le lipsea ceva 

pentru a umple golul în care a căzut sufletul lor, care nu se poate hrăni decât cu roadele vieții spirituale. 

38 Pentru aceste suflete am pregătit deja o oază în mijlocul deșertului, pentru că știu că, de-a lungul 

existenței lor, au bătut din ușă în ușă și au străbătut drum după drum, unii în căutarea adevărului, alții a 

puterii, iar alții a fericirii. Dar la capătul drumului pe care l-au parcurs pe pământ, au fost aproape de a 

nega totul; atunci le voi întinde brațele mele pentru a-i lăsa să se odihnească pe pieptul meu. Îi voi consola 

și le voi arăta care este adevărata cale, pentru ca ei să găsească în ea câmpurile pe care pot semăna sămânța 

roditoare a experienței lor. 
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39 Oaza este spirituală și, pe toate cărările deșertului, oameni de toate rasele vor ajunge la ea - unii 

epuizați, alții plini de răni, încărunțiți și acoperiți de sudoare, iar mulți cu sacul de călătorie deja gol, 

rușinați de sterilitatea luptei pe care au întreprins-o. Acolo vor auzi vocea Mea și, recunoscând-o, vor 

exclama: "Acesta este Domnul". Și în această propoziție vor reflecta umilința cu care Mă vor căuta în cele 

din urmă. Căci toți vor trebui să vină cu picioarele lor, fără care, căci cu ele nu vor putea traversa deșertul, 

și fără cămile, căci acestea au pierit deja de sete în lunga călătorie. 

40 Dar acel ceas de binecuvântare infinită, de reconciliere și umilință, va fi și de iertare divină pentru 

"fiii risipitori" care s-au întors în sfârșit în casa Tatălui, tânjind după brațele iubitoare ale Celui care le-a 

dat viață și moștenire. 

41 Primiți astăzi Cuvântul Meu de iubire, iertare și dreptate și arătați-Mi inima voastră. Nu încercați 

să vă ascundeți fărădelegile, căci Eu știu totul. Ați jurat să vă iubiți unul pe altul, dar eu încă aștept să vă 

împliniți. V-am încredințat un singur copac pentru a vă îngriji, dar voi Îmi oferiți fructe diferite. V-am 

pregătit să fiți umili, devotați și ascultători pentru a vă sluji semenii, dar nu găsesc această sămânță în 

faptele voastre. 

42 Fiul nu se pleacă în fața părinților săi, soția se răzvrătește împotriva soțului, frații și surorile se 

reneagă reciproc, toți comit acte care dezvăluie mândria și vanitatea, toți se simt superiori, în timp ce eu 

continui să îi învăț pe toți oamenii doar iubirea și pacea. 

43 Națiunile au făcut pace, dar cuvintele lor nu arată nici dragoste, nici bune intenții. În spatele acestei 

aparente păci se află resentimente, dorința de răzbunare și războiul care ne așteaptă. Unde este cel care știe 

să ierte, care a lăsat cauza sa în seama Mea ca să judec? 

44 Inima omului s-a împietrit și nu se clatină în fața durerii copiilor, a angoasei femeilor și a soartei 

tragice a tinerilor și a bărbaților care au fost hăituiți fără milă în război. Dar printre ei au fost cei care Mă 

iubesc și care simt dragoste pentru semenii lor, cei care au știut să se roage și au făcut fapte de milostenie. 

Vizita a fost foarte dură pentru aceste națiuni, aroganța lor a fost pedepsită, ei înșiși își distrug bogăția. 

Doar durerea îi va îndupleca și îi va aduce la realitate. Am fost foarte aproape de fiecare suflet pentru a-i 

întări în încercare, iar cei care s-au pregătit au simțit prezența mea. 

45 Efectele războiului au ajuns peste tot și au semănat distrugere. De la micul cămin până la marile 

națiuni care nu au fost vigilente, toate au fost prinse în mrejele sale și nu știu cum să se elibereze de acest 

jug. 

46 Eu v-am învățat, v-am dat secretul păcii: Iubiți-Mă, iubiți-vă unii pe alții, inspirați-vă în Mine, 

îndepliniți-vă îndatoririle, supuneți-vă destinului vostru și veți avea pace și binecuvântări. 

47 Am primit cântecul de bucurie al celor care s-au întors acasă, în patria lor, după luptă. Dar primesc 

și durerea mamelor care nu au văzut întoarcerea fiului, durerea copiilor care nu și-au mai văzut tatăl și 

durerea femeii care a rămas văduvă. Pe toți îi binecuvântez. Să lăsăm Israelul să participe la compasiunea 

sa față de aceste popoare. Și această rugăciune, pe care ați trimis-o pentru pacea lumii, veți continua să o 

oferiți și să o transformați într-un cântec de protecție pentru toate națiunile. 

48 Voi, suflete care v-ați părăsit trupurile de pe pământ - atingeți iluminarea. Eu te-am conceput. 

Încredeți-vă în Mine și veți fi conduși spre viața adevărată. Nu ați murit, pentru că sufletul are viață 

veșnică. Vă invit la adevărata pace și dreptate. Căci Eu sunt Viața și Eu vă ofer pâinea vieții veșnice. Dar 

vă văd flămânzi pentru că nu ați înțeles că esența este ascunsă în adâncul Cuvântului Meu. Dacă o priviți 

doar superficial, nu vă puteți hrăni cu ea. Ea conține iubirea mea, acea esență divină care este viață, 

bucurie și pace pentru spirit. 

49 În timp ce voi nu studiați Cuvântul Meu, există mulți oameni în această națiune și în alte națiuni 

care așteaptă Vestea Bună pentru a îndeplini ordinele Mele. Dar va veni o zi în care se vor ridica dintre voi 

apostoli buni, care vor merge prin țări și națiuni pentru a propovădui Doctrina Mea. Și voi vorbi prin 

organul lor de înțelegere, așa cum am făcut cu cei care M-au urmat în Era a doua. Fie ca toți cei care 

lucrează în acest fel să fie plini de curaj și de încredere în Mine. 

50 Atunci când întâmpinați obstacole, faceți ca Moise: porunciți elementelor să vă execute ordinele și 

ele se vor supune de bunăvoie. 

51 Dacă vreți să vedeți miracole, pregătiți-vă, dar nu vă așteptați ca toată lumea să vă creadă. V-am 

spus că în acest moment nu toți vor crede în Cuvântul Meu. Atunci lăsați problema în seama Mea și 

mergeți mai departe. Ei Mă vor recunoaște când vor fi în spirit. 
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52 Să respectați ideile și sentimentele, dar să vorbiți, așa cum v-am învățat, cu acest cuvânt care nu 

rănește, și să îndepărtați vălurile care ascund lumina Mea de suflete. 

53 Timpul trezirii pentru fiecare spirit este marcat. Vă promit că toți cei care se pregătesc Mă vor 

vedea în toată slava Mea. 

54 Cereți și vi se va da. Tot ceea ce vă doriți în dragoste pentru semenii voștri - cereți-mi mie. Roagă-

te, unește-ți cererea ta cu cea a celor nevoiași și îți voi acorda ceea ce ceri. 

55 Lumina Cuvântului Meu va fi haina albă care vă va acoperi pe toți. 

56 Din iubire pentru voi, am venit în nor, simbolul spiritual, pentru a Mă face cunoscut spiritului 

vostru. Dar mai întâi, acest nor luminos trebuia să se așeze pe organul minții purtătorului de voce, ca 

pregătire pentru momentul în care vei ști cum să conversezi direct cu Mine, iar spiritul tău este cel pe care 

norul coboară și se așează. 

57 Am ales norul ca simbol pentru ca el să întruchipeze venirea mea în lume în Era a treia. 

58 Nu este norul mesagerul care trece peste munți, văi și orașe? Nu este ea cea care face câmpurile 

fertile cu ploaia ei și dă umbră binefăcătoare? Oare nu dă ea fulgerul care anunță furtuna și raza sclipitoare 

care zguduie? De aceea am ales norul ca simbol, de aceea apostolii mei au înțeles semnificația prezenței 

mele în "nor" atunci când m-au văzut în spirit pentru ultima oară, iar Roque Rojas în acest al treilea timp, 

când l-am făcut să vadă simbolul care era semnul noii mele veniri. 

59 De atunci, o umbră blândă a înconjurat oamenii care s-au adunat treptat în jurul manifestării Mele. 

Cuvântul Meu a fost o ploaie roditoare pe câmpurile uscate ale spiritualizării, iar raza care coboară pe 

organul uman de înțelegere la fiecare proclamare a rupt întunericul păcatului și al ignoranței voastre, v-a 

făcut să tremurați în fiecare fibră și v-a trezit spiritul. Cât de teribilă a fost pentru mulți dintre voi furtuna 

dezlănțuită în sufletul vostru la auzul Cuvântului Meu Divin! 

60 Ce măreție și ce frumusețe impresionantă ați văzut în acea furtună de lumină care izvorăște din 

Cuvântul Meu în momentele de manifestare a lui! Copleșite de admirație, de teamă și de cutremur, 

mulțimile rămân tăcute și lasă ca acea furtună de iubire, de dreptate și de înțelepciune să le scalde și să le 

purifice. 

61 O, popor iubit, pe care l-am numit Israel, pentru că vă fac păstrători ai mesajelor și revelațiilor 

Mele, când veți învăța să redați și să interpretați corect Cuvântul Meu? 

62 Mi-am ținut promisiunea de a mă întoarce, pe care am făcut-o în Era a doua. Apostolii M-au văzut 

înălțându-Mă de pe pământ în infinit în Betania, iar voi M-ați văzut revenind din infinit în inimile voastre. 

Nu vedeți în acest lucru o asemănare cu norii care se ridică din mare și se înalță pentru a-și turna ploaia 

binefăcătoare în alte locuri unde câmpurile însetate îi cheamă? 

63 Durerea voastră m-a atras, Duhul Meu s-a simțit implorat de a voastră și Eu m-am repezit în norul 

iubirii și al dreptății pentru a-i copleși pe oameni cu mila Mea. 

64 Nu toate popoarele Mă cheamă și sunt foarte puține inimi care Mă așteaptă. Norul spiritual va veni 

și, ca o mantie de pace, va proteja popoarele care îl imploră și care îl așteaptă. Pe toți cei care încearcă să 

potolească setea sufletului cu plăcerile lumii, norul îi va surprinde cu strălucirea fulgerului său, iar tunetul 

furtunii sale îi va umple de teamă, pentru că atunci își vor aminti că există o Dreptate divină și că fiecare 

om este purtător al unui spirit care trebuie să răspundă în fața lui Dumnezeu pentru toate faptele sale. 

65 Norul iubirii, al luminii, al milostivirii și al dreptății este, de asemenea, o imensă legiune de spirite, 

slujitori ai Mei, spirite de lumină, care trăiesc pentru a îndeplini scopurile Mele și se înmulțesc în univers, 

îndeplinindu-și sarcina de a se iubi unii pe alții într-o armonie perfectă. Pentru că acea Poruncă Divină, 

acel Principiu Suprem, pe care l-am dezvăluit lumii în Era a Doua, nu era destinat doar oamenilor - acea 

maximă este Legea care guvernează toate spiritele existente. 

66 Iubiți oameni: Pe acest nor de lumină, care este marea putere spirituală a iubirii și a fraternității 

între toate lumile, am coborât în această a treia eră prin intermediul razei Mele, aducându-vă un nou mesaj 

de înțelepciune, o consolare infinită pentru durerea voastră și o lumină care să vă servească drept ghid 

pentru a găsi calea uitată, astfel încât, atunci când ați descoperit-o, să puteți veni la Mine - pas cu pas, din 

merit în merit, în mod conștient și cu fermitate, în căutarea perfecțiunii voastre spirituale. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 138  
1 Iubiți ucenici, fiecare clipă care trece în viața voastră este un pas care vă aduce mai aproape de 

Tatăl vostru. Încet, pas cu pas, parcurgeți calea care duce spre împărăția luminii. 

2 Încetul cu încetul vă apropiați de momentul în care veți înțelege cum să dați spiritualului ceea ce i 

se cuvine și lumii ceea ce i se cuvine, momentul adevăratei rugăciuni, al adorării lui Dumnezeu fără 

fanatism, când veți ști să vă rugați înainte de orice întreprindere, când veți veghea asupra a ceea ce v-a fost 

încredințat. 

3 Cum va putea omul să se rătăcească dacă îl întreabă pe Tatăl său în rugăciune înainte de a face 

voia lui? Omul care știe să se roage trăiește în unire cu Dumnezeu, recunoaște valoarea beneficiilor pe care 

le primește de la Tatăl său și, în același timp, înțelege sensul sau scopul încercărilor prin care trece. 

4 Persoana care se roagă lui Dumnezeu este o persoană spiritualizată, care nu are un bandaj întunecat 

în fața ochilor și care este capabilă să descopere în sine și în afara sa lumi necunoscute, aspecte 

necunoscute ale vieții, realizări și adevăruri care înconjoară viața oamenilor fără ca aceștia să fie conștienți 

de ele. 

5 Cei care reușesc să descopere această cale nu se pot opri, pentru că simțurile lor s-au trezit și 

facultățile lor spirituale au devenit sensibile. Astăzi aud vocile naturii, mâine vor putea percepe mesajele 

împărăției spirituale, iar mai târziu vor auzi vocea Domnului lor într-o legătură de la spirit la spirit, rod al 

iubirii dintre Tatăl și copiii săi. 

6 Oameni buni, nu-i invidiați pe acești purtători de voce prin care Mă fac cunoscut, căci dacă vă 

pregătiți serios, fizic și spiritual, îi veți depăși după ce această manifestare se va încheia. 

7 O perioadă de miracole, de încercări și de evenimente extraordinare este cea rezervată în prezent 

acestui popor, martori ai revelației mele în această a treia eră. 

8 Încă nu mi-am rostit ultimul cuvânt, adică nu am dat ultimele mele învățături, în care vă voi 

dezvălui încă multe secrete. Dar voința Mea și hotărârile Mele sunt scrise în conștiința întregului popor, 

pentru ca ei să aibă o cunoaștere deplină a modului în care va fi sfârșitul manifestării Mele. 

9 Trebuie să înțelegeți că v-am învățat tot ce trebuie să știți pentru a putea intra în lumile și casele 

care vă așteaptă. Căci așa cum sufletul tău a trebuit să se pregătească în sfera anterioară în care a locuit 

pentru a se întrupa și a trăi pe pământ, tot așa trebuie să se pregătească pentru a se întoarce în sfera de 

dincolo pe care a părăsit-o, chiar dacă merge în case superioare în iubire, în puritate și în înțelepciune. 

10 Nu vă îndoiți de Cuvântul Meu. În Prima Epocă Mi-am îndeplinit promisiunea de a elibera pe 

Israel din robia Egiptului - care însemna idolatrie și întuneric - pentru a vă conduce în Canaan, țara 

libertății și a închinării la Dumnezeul cel viu. Acolo v-a fost anunțată venirea Mea ca om și profeția s-a 

împlinit cuvânt cu cuvânt în Hristos. Eu, acest Maestru care a locuit în Isus și care v-a iubit în El, am 

promis lumii că îi voi vorbi într-un alt timp și că Mă voi revela în spirit. Și iată împlinirea promisiunii 

Mele. 

11 Astăzi vă anunț că am rezervat pentru spiritul vostru regiuni minunate, reședințe, case spirituale, 

unde puteți găsi adevărata libertate de a iubi, de a face binele și de a răspândi lumina mea. Te poți îndoi de 

acest lucru după ce Eu mi-am îndeplinit promisiunile Mele anterioare față de tine? 

12 Să știți că marile spirite lucrează veșnic în Lucrarea Mea. Ilie, menit să anunțe venirea Maestrului 

la ucenicii săi, este lumina care străbate sufletele și coboară la cei care s-au abătut de la cale, la cei 

adormiți sau a căror credință în Viața Spirituală a murit, pentru a-i învălui în focul iubirii care radiază din 

el, un foc care este credință, eradicare a răului și purificare. Glasul său răsună în fiecare națiune, focul său 

purificator avansează și distruge neghina. Este adevărat că purificarea lasă în urma ei o dâră de durere; dar 

curând vine o mângâiere divină, întruchipată în Maria, care își revarsă balsamul vindecător în fiecare 

inimă care plânge, în fiecare creatură chinuită de durere. 

13 Voi veni și voi cerceta inimă după inimă pentru a-i face pe oameni să audă chemarea mea divină, 

spunându-le doar: "Urmați-mă". 

14 Eu vă mângâi în încercările voastre și vă spun: Când paharul din gura ta este foarte amar, trebuie 

să spui Tatălui tău care locuiește în ceruri, așa cum a făcut Isus în Grădina Ghetsimani: "Tată, dacă este cu 

putință să iei de la Mine paharul acesta, fă-o. Dar, mai presus de toate, să se facă voia Ta și nu a mea". 
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15 Dacă vă rugați și vegheați în acest fel, îl voi reține pe îngerul care se va apropia să vă dea paharul 

încercării. Dar dacă este voința divină să o bei, eu voi fi cu tine pentru a-ți da puterea de a trece testul cu 

victorie. Nu uitați că pentru unul care suferă și Mă binecuvântează, mulți sunt îngăduiți. Acum veți putea 

înțelege de ce cei care sunt liberi de păcat poartă în ei durerea, pentru că sunt demni de a ajuta la spălarea 

petelor semenilor lor. 

16 Nu a fost dorința Mea ca omul să sufere durere pe pământ. Dar, de vreme ce ei au vrut așa, de la 

primul om până în prezent, purtați-vă povara cu răbdare și iubire și oferiți-Mi suferințele voastre cu 

umilință. Durerea ta va fi rodnică în tine și, de asemenea, în unii dintre semenii tăi. 

17 Cât de mult au suferit în zadar oamenii acestei lumi! Cât de mult au plâns fără să primească o 

răsplată și fără să culeagă o sămânță! Pe de altă parte, cei care au știut să-și poarte crucea cu răbdare - 

atunci când le-a sosit ultima clipă și se credeau în adâncul unui abis - au deschis ochii spiritului lor și s-au 

privit pe ei înșiși stând pe vârful muntelui. 

18 Nu sângele pe care l-ați vărsat în războaiele voastre fratricide va fi cel care va salva omenirea. Mai 

degrabă, rugăciunea voastră plină de iubire și de milă și virtuțile voastre sunt cele care îi vor face pe 

semenii voștri demni să simtă pacea mea. 

19 Nu proclamați cu voce tare că această pace pe care au făcut-o națiunile este cea adevărată. 

Vegheați și rugați-vă pentru ca pacea să se ridice pe temeliile iubirii spirituale și umane, nu pe cele ale 

terorii sau ale amenințării mortale. 

20 Această pace falsă creată de om este ca un castel construit pe nisipurile mișcătoare ale mării, care 

se va prăbuși în curând când valurile suflate de vânt îl vor lovi. 

21 Eu, Spiritul păcii, am oferit-o oamenilor și le-am spus prin conștiință: Iată-mă, iubiți-vă unii pe 

alții și veți fi mântuiți. 

22 Oamenii vor să trăiască în continuare în copilărie, nu vor să crească, pentru că, după ce au trăit atât 

de mult timp pe pământ și l-au udat cu sângele și lacrimile lor, încă nu au înțeles cum să culeagă roadele 

experienței, motiv pentru care continuă să nu știe ce înseamnă pacea spiritului. Inimile lor s-au împietrit și, 

prin urmare, cel mai nobil sentiment al lor, care este caritatea, nu rezonează în ele. Iată de ce potirul 

suferinței s-a făcut simțit în fiecare dintre copiii mei. 

23 Toată durerea provocată de ființele umane se va aduna într-o singură cupă care va fi băută de cei 

vinovați. Astfel, mințile lor adormite se vor trezi. Atunci veți vedea oameni respectați și puternici, în fața 

unor evenimente neprevăzute, părăsindu-și pozițiile sau oamenii pentru a se ascunde cu sufletul sfâșiat de 

remușcări. Alții vor simți că rațiunea lor și facultatea de a vorbi sunt confuze. 

24 Ce spuneți la toate acestea, oameni buni? Vă simțiți deja pregătiți să îi căutați pe cei care s-au 

pierdut în încurcăturile vieții lor? 

25 gândiți-vă în cât de scurt timp națiunile pregătesc un război și fac din orice om un soldat, în timp 

ce Eu vă pregătesc din 1866 pentru a deveni soldați ai acestei Cauze, și totuși nu pot vedea niciunul dintre 

copiii Mei pe deplin pregătit. 

26 Această dată este diferită de prima și a doua. Astăzi trăiți într-un haos de elemente vizibile și 

invizibile dezlănțuite. Vai de cel care nu este treaz, pentru că va fi învins, iar cel care este echipat trebuie 

să lupte! 

27 Mii de ochi nevăzuți te urmăresc; unii pentru a-ți întins o ambuscadă în drum și a te doborî, alții 

pentru a te proteja. 

28 Dezbinarea crește și se răspândește printre popoare și națiuni, pătrunzând în inimi și familii. 

29 Morala degenerează, iar bărbații, femeile și copiii se obișnuiesc cu depravarea. 

30 În fața tuturor acestor ignomnii, nu vă acoperiți ochii și nu vă astupați urechile, căci dacă inima 

voastră este descurajată, nu va fi compătimitoare pentru a dărui iubire și a exercita milă, mărturisind astfel 

Lucrarea Mea printre semeni. 

31 Trebuie să văd totul, bineînțeles, pentru că te iubesc; dar după ce te voi judeca, te voi salva. 

32 Vin vremuri de cea mai mare amărăciune. Pentru că atunci vă pregătesc ca să nu spuneți că 

Maestrul nu v-a vorbit profetic. Dacă ești echipat pentru acel moment, vei supraviețui cu bine oricărei 

situații. 

33 Voi instaura pacea între oameni prin mesagerii Mei. Cum veți întemeia pacea lumii pe ură, pe lupta 

pentru putere și pe frică? Dar, înainte de asta, conflagrația va arde, apele vor spăla și zăpada va purifica. 
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34 Ucenicilor, fiți tari, ca să vă împotriviți necredinței oamenilor, pentru ca persecuțiile, calomniile 

sau atacurile să nu vă descurajeze. Cuvântul Meu va face să tremure spiritul oamenilor. Teologul se va 

simți obligat să-și pună la îndoială știința, filozoful va întreba pe cei mai mari învățători ai săi, iar fiecare 

sectă sau comunitate religioasă va fi profund zguduită în fața noilor Mele revelații. Atunci va izbucni 

bătălia ideilor; pentru că, în timp ce unii se vor trezi la adevăr, alții vor dori să persiste în fanatismul și 

tradițiile lor și se vor lupta între ei. În mijlocul acestei bătălii, vocea copiilor Mei se va face auzită și va 

spune maselor înflăcărate: "Nu faceți din fructul vieții un motiv de ceartă". 

35 Acum încă vă simțiți mici și slabi, dar mâine veți fi puternici și mă veți iubi în adevăr, căci vă voi 

descoperi ceea ce teologii nu vor putea descoperi și veți înțelege ceea ce cei învățați nu vor putea înțelege. 

Dar nu pentru că ești mai mare sau mai iubit decât ceilalți, ci pentru că, încă din Prima Eră, ai știut să-ți 

deschizi inima ca pe un tabernacol în care am așezat Legea, Înțelepciunea și Revelația în fiecare dintre 

timpuri. 

36 În prima eră, cunoșteai simbolurile: cortul sau sanctuarul care conținea Chivotul Legământului, 

care conținea Tablele Legii. Când aceste simboluri și-au îndeplinit scopul, voința Mea a făcut ca ele să 

dispară de pe pământ; ele au fost retrase de la vederea oamenilor, pentru ca lumea să nu cadă în idolatrie, 

dar sensul sau esența acelor lecții a rămas scrisă în conștiința slujitorilor Mei. În cea de-a doua eră, după ce 

sacrificiul lui Hristos a fost împlinit, am făcut să dispară cel mai mare simbol al creștinismului: crucea, 

împreună cu coroana de spini, potirul și tot ceea ce ar fi putut deveni un obiect de închinare fanatică din 

partea omenirii. 

37 În acest al treilea timp, am apărut în cortul spiritului vostru pentru a depune noile mele revelații în 

chivotul legământului. 

38 Ați venit în casa Tatălui în acel timp ca niște "fii risipitori" și v-am spus: "Iată, în lipsa voastră, 

frații și surorile voastre mai mici s-au împrăștiat, iar eu am rămas singur în camera mea și la masa mea. Și 

poporul, în ingratitudinea lui, s-a dezbinat și mulți s-au lepădat de Tatăl lor. Dar astăzi vă dau înapoi 

bogăția voastră, vă hrănesc pentru ca voi să mergeți în căutarea celor care s-au rătăcit după voi și îi veți 

aduce în prezența mea. Atunci veți avea pace. 

39 Nu dau vina pe ființa ta materială pentru războiul fratricid care a înflăcărat omenirea, nici pentru 

discordia care încă există între oamenii lui Israel. Duhului vostru Mă adresez, căci asupra lui apasă 

discordiile și diviziunile pe care triburile acelui popor le poartă în sânul lor din ziua în care copiii lui Iacov 

au umplut de durere inima acelui tată când i-au spus că fiarele sălbatice din pustiu l-au devorat pe Iosif, 

deși îl vânduseră negustorilor. 

40 De atunci, acea sămânță rea a germinat în inima acestui popor, care astăzi are în față un nou 

moment pentru a-L onora pe Domnul Său prin împlinirea legii de a-și iubi semenii fără deosebire de rasă 

sau de limbă și de a fi salvare și binecuvântare pentru toate națiunile pământului. 

41 Numele "Israel" v-a fost dat de Tatăl vostru, dar este un nume spiritual. Ți-am făcut mari revelații 

și ți-am dat putere pentru ca tu să nu te simți nedemn când te voi numi așa. 

42 Spiritul tău este cel pe care îl caut, așa cum am făcut-o în toate timpurile. 

43 Doctrina Mea vă arată o reverență perfectă, spirituală și pură față de Tatăl; pentru că spiritul 

umanității, fără să fie conștient de aceasta, a ajuns în pragul Templului Domnului, unde va intra pentru a 

simți Prezența Mea, pentru a auzi Vocea Mea prin conștiința sa și pentru a Mă contempla în lumina care 

coboară asupra minții sale. 

44 Vidul pe care oamenii îl simt în cadrul diferitelor comunități religioase în această perioadă este 

cauzat de faptul că spiritul are o foame și o sete de spiritualizare. Ritualurile și tradițiile nu-i sunt de ajuns, 

ci tânjește să cunoască adevărul Meu. 

45 Descopăr în rațiunea cea mai profundă a multor oameni lupta interioară dintre spirit și materie. 

Vrea să ajungă dincolo de splendoarea cultului ceremonial pentru a descoperi frumusețea spiritualului. Eu 

am aprins această lumină care vă luminează și vă tulbură. Eu sunt acea voce care vă cheamă. Nimeni nu a 

reușit să vă explice anxietatea și nici să vă înțeleagă lupta interioară. Numai eu, care pătrund în inima ta, îți 

cunosc dorința și setea. Tot eu sunt cel care îți arată calea pe care trebuie să o urmezi pentru a găsi ceea ce 

cauți. 

46 Câți dintre cei care Mă ascultă au fost mustrați, judecați greșit sau răniți în partea cea mai nobilă a 

sufletului lor pentru că au fost sinceri și și-au mărturisit sentimentele cuiva! 
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47 Voi, cei care ascultați cuvintele Mele, Mă întrebați de ce am venit la cei mai neînsemnați și 

păcătoși pentru a dezvălui prin ei învățăturile Duhului Meu; la aceasta vă răspund: Mă comport ca și voi 

când sunteți părinți pe pământ. Îi acordați mai multă atenție și mai multă grijă aceluia dintre copiii voștri 

care este cel mai slab, cel mai bolnav sau cel care riscă să se rătăcească. 

48 Dacă oamenii fac acest lucru - ce nu ar trebui să facă Tatăl vostru Ceresc pentru copiii Săi? 

49 Printre voi, lumina Cuvântului meu a apărut ca o oază în deșertul spiritual al acestei umanități, 

astfel încât toți cei care rătăcesc să se apropie de ea, căutând apă și pacea Spiritului. 

50 Este necesar ca această învățătură să ajungă la toți oamenii. Va aduce lumină în întunericul celor 

confuzi, ignoranți și aroganți care cred că le știu pe toate. 

51 Cuvântul meu va reconcilia spiritul cu materia, întrucât între cele două a existat multă vreme o 

dușmănie, și veți ști că trupul vostru, pe care l-ați considerat un obstacol și o tentație în calea dezvoltării 

spiritului, poate fi cel mai bun instrument pentru îndeplinirea sarcinilor voastre pe pământ. 

52 Spălați-vă sufletul și trupul în acest potop de lumină care se revarsă asupra voastră în această a 

treia eră, astfel încât să puteți înțelege instrucțiunile mele. Cine este pur poate pătrunde ceea ce înainte era 

secret, pentru că remușcările nu-l opresc din drumul său. 

53 Mărturisiți în fața Mea, în fața Căruia nu puteți falsifica sau ascunde nimic, ceea ce purtați în 

inimile voastre, și veți simți iertarea Mea divină prin conștiința voastră. Demnitatea va fi haina voastră cu 

care nu vă veți rușina în fața oricărui om în fața căruia vă veți prezenta, oricât de mare ar fi el, fie că este 

în putere, fie că este în cunoaștere. 

54 Semănați sămânța Mea de iubire. Sunteți pe pământ, care este și învățător al oamenilor și vă învață 

că ceea ce semănați pe el, vi se întoarce înmulțit, ca dovadă de recunoștință și iubire. 

55 La fel este și spiritul Tatălui vostru. Este cea mai înaltă și divină răsplată. Dar sămânța ta trebuie să 

fie întotdeauna bună și curată, ca să o culegi înmulțită în roade bune. Pentru ca sufletul tău, care s-a pătat 

de păcat pe drum, să ajungă curat în sânul lui Dumnezeu, trebuie să treacă prin multe lucruri și să se 

purifice, deoarece trebuie să ajungă la Tatăl său fără cea mai mică urmă de rău, nici cea mai mică umbră a 

imperfecțiunilor sale din trecut. 

56 Dacă ea L-a blasfemiat pe Dumnezeu pe pământ, din ea va izbucni doar un cântec de iubire - când 

se va apropia de prezența Creatorului ei. 

57 Suflete, cât timp Mă vei face să aștept sosirea ta în vârful muntelui? 

58 Acolo, unde m-am înălțat de pe cruce, vă aștept. 

59 Încet, vă apropiați. A fost necesar să vă eliberați, mai întâi dezbrăcându-vă de bunurile voastre 

pământești, pentru că aceste posesiuni Mă jefuiseră de sufletul vostru. 

60 Veniți la Mine, la ospățul pe care vi l-a pregătit Tatăl vostru, pentru ca în el să primiți învățăturile 

care vi se cuvin și care constituie moștenirea voastră. 

61 Gândiți-vă serios la generațiile care vor veni după voi, gândiți-vă la copiii voștri. Așa cum le-ați 

dat ființa fizică, tot așa aveți datoria de a le da viața spirituală - cea care este credință, virtute și 

spiritualizare. 

62 În timp ce Îmi fac să strălucească Lumina Mea peste poporul Meu iubit, Eu cobor la voi pentru a 

vă aduce pacea Spiritului Meu. Sunteți puțini, dar dragostea voastră pentru Mine este mare. 

63 Ascultați-mă acum prin intermediul purtătorului de voce, deoarece nu sunteți încă capabili să 

primiți direct inspirația divină. 

64 Trebuia mai întâi să pregătesc aceste corpuri pentru ca vibrațiile gândurilor Mele să fie 

recepționate de ele cât mai fidel și transmise ascultătorilor. Observați că, atunci când vorbesc, ei vă explică 

faptul că nu ei sunt cei care vă dau instrucțiunile; vocea lor v-a spus: Eu sunt Maestrul Divin care vă 

vorbește. 

65 Forma proclamării Mele va putea fi schimbată, dar esența spirituală a învățăturii Mele este aceeași: 

absolută, neschimbătoare, în afara timpului și spațiului. Infinitul este etern. 

66 Numai dragostea spiritului vostru va reuși să înțeleagă această învățătură. De ce? Pentru că este 

complet absorbit în spiritual, în esența sa, care este eternitatea. 
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67 Dacă omul nu manifestă niciun interes pentru a se cunoaște pe sine însuși, își întârzie dezvoltarea 

ascendentă și înțelegerea a ceea ce deține Viața eternă; și acesta este motivul pentru care nu a reușit să 

realizeze cea mai mare operă a sa. 

68 Te-ai născut în Mine. Ați primit viața spirituală și materială de la Tatăl. Și, în sens figurat, vă pot 

spune că, în același timp în care voi v-ați născut în Mine, Eu m-am născut în voi. 

69 Mă nasc în conștiința voastră, cresc în dezvoltarea voastră și mă dezvălui pe deplin în faptele 

voastre de iubire, pentru ca voi să puteți spune cu bucurie: Domnul este cu mine. 

70 Vă pregătesc ca pe niște copilași, pentru că se apropie ceasul în care clopotul va suna jubilator, 

sunând pentru victorie și proclamând cu bucurie trezirea spirituală a umanității. 

71 Ascultați-Mă în tăcere și meditați în tăcere, o, popor. Mâine vă așteaptă, este calea pe care trebuie 

să o parcurgeți pentru a ajunge la Mine. Dar, fiind deja iluminați de lumina învățăturii Mele, veți fi 

capabili să vă ghidați singuri prin ceea ce ați învățat și înțeles. Bateți la ușa Mea, Eu sunt singurul care o 

deschide, Eu sunt Maestrul revelator. Cereți, cereți și vi se va da. 

72 În deșertul unei lungi călătorii a vieții, Hristos este oaza. Dar este necesar să ai credință, ca să știi 

cum să-l găsești în orele tale de singurătate sau de teamă. 

73 Te-am învățat să te abții de la tine însuți și să renunți la toate falsele glorii ale lumii. Dar mulți nu 

au putut înțelege această lecție pentru că li se pare imposibil să-și imagineze viața fără lux, fără plăceri și 

fără bogăție. Dar în acest timp plin de durere și cu experiența dobândită în lecțiile vieții, ei se vor trezi de 

la sine la lumina adevărului. Cât de mare va fi uimirea omenirii de îndată ce va descoperi că, dacă se 

eliberează de material și se separă pur și simplu de ceea ce este de prisos, va simți în sine cum o nouă 

ființă se naște pentru o nouă viață. 

74 Iubiți ucenici, printre care Eu Însumi îi număr pe cei care au ajuns ultimii: După plecarea Mea, 

doar cei care s-au pregătit vor simți prezența Mea. Unii sunt indiferenți când vă vorbesc despre asta, 

deoarece cred că vor trece ani până atunci. Acest timp va fi ca o clipă. Îmi voi îndeplini sarcina de 

Învățător, dar când raza mea va coborî pentru ultima dată, la sfârșitul anului 1950, nu voi mai folosi 

niciodată organul uman de înțelegere pentru a mă face cunoscut sub această formă. Încredeți-vă în Mine, 

ucenicilor, pentru că Eu îmi voi ține cuvântul dat vouă de a nu vă lăsa singuri. Vă voi face să simțiți 

Prezența Mea, vă voi inspira, vă voi mângâia. Veghează acum și veghează și după aceea, ca să nu fii 

niciodată luat prins cu garda jos: să nu te găsească vigilent cel care încearcă pe ascuns să-ți fure 

moștenirea, sau chiar bolnavul care te cheamă în patul lui în miez de noapte ca să-i dai balsamul iubirii 

tale. 

75 Cu mare claritate v-am vorbit, ca să Mă înțelegeți. Dar voi m-ați făcut să vă deplasez Cuvântul 

Meu la nivel material de ceva timp, pentru că aveți încă o dezvoltare spirituală prea mică pentru a Mă 

înțelege. Dar când plecarea Mea este aproape, Cuvântul Meu va avea o semnificație spirituală mai înaltă 

pe buzele purtătorilor de cuvânt. 

76 În măsura în care învățătura Mea oferă revelații și mai mari, ar trebui să faceți un efort pentru a vă 

corecta erorile, să vă reînnoiți viețile și să vă despărțiți de orice viciu și de orice înclinație rea. Dacă ați 

devenit puri în inimă și vorbiți despre Lucrarea Mea, trebuie să fiți crezuți și considerați discipoli ai lui 

Iisus care predică cu adevărat Doctrina Sa prin exemplu și fapte de iubire. Aceasta este haina harului pe 

care trebuie să o purtați mereu și prin care vă puteți distinge de semenii voștri. 

77 Răspândiți-vă pe pământ ca profeți ai Divinității Mele, treziți umanitatea adormită, anunțați-i că 

dreptatea este aproape. Spuneți-i că Sodoma a fost avertizată, dar nu l-a ascultat pe profetul lui Dumnezeu, 

iar ziua judecății ei a venit inexorabil. 

78 Forțele naturii nu așteaptă decât momentul potrivit pentru a se dezlănțui în lume și pentru a curăța 

și purifica pământul. Cu cât o națiune este mai păcătoasă și mai arogantă, cu atât mai grea va fi dreptatea 

Mea asupra ei. 

79 Greu și surd este inima acestei umanități. Va fi necesar ca paharul amărăciunii să ajungă la ea 

pentru ca ea să audă vocea conștiinței, vocea legii și a justiției divine. Totul va fi de dragul mântuirii și 

vieții veșnice a sufletelor. Pe ei îi caut. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 139  
(din anul 1945) 

1 Bine ați venit, voi, membrii ai poporului meu, căci ați știut să rezistați cu răbdare și prezență de 

spirit la furtuni și încercări. V-am văzut rugându-vă și veghind în orele dificile și v-am auzit 

binecuvântând voia Mea atunci când suferința venea peste voi. Apoi ți-am răsplătit credința și bunăvoința 

și ți-am trimis pacea Mea pentru că tu ai fost barca care a înfruntat furtuna fără să se răstoarne. 

2 Îi binecuvântez, de asemenea, pe cei care uită de propriile suferințe și "veghează" pentru pacea 

lumii, sau vizitează bolnavii pe patul de suferință, căci nu voi lăsa aceste merite fără răsplată. 

3 În timpul acestui război în care a trăit lumea, voi ați fost uniți în rugăciune zi de zi și, în adevăr, vă 

spun că nu am încetat să fac multe minuni printre semenii voștri pentru care îmi cereți atât de mult. Nu 

permiteți ca rugăciunea voastră să slăbească, poporul Meu. Vă spun că "Postul" nu s-a încheiat încă, chiar 

dacă națiunile spun că războiul a încetat. Nu, Israel, atâta timp cât pacea națiunilor nu se bazează pe 

iubirea reciprocă, trebuie să continui să veghezi, să te rogi și să câștigi inimi pentru această lucrare de pace 

și fraternitate. 

4 În curând vă veți da seama că această pace de care vorbesc oamenii în prezent a fost falsă, că ea a 

adus doar un armistițiu în mijlocul luptei lor inumane, pentru ca mai apoi să continue opera lor de 

distrugere. 

5 Împrăștiați în întreaga lume sunt cei care au sarcina de a se ruga și de a veghea pentru pacea 

umanității. Printre ei se află poporul Meu, pe care Eu îl instruiesc cu Cuvântul Meu. Aveți cu toții datoria 

de a construi templul spiritualizării, sanctuarul păcii, în inimile oamenilor care sunt frații și surorile 

voastre. Când acest sanctuar spiritual se va ridica la înălțimi cerești și oamenii vor găsi în el legătura 

directă cu Domnul lor, veți putea spune că ați semănat în lume sămânța pe care v-am încredințat-o în acest 

timp. 

6 Oameni buni, întăriți-vă în Cuvântul Meu și aveți încredere că conștiința voastră vă va spune dacă 

ceea ce faceți este în conformitate cu învățăturile Doctrinei Mele. Rugați-vă ca spiritul și mintea voastră să 

lupte pentru a alunga războiul. Nu vă descurajați, ca nu cumva influența sa să vă zăpăcească rațiunea sau 

sentimentele. 

7 Când unul dintre voi se roagă, nu este conștient de ceea ce realizează cu gândurile sale în plan 

spiritual; de aceea, când vă rugați pentru semenii voștri - pentru acele popoare care se distrug în război - 

trebuie să știți că în aceste momente un spirit duce și el o luptă mentală împotriva răului și că sabia 

voastră, care este pacea, rațiunea, dreptatea și dorința de bine pentru ei, se ciocnește cu armele armatei 

răzbunării, a aroganței. 

8 Acesta va fi momentul în care oamenii vor deveni conștienți de puterea rugăciunii. Pentru ca 

rugăciunea să aibă o putere și o lumină reală, este necesar să mi-o trimiteți cu iubire. 

9 Nu vorbesc de trimiterea gândului vecinului vostru cu intenții rele, căci nu v-am dat niciodată arme 

pe care să le folosiți în scopuri necinstite, căci atunci, când ambiția sau ura vă orbește, vă folosiți de ceea 

ce este cel mai sacru pentru voi și îl folosiți pentru a vă răni și chiar a vă ucide. Vă inspir pentru adevărata 

luptă împotriva răului și vă dezvălui care este cea mai puternică și invincibilă armă pentru ca voi să fiți 

victorioși. De aceea, vă sfătuiesc să vă purificați mai întâi inima și apoi să vă ridicați la Mine, unde vă veți 

umple de lumină și putere, iar apoi să vă trimiteți gândurile ca niște fulgere de lumină printre națiunile fără 

pace și printre oamenii fără speranță. 

10 Acceptă mila Mea, o, popor. Voi, bărbați și femei pentru care aceste ultime vremuri au fost foarte 

crude, voi, casele afectate de durere - simțiți pacea Mea acolo unde pâinea cea de toate zilele s-a 

transformat în amărăciune, simțiți blândețea mângâierii Mele. 

11 Oamenii din ziua de azi trebuie să lupte din greu pentru a-și câștiga existența. Dar Tatăl vă spune: 

Îți voi tripla puterea, ca să nu-ți pierzi curajul. 

12 Insuflați tinerilor dragostea pentru aproapele lor, dați-le idealuri mari și nobile, căci ei vor fi cei 

care mâine vor lupta pentru a realiza o existență în care să strălucească dreptatea, dragostea și libertatea 

sacră a spiritului. Pregătiți-vă, pentru că marea bătălie despre care vorbesc profețiile nu a venit încă. 

13 Gândiți-vă că, cu cât mai mare este dezvoltarea pe care o atinge omenirea, cu atât mai mari sunt 

armele cu care se confruntă în lupta sa. Nu dormiți, oameni iubiți, și fiți gata să lucrați pentru cauza mea. 
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14 Un nou "război" se apropie. La ea vor lua parte toate facultățile și puterile omului și este necesar ca 

fiii acestui popor, cărora li se va acorda să trăiască această încercare, să știe să o treacă cu stindardul 

adevărului și să lase o urmă adâncă de spiritualizare. 

15 Oamenii de știință, teologii, savanții, filozofii - cu toții se vor pregăti pentru acea mare bătălie în 

care minciuna și răul vor fi distruse, iar binele și adevărul vor ieși victorioși. 

16 Mare va fi confuzia oamenilor înainte ca iluminarea să ajungă la ei: căci printre oameni vor fi unii 

care au avut o mare credință și o vor pierde, alții își vor schimba crezul, iar alții vor merge din ușă în ușă, 

din religie în religie, în căutarea adevărului pentru spiritul lor. Este necesar ca întreaga cale să fie parcursă 

pentru ca tot răul să fie alungat din suflete și să dispară din inimi. 

17 Veți vedea bărbați și femei care vor apărea pe străzi, în orașe și sate, proclamând public că sunt 

mesageri ai lui Dumnezeu și susținând că sunt profeți sau mesageri ai lui Dumnezeu. Dar și astăzi vă spun 

să fiți atenți, ca să-i recunoașteți după faptele lor. Nu spuneți niciodată că sunteți profeți, văzători sau 

apostoli, ci dați întotdeauna dovadă de harul meu prin faptele voastre, de tot ceea ce v-am încredințat și de 

învățătura pe care am pus-o în inima voastră. Atunci nu vor mai fi buzele voastre cele care vor spune dacă 

sunteți profeți, apostoli sau ucenici ai Mei, ci semenii voștri o vor spune de dragul faptelor pe care vă văd 

făcându-le. Vă spun din nou să rămâneți în rugăciune până când veți vedea pacea revenind în națiuni și 

bucuria în toate casele din lume. 

18 În această epocă, spiritul Tatălui vostru se prezintă atunci când vă aude chemarea. Ascultați acum 

Cuvântul Meu, care este hrană pentru spiritul vostru. Din ziua în care Cuvântul Meu se va sfârși, vă veți 

ajuta unii pe alții, așa cum ați făcut-o de atunci, dar apoi, ca păsările când își iau zborul, veți învăța să vă 

bateți aripile și veți deveni mai independenți. Atunci, prin înălțarea voastră spirituală, veți putea ajunge la 

Mine pentru a primi inspirație și pace. 

19 Vegheați, nu lăsați somnul să pună stăpânire pe inima voastră și să vă cucerească spiritul, căci 

timpul trece și va veni ziua când vă veți trezi și veți plânge pentru timpul pierdut. Atunci veți dori să 

înlocuiți acele momente și ocazii nefolosite, dar nu veți putea face acest lucru, pentru că, în timp ce unii 

vor fi la bătrânețe, alții vor fi în spirit, în lumea de dincolo. Îi veți cere apoi Tatălui vostru clemență și 

îndurare, fără să vă dați seama că voi înșivă ați fost cei care nu ați avut nici milă, nici îndurare cu propriul 

suflet. 

20 Aveți milă de semenii voștri, ceea ce este la fel de mult ca și cum ați avea milă de voi înșivă. Dacă 

nu vă veți îndeplini această sarcină, veți fi primii care vor plânge, pentru că veți vedea că mâna voastră, 

care era plină de daruri, va fi goală, că balsamul vindecător cu care ați vindecat bolnavii va fi dispărut, iar 

acele abilități de a elibera pe cei posedați vor fi dispărut și ele. Fiți umili ca să nu judecați să vă pierdeți 

darurile spirituale, nu încercați să păreți mai presus de semenii voștri. Faceți ceea ce am făcut Eu cu 

ucenicii Mei la Sfânta Împărtășanie. 

21 Vă arăt greșelile voastre - nu pentru a vă judeca, ci pentru ca voi să vă îndreptați căile și să deveniți 

oameni ascultători, urmând învățăturile Mele. 

22 Ceea ce voi face cu voi va fi spre binele generațiilor viitoare. Dar nu uitați că - ca să vă învăț - nu 

v-am jignit niciodată și nici nu v-am făcut inimile să sângereze. Învățați să îndreptați copacul care a 

crescut strâmb și, de asemenea, să puneți în ordine cărările. 

23 Dreptatea mea este mare. Dar când vă vorbesc despre asta, nu vă ameninț, ci doar vă umplu inimile 

de teamă. Vă vorbesc cu sinceritate, pentru că dreptatea Mea va fi în fiecare dintre voi și, dacă nu vreți să 

vărsați lacrimi mâine, dobândiți merite astăzi. 

24 Fiecare dintre faptele voastre este înregistrată de Mine, iar faptele care sunt plăcute le folosesc ca 

pe o sămânță pe care trebuie să o îngrijesc până când se va înmulți printre oameni. 

25 Nu Mă căutați ca pe un judecător, căci atunci veți auzi vocea Mea plină de dreptate și severitate; 

căutați-Mă ca pe un 

Maestru și ca tată. La ce vă așteptați pentru mâine? Vrei să-ți ispășești fărădelegile în lumea de dincolo? 

Vrei deja să pregătești o cărare plină de spini pentru sufletul tău? Nu vă neg meritele, dar ele sunt încă 

precum grâul tânăr lângă care cresc buruienile. 

26 Puneți în practică învățătura Mea, având încredere în Mine, pentru că, pe măsură ce împliniți 

Cuvântul Meu, Eu voi veghea asupra voastră și a voastră. De ce îi văd pe unii puternici și pe alții slabi? 

Pentru că cei puternici nu au înțeles cum să le comunice puterea lor celor slabi. 
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27 Uniți-i pe toți și toți vor fi puternici. Iubiți-vă unii pe alții și fiți uniți prin frățietate, atunci veți 

vedea cum arbuștii slabi vor deveni copaci cu frunze dese. Primiți-i pe toți, căci nimeni nu cunoaște 

sarcina pe care o aduce cu el vecinul său. Nimeni nu-i cunoaște trecutul, așa că nimeni nu trebuie să se 

îndepărteze de tine. Cu cât sunt mai neîndemânatici sau mai proști semenii tăi, cu atât mai multă milă și 

compasiune ar trebui să ai față de ei, ținând cont că ei sunt cei care au căzut, cei care nu au înțeles cum să 

își pună picioarele pe cărări sigure. Din inimi tari ca piatra știu cum să fac inimi care emană tandrețe; poți 

face și tu acest lucru. 

28 Curățați-vă inimile, pentru ca faptele voastre să fie pure. Amintiți-vă că un copac rău nu poate da 

niciodată fructe bune. 

29 În acest scop, v-am chemat în acest timp pentru a vă face copaci care să ofere umbra și protecția 

lor călătorului; cei care au înțeles acest lucru și-au deschis inimile pentru a-mi spune: Astăzi știu că sunt 

creatura Ta și că am fost trimis să îndeplinesc o sarcină dificilă și nobilă. Știu că în Tine îmi am originea și 

cu Tine îmi este sfârșitul. 

30 Da, eu sunt calea. Oricine vrea să meargă pe ea, să-și ia crucea și să Mă urmeze. Pentru ca voi să 

mergeți pe această cale, vă cer doar să îl iubiți pe Tatăl vostru în frații și surorile voastre. Aceasta este 

legea sau calea: să-L iubim pe Dumnezeu și să ne iubim unii pe alții. Este legea care a luminat calea 

oamenilor în toate timpurile. 

31 Cu o singură dragoste v-am iubit pe toți. De ce nu v-ați iubi cu toții în același mod? Națiunile 

așteaptă sosirea mesagerilor păcii. Popoarele pământului își plâng mizeria ca niște oi rătăcite, așteptând 

sosirea Păstorului, Cel care le va uni într-un singur obstacol. 

32 Pregătiți-vă, pentru că se apropie momentul în care veți primi aceste instrucțiuni (direct) de la 

Spiritul Meu, pentru că ele nu vor mai fi date de nicio ființă umană de pe pământ. Nimeni nu va 

întreprinde nimic fără să fi primit mai întâi instrucțiunea divină. Cunosc calea și nu vreau să vărsați lacrimi 

pe ea. Vă voi echipa dinainte și vă voi arăta momentul în care să începeți "lucrarea zilei". 

33 Marile comunități și secte religioase se consultă între ele, se pregătesc pentru confruntare, pentru 

că anticipează bătălia. Consultați-vă și voi, pregătiți-vă și rugați-vă pentru a nu fi surprinși, căci dacă nu ați 

face acest lucru, Doctrina Mea ar fi condamnată și calomniată de oameni, Spiritul Meu ar primi toate 

vituperările, iar Eu v-aș arăta miracole, la fel ca Isus pe Calvar. 

34 Spiritul tău se trezește la o viață superioară. Deja idealul unei lumi mai bune începe să se formeze 

în interiorul său. 

35 Vă învăț să dobândiți pacea sufletească și să o păstrați ca pe o adevărată comoară a spiritului. 

Cuvântul Meu vă va elibera de rău în acest Al Treilea Timp și vă va feri de căile nesigure pe care ați 

rătăcit și ați suferit atât de mult timp. 

36 Vocea mea va striga la ușile fiecărei inimi, iar Spiritul va fi cel care va răspunde din interiorul 

fiecărei ființe umane. 

37 Unii vor recunoaște imediat chemarea Mea. Alții se vor întreba cu nesiguranță cine este cel care îi 

cheamă. Și astfel, treptat, unul câte unul, ei vor porni și se vor strădui să ajungă la lumină. 

38 Cât de glorioasă este trezirea spiritului când omul se întreabă: Cine se agită în mine? De unde vine 

inspirația mea și cine mă inspiră să fac binele? 

39 Cuvântul meu vă învață, de asemenea, să vă citiți spiritul, să îl pătrundeți, să îi descoperiți esența, 

care este lumină, adevăr, iubire, ascultare și puritate. 

40 Când omul se descoperă spiritual, atunci simte în el prezența Tatălui său. Dar dacă nu știe cine este 

și de unde vine, se simte departe, străin, de neatins sau rămâne amorțit. 

41 Numai spiritul trezit poate pătrunde în tărâmul adevărului. Omul nu va putea să o recunoască doar 

cu ajutorul științei sale. 

42 Văd că oamenii aspiră la cunoaștere, la faimă, la forță, la bogăție și la putere, iar eu le ofer 

mijloacele de a obține toate acestea - dar în calitățile lor adevărate, esențiale, în adevărul lor spiritual, nu în 

cele exterioare și viclene ale lumii, nu în cele trecătoare și înșelătoare. 

43 Când omul se dedică materialului și se închide în spațiul mic al unei lumi ca a voastră, devine 

sărac, își limitează și își suprimă sufletul, nu-i mai rămâne decât ceea ce posedă sau ceea ce știe. Atunci 

devine necesar ca el să piardă totul pentru a putea deschide ochii la adevăr și, după ce și-a dat seama de 

greșeala sa, să-și întoarcă din nou privirea spre Etern. 
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44 Nimic nu este mai bun decât învățătura Mea, care este inspirată de dragostea divină pentru voi și 

vă arată adevărata cale. Cine mai bine decât mine ar putea să vă învețe să dați lui Dumnezeu ceea ce este 

al lui Dumnezeu și împăratului ceea ce este al împăratului? 

45 Acesta este motivul pentru care mi-am făcut vocea auzită din nou în lumea voastră, pentru că v-am 

văzut pierduți într-o mare de întuneric și de erori. 

46 Lumina Iubirii Mele va aprinde lampa credinței în inimile care sunt în întuneric și Mila Mea îi va 

trezi pe cei care au murit pentru Împărăția Mea. 

47 Oricine nu înțelege cum să descopere sensul acestui Cuvânt va putea ajunge la părerea că 

învățătura Mea este un jug care ține ființa umană în jos și o înrobește. Dar oricine este capabil să-i dea 

interpretarea corectă va simți întreaga sa ființă inundată de lumină și bucuria sa va fi nemărginită. Un 

cântec interior de laudă va izbucni din sufletul său, conducându-l spre o viață armonioasă care va fi cea 

mai bună formă de închinare pentru Mine. 

48 Oricine umblă în legea Mea nu va cădea, oricât de mult ar fi încercat. Credința îi va da puterea 

necesară pentru a fi victorios. Oricât de amar ar fi paharul său, el nu va blasfemia niciodată. El va avea 

răbdare și va ști să spere, așa cum este voia Domnului său. Cel care practică învățăturile Mele în acest mod 

va dobândi merite, astfel încât miracolele Mele se vor revela în el. 

49 Credința, devotamentul și umilința față de ceea ce am decretat vor face ca drumul încercărilor să 

fie mai scurt, pentru că astfel nu veți mai merge pe calea suferinței de mai multe ori. Dar dacă în timpul 

încercărilor apar rebeliunea, nemulțumirea și chiar blasfemia, vizita va dura mai mult, pentru că va trebui 

să parcurgeți din nou acel drum până când lecția va fi învățată. 

50 Viața este o lecție constantă pentru suflete. Când universul a luat formă sub comanda Mea, nu a 

avut altă sarcină decât aceasta: să învețe. Viața este un creuzet și o luptă pentru suflet. Nu este o fericire 

absolută, așa cum mulți ar vrea să creadă. Bucuria, triumful, pacea sau fericirea sunt dincolo de orice 

luptă, dincolo de această piatră de încercare. Fericirea spiritului, cu toată fericirea sa, constă în 

perfecțiunea spiritului. 

51 Înțelegeți acest adevăr pentru a nu trece nepăsători pe lângă cartea care vă arată zi de zi noi pagini 

de înțelepciune. Educă-ți sufletul în așa fel încât să devină un bun observator. Educă-ți mintea prin 

reflecție, roagă-te cu rugăciunea proprie spiritului, sensibilizează-ți mintea și inima pentru a putea primi 

mesajele mele divine și învață limbajul spiritual al vieții care te înconjoară, care îți va arăta calea spre 

perfecțiune. 

52 Pentru a vă ajuta, am coborât la inimile voastre obosite pentru a le da o nouă viață. 

53 Când mintea acestor purtători de voce se ridică la Mine în puritate, Cuvântul Meu ajunge direct la 

spirit. Cuvântul simplu, care a mișcat deja oameni mari, va face miracolul de a vă întoarce la Mine, o, 

popor iubit, căci demult v-ați abătut de la calea adevărului. Uitaserăți că Mă purtați în voi și, când ați venit 

să Mă ascultați, ați simțit Prezența Mea strălucind din nou ca o stea strălucitoare care vă luminează 

inimile. 

54 Te primesc, dar înainte de a face acest lucru cu partea ta umană, mă îndrept spre spiritul tău, care 

este adevăratul copil al Divinității mele. În spirit se află conștiința, inteligența, și prin ea voi lăsa ca 

inspirația și gândurile Mele să ajungă la ființa umană. 

55 oameni pe care îi iubesc infinit, un gând al Meu care a devenit cuvânt pe buzele acestor purtători 

de cuvânt este ca o cărare plină de lumini pentru spiritul vostru. 

56 Ascultă-mă: Fiți umili în lume și semănați binele în ea, ca să culegeți roadele în ceruri. Dacă nu vă 

este plăcut să aveți martori când faceți răul, de ce vă este plăcut să îi aveți când faceți fapte bune? Cu ce te 

poți lăuda, de vreme ce ți-ai făcut doar datoria? 

57 Înțelegeți că laudele sunt dăunătoare pentru sufletul vostru, pentru că sunteți încă atât de 

neexperimentați și de umani. De ce vă așteptați ca Tatăl vostru să vă răsplătească imediat după ce ați făcut 

o faptă bună? Cel care gândește astfel nu acționează în mod dezinteresat și, prin urmare, caritatea lui este 

falsă, iar iubirea lui este departe de a fi adevărată. 

58 Lăsați lumea să vadă că faceți fapte bune, dar nu cu intenția de a primi onoruri, ci doar de dragul 

de a da exemple și învățături bune și de a mărturisi adevărul Meu. 
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59 În toate locurile din univers se află îngerii Domnului, care își împart mila și dragostea între toți 

copiii lui Dumnezeu. În tăcerea spirituală, ei sunt neîncetat de activi în a face binele fraților și surorilor lor. 

Când i-ați văzut venind pe Pământ să se laude cu ceea ce v-au dat sau cu ajutorul pe care vi l-au dat? 

60 Fiți umili, pentru că iluziile de măreție ale omului, aroganța și vanitățile sale aparțin pământului, 

sunt calități materiale și cu ele vă scufundați în mormânt. Spiritul păstrează doar ceea ce poate lua cu el în 

înaltul cerului, ceea ce poate străluci în lumină. Dacă măreția nu este duhovnicească, dacă este doar 

deșertăciune, mâine va suferi necazuri în sufletul său. 

61 Există adevăr și minciună, și este necesar să cunoști ambele căi, astfel încât, în alegerea ta, să 

urmezi calea adevărată. Deschideți-vă ochii, treziți-vă spiritul, perfecționați-vă simțurile, astfel încât să 

puteți percepe iubirea Tatălui vostru în tot ceea ce este creat. Eu v-am dat totul fără să vă cer nimic pentru 

Mine. Dacă în lipsa ta de înțelegere ai fi spus că este mult ceea ce cer pentru tot ceea ce ți-am dat, ești în 

eroare. Dacă vă cer ceva sau multe lucruri, este doar pentru binele vostru, pentru fericirea voastră în 

eternitate. 

62 Va trebui să dai socoteală Tatălui tău pentru tot ceea ce ai făcut în viață. Dar cum veți reduce la 

tăcere vocea conștiinței în acel moment atât de important? Ce vei răspunde atunci când spiritul tău va auzi 

vocea Domnului spunându-i că nu poți justifica niciodată răul? 

63 Numai eforturile de a te reface din cădere, iubirea și zelul cu care mergi pe calea reparației, vor 

face ca urmele și petele păcatului să dispară din ființa ta pentru a te arăta curat în fața Judecătorului divin. 

64 Aflați deja toate acestea aici. Amintiți-vă că acolo unde se află interesele voastre, acolo se află și 

gândurile și inimile voastre. Dacă sunt materiale, veți fi materializați, dacă sunt spirituale, veți fi pe calea 

perfecțiunii. 

65 Trăiți pe pământ așa cum v-a învățat Cuvântul Meu. Trăiește lupta, iubește și luptă pentru bine, 

bucură-te de tot ceea ce ți-am încredințat, dar lasă-ți spiritul să plutească precum norii în spațiile infinite 

pline de puritate și iubire. 

66 Este în zadar că oamenii caută plăcerea perfectă în materialismul vicios. Totul este trist și gol fără 

prezența Tatălui. El este adevărata bucurie. 

67 Lăsați toate gândurile rele să plece de la voi și îmbrăcați-vă cu gânduri nobile. Fericirea nu constă 

în ceea ce posedă cineva din punct de vedere material, ci în ceea ce recunoaște din punct de vedere 

spiritual. A cunoaște înseamnă a poseda și a acționa în consecință. 

68 Cel care posedă adevărata cunoaștere este umil în spirit. El nu este mândru de cunoașterea 

pământului, care se străduiește doar să cunoască totul (pământesc) și neagă tot ceea ce nu a înțeles. Cel 

care poartă în el lumina cunoașterii inspirate este capabil să primească revelații la momentul potrivit, așa 

cum știe și cum să le aștepte. Mulți s-au numit savanți, dar soarele care strălucește în plină lumină zi de zi 

a fost un mister pentru ei. 

69 Mulți au crezut că le știu pe toate, dar vă spun sincer, furnica care le trece imperceptibil prin cale 

conține și ea un mister de nepătruns pentru ei. 

70 Oamenii vor putea să exploreze multe minuni ale naturii, dar atâta timp cât nu o vor face pe calea 

iubirii divine, nu vor ajunge la adevărata înțelepciune care se află în viața nemuritoare a sufletului. 

71 Voi, oamenii, apropiați-vă de Mine. Nu este nevoie să vă storceți creierii pentru a descoperi secrete 

și mistere. Trebuie doar să vă deschideți inima cu cheia credinței. 

72 Aveți voința fermă de a merge la Tatăl, de a fi cu El, de a intra în locuința Lui, și veți fi uimiți, iar 

mai târziu veți face și voi minuni când veți exercita iubirea și iertarea Mea în viața voastră. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 140  
1 Sunt prezent printre voi pentru a vă învăța spiritul pe calea păcii, a luminii și a bunătății. 

2 Vin la tine pentru că numai eu știu că durerea și chinul în care trăiesc oamenii nu sunt altceva decât 

foame, sete și suferință sufletească. 

3 Un om astăzi și altul mâine, vor deschide ochii la lumina adevărului, convinși în cele din urmă că 

prin plăceri, bogății și satisfacții lumești nu vor putea atinge niciodată perfecțiunea, bănuind că există ceva 

dincolo de material, a cărui esență, frumusețe și adevăr este acea pâine, acea hrană și acea bucurie care 

lipsește atât de mult spiritului. 

4 Pentru ca inimile oamenilor să fie umplute cu lumina Mea, ei trebuie mai întâi să se purifice de tot 

ceea ce este în ei. Cum veți împlini Legea Mea dacă întreaga voastră ființă este pătrunsă de materialism? 

Mai întâi trebuie să se elibereze de orice durere, răutate și ură pe care le poartă în sine, până când va fi pur, 

iar apoi harul Meu va intra în el. 

5 Să știi că am creat în fiecare om un loc destinat Mie, dar tu ai pus stăpânire pe el și l-ai umplut cu 

impurități, imperfecțiuni și profanări. Acesta este adevărul, omul a profanat în el însuși cel mai sacru lucru 

pe care i l-am acordat spiritului său. 

6 Numai eu puteam să am compasiune pentru oameni, pentru că mila s-a îndepărtat de ei. Astăzi, ei 

nu mai știu acest lucru, așa că am venit să le arăt toate greșelile lor, care sunt cauza amărăciunii lor. 

7 La ce folosesc religiile oamenilor? Văd că toți au ca principiu credința în Dumnezeu și ca lege 

bunătatea. Urmați ceea ce religia voastră vă învață și vă poruncește? Nu puteți să-mi spuneți că o împliniți, 

pentru că ați dovedi că este falsă prin faptele imperfecte pe care le faceți zilnic în lume. 

8 Oamenii nu cred în Mine, nu Mă iubesc, nu Mă iubesc și nu Mă ascultă. Viața oamenilor pe 

pământ ar fi diferită dacă m-ar crede, dacă m-ar iubi și dacă ar fi ascultători de Mine. 

9 M-am arătat lumii și i-am dat dovezi ale prezenței Mele, ale adevărului Meu și ale puterii Mele, 

pentru ca ea să Mă urmeze. Iar cea mai mare dovadă a înțelepciunii Mele i-am dezvăluit-o prin cuvântul: 

"Iubiți-vă unii pe alții" - o propoziție simplă, dar care conține secretul adevăratei măreții, rezervat 

oamenilor spiritualizați. 

10 "Iubiți-vă unii pe alții" a fost ultima poruncă pe care am lăsat-o discipolilor mei în acel moment. 

Poruncă este același lucru cu lege, așa că în această lege de a vă iubi ca frați și surori în Dumnezeu, am 

unit toate preceptele, toate doctrinele supreme și cuvântările înțelepte, pentru ca voi să știți că iubirea este 

legea care guvernează viața. 

11 Numai Hristos, Mielul, a dezvăluit lumii această lumină, de aceea vă spun că va veni ceasul când 

toți oamenii se vor uni în adevărul acestei porunci. 

12 Acum este timpul ca omul să-mi ofere tributul său de iubire, așa cum fac toate ființele din creație. 

Până acum, omenirea Mi-a oferit doar bila și oțetul pe care centurionul Mi le-a ținut la buze în timpul 

agoniei Mele. 

13 Nu știi că amărăciunea nu poate stinge niciodată setea de iubire? Și totuși, asta este ceea ce mi-ați 

oferit întotdeauna. Eu, pe de altă parte, aduc o mantie de milă infinită care să te acopere, o cupă cu vinul 

vieții și pâine a Duhului, pâine de înțelepciune, credință, iubire și adevăr care să te ridice - nu pe o cruce a 

durerii, ci pe un munte al perfecțiunii. 

14 Discipolii mei nu trebuie să își înconjoare practicile din cadrul învățăturii mele cu mister. Este 

simplu, de acea simplitate pe care o găsești în natură. Rugăciunea pe care vă învăț eu este cea care vine din 

inimă. Ce poți ascunde de Mine, ca să nu știu? Când o furtună se dezlănțuie în sufletul tău, cum poți să-mi 

spui, într-o rugăciune care nu este a ta, că ești calm și că nu ai nevoie de ajutor? Formulează-ți zilnic 

propria rugăciune în funcție de nevoile tale. Simte-Mă aproape și, când această lume te obosește cu 

problemele și necazurile ei, vino la Mine, întoarce-te și în lumea spirituală, unde vei găsi protectori și 

prieteni, iubire adevărată, afecțiune pură, și vei simți compania și mângâierea ei. 

15 Eu conduc și contemplu toate lumile și voi vedea cu dragoste cum frații și surorile care locuiesc în 

sfere diferite se apropie unii de alții pentru a se înțelege și a-și da mâna. Mai târziu, voi veți fi doar spirite, 

imitându-i pe cei care au fost exemple de virtute - acești protectori și mijlocitori ai voștri, cărora le-am 

permis să se facă cunoscuți în fața poporului lui Israel în acest moment, pentru ca ei să îndeplinească o 

mare misiune în rândul umanității. 
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16 Învățați să trăiți pentru o scurtă perioadă de timp în sferele superioare. Zburați spre acele regiuni în 

care se respiră pace și armonie, apoi vă veți simți mai puternici și mai liniștiți la întoarcere. 

17 Aveți tot ceea ce este necesar pentru a trăi în Legile Mele. Nu poți să-mi spui că condițiile tale de 

viață nu-ți permit să le îndeplinești. Chiar și în mijlocul luptei vieții, te poți ruga, iubi și face bine 

semenilor tăi. 

18 Ușile Inimii Mele sunt deschise pentru ca tu să intri și să studiezi Cuvântul Meu. 

19 Voi sunteți spiritele care au primit o misiune încă de la începutul creației. Sunteți scântei ale 

Spiritului Meu și ați fost înzestrați cu rațiune, voință și inteligență. Eu v-am creat după chipul și 

asemănarea Mea și, prin urmare, sunteți capabili să gândiți, să simțiți și să iubiți. 

20 Sunteți ca niște pietre prețioase care vor străluci în acest timp pentru a răspândi lumina printre 

oameni, ca niște bijuterii vă iubesc. Pentru Mine aveți o valoare inestimabilă. Treziți-vă și lăsați dalta Mea 

să vă netezească, astfel încât, deja pregătiți, să puteți lucra cu sârguință în provincie, făcând cunoscut 

Adevărul Meu, mărturisindu-l prin adevărate opere de iubire. 

21 Credeți că după 1950 voi înceta să Mă mai manifest printre voi? Este adevărat că Cuvântul Meu se 

va sfârși prin mintea umană, dar dar darurile Mele vor rămâne în voi. V-am spus că voi sunteți fundația 

unei lumi de iubire și vreau să fiți puternici, astfel încât să construiți cărămidă cu cărămidă și să lăsați 

această moștenire generațiilor viitoare. 

22 Îndepliniți-vă misiunea, căci voi plăti cu mărire pentru fiecare dintre lucrările voastre. Drumul 

pentru a ajunge la obiectiv este încă lung, dar îl puteți scurta cu bunăvoință. 

23 Vă primesc spiritul, căci el este cel care poate să se înalțe pe culmile perfecțiunii. Mă aștept să vă 

spiritualizați pentru ca noi să fim una, pentru că voi toți vă veți contopi cu Mine. Între timp, vă luminez 

spiritul. 

24 Veți fi victorioși prin încercările voastre și eu vă voi primi. Dragostea Mea va fi cea care va veni să 

vă întâmpine. Iubirea mea nu te întreabă cum ai venit, ci doar spune: vino. 

25 Pentru a putea intra în prezența mea cu spiritul tău calm, ai grijă de el, căci el este adevărata ta 

ființă. Nu-l uitați, pentru că ar fi ca și cum v-ați uita pe voi înșivă și pe Dumnezeu. Nu mai fiți prea 

preocupați de satisfacții, de confort, de cultul personalității și de plăcerile umane. 

26 Vorbesc cu cei care își neglijează spiritul și îi întreb: Ce ai dat pentru viața ta veșnică, pentru ceea 

ce este astăzi și nu va fi mâine, pentru viața în continuă schimbare, unde triumful este de scurtă durată, dar 

durerea este consecința imediată. 

27 Gândiți-vă profund la aceste cuvinte. Legea Mea și Doctrina Mea rămân întotdeauna imuabile 

pentru voi, vă reamintesc și vă învață îndatoririle spirituale și umane. Ți-am spus deja că viața ta 

corespunde faptelor tale. Dacă omenirea trage cu ea un lanț al durerii, nu eu i-am pus lanțul acela, ci ea 

însăși. Veți avea parte în continuare de mult plâns și suferință. Studiați Cuvintele Mele pentru a nu 

prelungi acest lanț de amărăciune și de încercări umane. Aveți milă de voi înșivă, căci Eu v-am iertat deja. 

28 În timpul cât am fost pe pământ ca Iisus, inimile păcătoase Mi-au spus: "Rabi, cât de ciudată este 

învățătura Ta care ne face cunoscută nouă, păcătoșilor, iertarea lui Dumnezeu". Cuvântul Meu li s-a părut 

ciudat, pentru că ei știau că sunt criminali sau adulteri și că singura lege pe care o cunoșteau era: ochi 

pentru ochi și dinte pentru dinte. De aceea M-au întrebat cu uimire: "De ce vorbești despre iertarea 

păcatelor? De ce, Rabbi, îți arăți dragostea pentru cei reprobabili? Când buzele tale vorbesc, ele strălucesc 

cu o strălucire cerească, iar învățătura ta este un mesaj arzător de cea mai pură iubire." Lor le răspund cu 

fiecare din lucrările Mele. 

29 Învățătura mea nu este o învățătură ciudată, este învățătura iubirii, calea pe care sufletul se poate 

dezvolta, pe care își poate direcționa cu adevărat gândurile, cuvintele și faptele și care îl va urma până la 

sfârșitul drumului său de ispășire. 

30 Este necesar ca cel care a păcătuit să intre în templu și acolo, plin de pocăință, să participe la 

sărbătoarea iubirii divine. 

31 Îți poți scurta drumul prin ambuscadele vieții, cu mai puține căderi decât alții, cu mai puțini pași 

greșiți, dacă știi să te folosești de cheia care deschide ușa templului pentru echiparea ta spirituală. 

32 Dacă vă căiți cu adevărat de răul pe care l-ați provocat, veți fi întotdeauna bineveniți. Dar este 

necesar să vă dovediți pocăința prin fapte, căci numai prin ele vă veți purifica. 
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33 Trei virtuți pentru care trebuie să te străduiești: Pocăință, iertare și iubire. Dacă aceste sentimente, 

aceste virtuți, nu strălucesc în ființa voastră, cum veți obține pentru spiritul vostru lumina Împărăției mele? 

Cum te vei bucura de fericirile rezervate celor care știu să se ridice pentru a le atinge? 

34 Oricine atinge această binecuvântare poartă în sine gloria Tatălui său. Numai pe calea iubirii veți 

ajunge la adevărata voastră casă, la acel regat pe care nimeni nu-l poate atinge în alt mod, pe care nu-l 

puteți cumpăra cu niciun preț dacă nu este câștigat cu inima. 

35 Iubirea ușurează povara în timpul călătoriei vieții și orice durere trece. Cuvântul "iubire" înseamnă 

viață. Dragostea și viața sunt învățăturile Mele. 

36 Trei calități sunt necesare discipolilor Mei pentru a-și schimba viața: Primul este să Mă ascultați, al 

doilea este să Mă înțelegeți, iar al treilea este să puneți în practică instrucțiunile Mele. 

37 Dacă vă îndepărtați din vârtejul vieții voastre și veniți cu gândurile cele mai pure, Cuvântul Meu 

va fi lumină în mintea voastră. Dar voi vă încurcați prin lupta vieții și prin faptele voastre, care nu 

corespund întotdeauna cu ceea ce Tatăl v-a poruncit să faceți. Vă reamintesc în special munca pe care ați 

lăsat-o neterminată sau ați uitat-o: munca spirituală pe care ați uitat-o când ați venit pe lume sau după 

aceea. 

38 Ochii tăi experimentează o înălțare încântătoare atunci când ești martor la răsăritul soarelui în toată 

splendoarea sa în zori. Dar voi nu știți ce bucurie este pentru spirit atunci când vede apariția Luminii mele 

divine ca un soare de iubire infinită. 

39 O, dacă ați putea să vă treziți simțurile interioare pentru a-L privi pe Cel care vă așteaptă și pe Care 

Îl aveți în voi! Cât de mare va fi surpriza celor care într-o zi Mă vor descoperi în ei înșiși, după ce M-au 

căutat în atâtea feluri. 

40 Ascultați bine: un izvor cu apă cristalină va reflecta fidel lumina soarelui, în timp ce un altul cu apă 

tulbure nu o poate reflecta cu aceeași claritate. Așa este sufletul tău; sarcina ta este de a purifica izvorul și 

apoi de a-l umple cu apă limpede. 

41 Împărăția cerurilor nu poate fi câștigată într-o clipă; este necesar să o atingi pas cu pas. Lumina 

soarelui nu inundă brusc pământul; ea apare treptat și ușor, fără violență, până când te trezește cu tandrețe 

din somn. Trezirea ta spirituală ar trebui să fie la fel. 

42 Discipoli, vă voi vorbi despre Maria, Mama mea ca ființă umană și Mama voastră spirituală. 

43 Este necesar ca inima umană să cunoască de la rădăcină la vârf mesajul prețios pe care Spiritul ei l-

a adus în lume și, după ce ați cunoscut întregul adevăr, ar trebui să curățați din inima voastră orice 

închinare idolatră și extatică pe care i-ați consacrat-o și să-i oferiți în schimb dragostea voastră spirituală. 

44 Mesajul Mariei a fost unul de mângâiere, de maternitate, de umilință și de speranță. Ea a trebuit să 

vină pe pământ pentru a-și face cunoscută natura maternă și pentru a-și oferi pântecele virgin pentru ca în 

el "Cuvântul" să devină om. Dar misiunea ei nu s-a încheiat pe pământ. Dincolo de această lume era 

adevărata ei casă, de unde poate întinde o mantie de compasiune și de maternitate peste toți copiii ei, de 

unde poate urma pașii celor pierduți și își poate revărsa mângâierea cerească asupra celor suferinzi. 

45 Cu multe secole înainte ca Maria să vină în lume, întrupată într-o femeie pentru a împlini un destin 

divin, un profet al lui Dumnezeu a anunțat-o. Prin el ați aflat că o fecioară va concepe și va naște un Fiu, 

care se va numi Emanuel, adică Dumnezeu cu noi. 

46 În Maria, o femeie fără cusur, în care s-a coborât Duhul Maternității Cerești, s-a împlinit 

promisiunea divină anunțată de profet. 

47 De atunci, lumea a cunoscut-o, iar oamenii și națiunile îi rostesc numele cu dragoste și, în durerea 

lor, tânjesc după ea ca Mamă. 

48 O numiți Maica Îndurerată pentru că știți că lumea i-a înfipt sabia durerii în inimă, iar din 

conștiința voastră nu se mai îndepărtează acel chip îndurerat și acea expresie de durere infinită. 

49 Astăzi vreau să vă spun să îndepărtați din inima voastră această imagine veșnică a durerii și să vă 

gândiți în schimb la Maria ca la o Mamă care zâmbește blând și iubitoare, care lucrează spiritual și care 

ajută toate creaturile sale să evolueze în sus, pe calea trasată de Maestru. 

50 Vă dați seama acum că misiunea Mariei nu s-a limitat la a fi mamă pe pământ? Nici manifestarea 

ei în Era a doua nu a fost singura, ci o nouă eră îi este rezervată, în care ea va vorbi oamenilor de la spirit 

la spirit. 
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51 Ucenicul meu Ioan, profet și văzător, a văzut în extazul său o femeie îmbrăcată în soare, o fecioară 

strălucind de lumină. 

52 Această femeie, această Fecioară, este Maria, care va concepe în pântecele ei nu un nou Mântuitor, 

ci o lume întreagă de oameni care se vor hrăni în ea cu iubire, cu credință și smerenie, pentru a călca pe 

urmele divine ale lui Cristos, Maestrul tuturor desăvârșirilor. Profetul a văzut-o pe acea femeie suferind ca 

și cum ar fi născut, dar acea durere era cea a purificării oamenilor, a ispășirii sufletelor. Când durerea va fi 

trecută, va fi lumină în oameni și bucuria va umple spiritul Mamei voastre Universale. 

53 Veniți la Mine astăzi, ucenici iubiți, veniți și ocupați-vă locul care vi se cuvine. Și voi, începători, 

și voi sunteți cu Mine. Astăzi, când faceți primii pași, începeți calea spre o dezvoltare ascendentă. Îl 

primesc pe cel care vine pentru prima dată să asculte Cuvântul Meu, căutând mângâiere pentru inima sa și 

lumină pentru spiritul său, și pe toți îi primesc. 

54 Vă numesc binecuvântați pentru că, în acest timp de materialism în care trăiește omenirea, voi 

mergeți să căutați urmele Mele, închideți urechile la vorbe și vă aduceți doar speranța pe care ați pus-o în 

Mine. Așa cum te văd acum - inocentă și pură - vreau să te văd mereu. Și așa cum vă primesc în această zi 

când simțiți pacea Mea, așa vă voi primi întotdeauna. 

55 Spiritul meu se întristează când vede că nu toți se pregătesc în același mod. Sunt unii care nu au 

credință. Alții care cred nu sunt pregătiți să facă față confruntărilor care vor urma. Unii, în egoismul lor, 

nu se simt uniți cu frații și surorile lor și s-au separat. Dar eu vă spun: Doar dragostea te va face puternic, 

iar credința te va salva. Supravegheați mereu, pentru a nu fi brusc copleșit. 

56 Treziți-vă, voi care încă dormiți, vedeți lumina care luminează lumea și pregătiți-vă pentru a 

recunoaște venirea mea în acest timp. Mulți dintre semenii tăi vor să te abată de la această cale, oferindu-ți 

bunăstare în viața pământească și progres pentru spiritul tău. Dar în ei nu există nici dragoste, nici 

sinceritate, și de aceea vă întreb: Cine din lume va putea să vă dea adevărata pace în acest timp? Națiunile 

care spun că s-au întors la pace nu s-au iertat pe ele însele, conducătorii nu s-au împăcat, deci nu au pus 

bazele unei păci durabile. 

57 Înainte de a veni să mă ascultați, navigați pe o barcă fragilă, credința voastră era șovăitoare. 

Învățăturile spirituale pe care le primiseși erau foarte puține, iar spiritul tău nu avea pacea și bucuria pe 

care le experimentai atunci când ascultai Cuvântul Meu. Dacă vă simțiți răniți în convingerile voastre, nu 

tăceți de frică; mărturisiți că sunteți discipolii mei. Căci dacă voi, cei care M-ați auzit, rămâneți tăcuți, 

atunci pietrele vor vorbi, forțele naturii vor fi martore ale acestor învățături. Nu vreau să văd lașitate în voi 

care să vă facă să negați tot ceea ce v-am dat. Căci, dacă o faci, vei avea multă durere în inimă. Dacă cei 

care s-au adresat bolnavi și nevoiași la Tine se vor lepăda de tine după vindecarea lor, nu plânge. Bucurați-

vă la gândul că v-ați făcut datoria și că suferințele lor sunt satisfăcute. Mulți, după ce v-au refuzat 

recunoștința lor, vă vor căuta și vă vor recunoaște darurile. 

58 Numai cei care au credință în Mine pot face minuni. Și Mă folosesc de cei care cred astfel pentru a 

le acorda beneficii celor care cer dovezi de la Mine. Vreau să văd în voi iubirea, adevărata iubire care va 

restabili toate puterile și va reda harul umanității, învățându-i pe oameni să se iubească unii pe alții. 

59 Lumina învățăturii mele va lumina lumea. Puterea Mea va fi dezvăluită prin lucrătorii Mei și, așa 

cum suferințele au fost foarte mari, minunile pe care le voi face printre copiii Mei vor fi și mai mari. 

60 Dacă vă pregătiți, veți fi uimiți de lucrările Mele și, pas cu pas, veți urca pe vârful perfecțiunii. 

61 Tinere, roagă-te și păzește legile Mele, căci Mă voi folosi de tine. Nu vă puneți sufletele în lanțuri 

prin falsele glorii ale lumii. Fiți liberi, cu acea libertate pe care Eu o acord oamenilor în cadrul poruncilor 

Mele. Nu semănați durere ca să nu culegeți această sămânță. 

62 Vouă, taților de familie, vă spun: conduceți-i pe copiii voștri cu dragoste, învățați-i adevărata 

iubire față de aproapele, vegheați cu atenție asupra virtuții lor, și atunci veți dobândi pacea. 

63 Veghează asupra conducătorilor tăi și respectă-le hotărârile. Am păstrat această națiune în pace 

pentru că vreau ca ea să fie un refugiu pentru inimile obosite și o casă a păcii pe pământ. Nu lăsați războiul 

să pună stăpânire pe ea. Dar dacă o chemați, dacă o vreți, nu voința Mea se face, ci a voastră. Dacă este 

necesar să cunoști asprimea încercărilor pentru a deveni sensibil, ca să înveți să ai milă de durerea străină, 

să se facă așa cum ceri. Amintiți-vă că elementul războiului așteaptă doar chemarea voastră pentru a se 

instala și a ocupa ținuturi și națiuni. În timp ce unii au îndemnat la război, alții s-au rugat pentru pacea 
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lumii. Această națiune a voastră a împărțit pâinea și hainele sale cu cei care au trecut prin mari necazuri. 

Am făcut posibil ca pământul tău, bogat în roade, să ofere ajutorul său celor care au dus lipsă de el. 

64 Mulți oameni puternici din aceste națiuni s-au văzut pe ei înșiși ca fiind nevoiași, sortiți cu cei care 

nu au nimic. Ei au avut ocazia să cunoască mizeria și durerea umană și s-au gândit la ce înseamnă măreția 

și bunurile pe pământ. Cei care nu s-au gândit la viața spirituală, să se pregătească astăzi și să-și înalțe 

spiritele către Mine, pentru că durerea i-a purificat. 

65 Lucrători, pregătiți-vă pentru momentul în care vă voi da misiunea de a duce acest mesaj în alte 

provincii și națiuni. 

66 Veniți astăzi să vă odihniți, să vă odihniți mintea, ca să primiți Cuvântul care vine de la Duhul 

Sfânt. Cuvântul este cel care dezvăluie, luminează și explică oamenilor adevărul, care va umple inimile de 

mângâiere și va umple sufletele de pace. 

67 este Mângâietorul promis care vă vorbește, o, popor, este prezența Mea în Duhul Sfânt care 

împlinește promisiunea pe care v-am făcut-o în trecut. Când sosesc, voi Mă primiți, iubite mulțimi, și 

imediat inimile voastre încep să-și aducă amărăciunile și durerile înaintea Mea. 

68 Când - în loc de necazuri - îmi veți exprima satisfacția voastră spunându-Mi: Stăpâne, vino să te 

bucuri de faptele noastre, vino să culegi florile plantate în propriul nostru spirit. Atunci voi intra ca un 

grădinar, voi intra în inimile voastre și de acolo, ca și cum ar fi niște flori frumoase, voi culege gândurile 

voastre și faptele voastre bune. 

69 Singurul Mesia, singurul Rabin, este cel care vă vorbește astăzi prin acești purtători de cuvânt. 

Frații și surorile voastre sunt cei care vă transmit Cuvântul Meu. 

70 Fiecare dintre copiii mei va avea trei abilități care sunt esențiale pentru ca vorbele lor să ajungă la 

inima umanității. Acestea sunt: Autoritate, iubire și înțelepciune. 

71 Când participi la unul sau altul sau la diferite locuri de adunare și auzi același cuvânt prin purtătorii 

lor de cuvânt, inima ta se umple de încântare și credință, și iei această lecție ca pe o dovadă adevărată că 

acele comunități sunt unite datorită spiritualității lor. Cu toate acestea, atunci când participați la o 

manifestare defectuoasă, simțiți că ați fost răniți în inimile voastre și înțelegeți că nu există unitatea sau 

manifestarea care ar trebui să fie prezentă în acei oameni. 

72 Acesta este adevărul. Nu toți se iubesc pe ei înșiși în Lucrarea Mea, chiar dacă sunt în ea, și nici nu 

au înțeles-o toți. Prin urmare, vă pot spune că unii aparțin Lucrării Mele, iar alții le aparțin lor. 

73 Cei care Mă urmează din iubire iubesc Cuvântul Meu, pentru că știu că îi corectează fără să-i 

rănească și le arată greșelile fără să le expună. Acest lucru îi determină să persevereze în perfecționarea 

modului lor de viață. 

74 Cei care, în loc să se străduiască să atingă perfecțiunea, caută doar adulația, superioritatea, 

lingușirea sau mijloacele lor de trai, în loc de perfecțiunea sufletului, aceștia nu suportă Cuvântul Meu 

atunci când acesta le arată greșelile lor. Apoi trebuie să construiască o lucrare diferită de a Mea, unde să 

fie liberi să facă ce vor. Ei nu au înțeles încă că singurul lucru pe care trebuie să-l facă ascultătorii în 

timpul proclamărilor Mele este să Mă asculte cu cea mai mare înălțime pentru a putea înțelege mesajul 

Meu ulterior. 

75 După ce ți-am vorbit atât de mult, ce ai înțeles până acum? Foarte puțin, pentru că v-ați distras 

atenția cu multe acte superficiale de închinare pe care Doctrina Mea nu vă învață și, în plus, sunteți 

confuzi din cauza diferitelor interpretări pe care le dați învățăturilor pe care le-ați primit. 

76 Aceasta este ocazia de a învăța o lecție pe care pământul nu v-o poate da niciodată. În cărțile 

oamenilor poți învăța știința materială, dar Divinul, care îți vorbește despre viața veșnică, nu te poate 

învăța decât "Cuvântul", care este cartea adevăratei înțelepciuni. 

77 Această mângâiere, această compasiune, această înțelegere, într-un cuvânt, această iubire pe care o 

revărsăm astăzi asupra voastră este ceea ce lumea nu vă poate oferi. Când ești trist, îți colectez cu dragoste 

lacrimile, când ești chinuit de suferință, mă apropii de tine pentru a o alina. Am sarcina de a salva 

umanitatea și de a o răscumpăra până la ultimul dintre oameni. Nu vă mirați dacă, din când în când, bat la 

ușile voastre și vă cer să Mă adăpostiți. 

78 Fericiți cei care, auzind chemarea Mea, au în inimile lor presimțirea venirii Mele și-Mi spun: Intră, 

Doamne, în umila Mea casă, care este a Ta, căci în ea îți voi da mesajul Meu. 
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79 Mâine, mulți dintre voi vor fi trimiși în alte țări și națiuni pentru a lua locul noilor mei emisari. 

Veți fi capabili să vorbiți cu Mine și apoi să transmiteți învățăturile Mele semenilor voștri cu cuvinte care 

exprimă pace, înțelepciune și fraternitate. Din mâinile tale va curge balsam vindecător și mângâiere, 

capabil să învie morții. Exemplul tău va trezi mulți dintre copiii mei pentru ca ei să mă urmeze, încurajați 

de exemplul tău. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 141  
1 Oameni buni, Vă văd lupta și eforturile voastre, Vă văd și răbdarea în suferință, precum și 

împlinirea lecțiilor învățăturii Mele. Lupta este în toate căile pe care omul trebuie să le parcurgă. Înțelegeți 

că nu numai voi trăiți această experiență. Acum, mai mult ca oricând, trebuie să fii puternic. Veghează, 

roagă-te și fii cu Mine în fiecare zori și Eu te voi lumina în acest moment pentru ca lumina Mea să te 

însoțească în toate lucrările pe care le vei face în această zi. 

2 Nu contează dacă nu aveți cuvinte sau idei pentru a formula o rugăciune. Îmi este de ajuns dacă vă 

ridicați gândurile la infinit, căci voi ști să interpretez limbajul inimii voastre. 

3 Lupta spirituală din această perioadă se reflectă în multe case: Cupluri care nu împărtășesc aceleași 

idealuri. Unele în care soțul Mă urmează, altele în care soția este cea care sfidează totul pentru a Mă urma 

plină de credință, în timp ce însoțitorul o rănește la fiecare pas cu batjocura și neîncrederea sa. Adesea, 

când sunt împreună în dormitor, sufletele lor trăiesc separat. Atențiile și afecțiunile din trecut au făcut loc 

cuvintelor aprige și expresiilor dureroase. Atunci flacăra credinței care arde în inimă pâlpâie, biciuită de 

furtuna patimilor și a sentimentelor agitate. 

4 Sunt familii în care copiii - unii de mici, alții de adolescenți - sunt impresionați de această luptă 

dintre părinți și simt și ei neliniștea, îndoiala care le crește în suflet și se întreabă: Cu cine să fiu de acord? 

Cine deține adevărul? Pe care dintre ele ar trebui să le urmez și după ce sfaturi ar trebui să mă ghidez? 

5 Această bătălie este amară și dureroasă, dar a trebuit să izbucnească printre voi pentru că nu erați 

suficient de pregătiți să înțelegeți noile mele învățături. Același lucru s-a întâmplat în cea de-a doua eră în 

sânul familiilor, căci în timp ce unii dintre membrii familiei și-au dat viața pentru afirmația că Isus Hristos 

era Mesia, alții le-au negat orice adevăr și au dorit cu ardoare ca învățătura Sa să fie eradicată. 

6 Vouă, celor care Mă ascultați și care duceți această luptă în casele voastre, vă spun să luați lumina 

învățăturii Mele pentru a avea tactul necesar pentru a acționa în mod corect; să existe caritate în inima 

voastră; inteligența și dragostea să vă ghideze comportamentul în casele voastre; să vă întăriți prin 

Cuvântul Meu pentru a avea răbdare în încercarea grea care este ispășirea voastră. 

7 Nu vă fie teamă, căci dacă vă îndepliniți sarcina în felul în care vă învăț în acest moment, veți 

experimenta miracole printre ai voștri, iar uneori cei mai indisciplinați, cei mai necredincioși, vor fi cei 

mai fervenți după aceea. Eu ating aceste inimi și le ofer dovada de care au nevoie pentru a crede. 

8 Nu plângeți, oameni buni, mergeți cu dragoste până la capăt în această încercare, căci răbdarea și 

credința cu care o veți îndura va fi răsplata voastră. 

9 În cele din urmă, înțelegeți că voi toți îl iubiți pe același Dumnezeu și nu vă certați din cauza 

diferenței de formă în care unul sau altul a realizat această iubire. Trebuie să învățați să înțelegeți că există 

ființe în care credințele, tradițiile și obiceiurile au prins rădăcini atât de adânci încât nu vă va fi ușor să le 

dezrădăcinați din prima clipă în care le învățați. Aveți răbdare și, în decursul anilor, veți reuși. 

10 Unii Mă aud o singură dată și, din acel moment, se predau Mie plini de credință. Pe de altă parte, 

sunt alții care, dorind Cuvântul Meu, vin aici o dată, de două ori și de mai multe ori, fără a reuși să simtă 

acea iluminare interioară. Acest lucru se datorează faptului că nu toate sufletele merg la pas. Căci, în timp 

ce unii sunt deja aproape de a Mă simți, alții trebuie încă să evolueze și să se întărească în încercările care 

purifică sufletul pentru a înțelege revelațiile Mele. 

11 Spiritismul provoacă o luptă mondială între ideologii, credințe și culte religioase. Dar după acest 

conflict, această învățătură va aduce oamenilor pacea binecuvântată de care au atâta nevoie și va face ca 

soarele dreptății mele divine să strălucească peste toate sufletele. 

12 Această epocă de lumină - căci aceasta a fost manifestarea mea spirituală - va trece neobservată de 

mulți. Cu toate acestea, semne și evenimente extrem de clare vor rămâne ca o urmă de neșters, marcând 

două evenimente semnificative pentru omenire: începutul și sfârșitul manifestării Mele, astfel încât 

oamenii să studieze, să cerceteze și să recunoască în cele din urmă că Domnul a fost din nou printre ei. Îi 

voi pregăti pe copiii mei pentru a da formă cărții care va conține discursurile și învățăturile mele 

doctrinare și care va deveni un izvor de apă cristalină, un râu de viață care va potoli setea de spiritualizare 

și dorința de lumină a acestei umanități. 

13 Acum, când două veacuri au trecut peste voi și începe al treilea, vin în duh căutând roadele voastre 

și, în liniștea inimilor voastre, vă aud spunându-Mi: "Tată, cât de puțin bine avem să-Ți arătăm și cât de 
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puțin am progresat pe cale". - Timpul este deja scurt în care voi continua să vă vorbesc în acest fel, și 

trebuie să vă grăbiți pașii și să vă îmbunătățiți lucrările, pentru că comunitățile religioase vă urmăresc 

exemplul. Masele sunt gata să te urmeze și să te imite, dar tu trebuie să dai mărturie cu faptele tale de 

iubire pentru a găsi credință. 

14 Studiază temeinic învățăturile Mele și meditează la poruncile Mele pentru ca, atunci când va veni 

timpul, să pornești pe căile pe care ți le arată misiunea ta și să-i scoți din letargie pe cei care au stat pe loc 

și, în același timp, să-l salvezi pe cel care s-a rătăcit la răscruce. Vreau să cunoașteți calea înainte de a o 

parcurge. Nu v-am spus Eu că Cuvântul Meu este calea? Așa că ascultați-mă și studiați. 

15 Nimeni să nu-și propună să hotărască calea după voia lui, nici să creeze legi, nici să falsifice 

hotărârile Mele, căci va merge la pieire împreună cu cei pe care îi înșală. 

16 Dacă aveți convingerea și credința că sunteți poporul Domnului, care ați străbătut îndelung deșertul 

acestei vieți, nu uitați nici o clipă Legea, nu fiți necredincioși Tatălui vostru și nu pierdeți calea care duce 

la țelul la care aspiră spiritul vostru - cel pe care îl numiți "Țara Făgăduinței" și care este locul de lumină 

desăvârșită unde vă așteaptă Tatăl vostru. 

17 Cine poate spune că este slab când primește puterea Mea în fiecare clipă? Cine poate spune că îi 

este foame când a stat de atâtea ori la masa Mea pentru a mânca pâinea vieții adevărate? Cu toții aveți o 

moștenire, daruri, iar dacă uneori vă simțiți slabi sau săraci, este pentru că credința voastră este încă mică. 

Carnea ta este prea încăpățânată pentru a te lăsa să recunoști toate lucrurile bune pe care le posedă sufletul. 

Pe de altă parte, cât de ușor lasă să se reflecte înclinațiile rele sau tendințele nesănătoase pe care le 

adăpostește sufletul. Verificați acest lucru cu micuții care, din proprie inițiativă, rup vălul inocenței lor sau 

se arată revoltați în fața unor acțiuni bune. Nu toți cei care se întorc pe pământ vin purificați. Unii trebuie 

să bea cele mai amare cupe de suferință pe care viața le prezintă cu lecțiile sale și să îndure cele mai grele 

încercări pentru a se apleca, a se liniști și a se converti. 

18 Lumea va tremura de lumina noilor Mele revelații și oamenii vor cunoaște adevărul. 

19 Când vă vorbesc în calitate de Tată, este Cartea Legii care se deschide în fața voastră. Când vă 

vorbesc ca Maestru, este Cartea Iubirii pe care o arăt discipolilor mei. Când vă vorbesc ca Spirit Sfânt, este 

Cartea Înțelepciunii care vă luminează cu învățăturile Mele. Acestea formează o singură învățătură, pentru 

că vin de la un singur Dumnezeu. 

20 Ziua în care această manifestare se va încheia este deja aproape. De aceea proclam Cuvântul Meu 

din belșug, pentru ca poporul să fie puternic și echipat. 

21 Cu toții puteți spune că M-ați văzut în acest timp, unii cu inima, alții cu mintea, iar alții cu spiritul. 

Când v-ați reîmprospătat cu învățăturile Mele divine, M-ați văzut; când ați experimentat împlinirea uneia 

dintre profețiile Mele, M-ați văzut; și când simțiți în ființa voastră prezența comunicărilor spirituale, M-ați 

văzut. M-am făcut să fiu văzut în diferite moduri, pentru ca voi să fiți martori la venirea mea în această a 

treia eră. Credeți că singurul mod de a Mă vedea este cu ochii corpului vostru? Din punct de vedere 

spiritual, ochii tăi materiali sunt cea mai limitată formă de vedere. Ați crezut că era esențial să Mă vedeți 

ca om, așa cum M-a văzut lumea în cea de-a doua eră, ca să puteți spune: "L-am văzut?" - Nu, discipoli, 

spiritul simte cu mai multă perfecțiune decât inima, mintea sau simțurile; și El este cel care M-a înțeles. 

Cuvântul meu îi trezește pe unii la adevăr și îi face pe alții să se ridice la adevărata viață, căci 

materialismul este moarte. 

22 Cartea Cunoașterii se deschide pentru a vă dezvălui câte daruri și calități spirituale posedați, dintre 

care multe vă sunt încă necunoscute. 

23 Știți că vă voi da o altă învățătură a mea pentru a vă trimite apoi să duceți vestea cea bună 

oamenilor. Vă așteptați să intrați în inima unuia dintre frații și surorile voastre fără să știți ce este inima și 

ce este spiritul? Cât de mult timp a trecut de când ați primit moștenirea de la Tatăl și încă nu știți ce posedă 

spiritul vostru. Dar, în sfârșit, epoca spiritualizării a venit pentru omenire. Tot ceea ce este necunoscut va 

fi cunoscut, ceea ce este ascuns va ieși la lumină și orice mister va fi lămurit, pentru că Duhul Adevărului 

se revarsă asupra oricărui spirit și asupra oricărei făpturi. 

24 Atunci când oamenii vor învăța spiritual cine sunt și își vor cunoaște originea, nu vor avea 

suficiente lacrimi pentru a plânge pentru greșelile pe care recalcitranța ignoranței și aroganța lor i-a făcut 

să le comită. Dar după purificare, mantia mea de iertare va acoperi lumea și o nouă eră va începe. Nu 

credeți că atunci când există lumină în viețile oamenilor și conștiința lor îi luminează, se va produce o 
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schimbare în viața lor? Da, pentru că necazurile, războaiele - tot ceea ce îi afectează pe unii și îi ruinează 

pe alții - se datorează lipsei de lumină spirituală, ceea ce se poate numi conștiință, dreptate, iubire. 

25 O, oameni buni, se apropie deja ziua în care nu vă voi mai vorbi sub această formă. Folosiți 

învățăturile Mele pentru a putea rezista vârtejurilor care vă amenință. Oamenii vor veni la tine pentru a-ți 

cere dovezi că ai vorbit cu Isus și că ai primit învățăturile Sale de la El. 

26 Tu răsfoiești Cartea Instrucțiunilor Mele, în care sunt scrise Legea, Profeții și Cuvântul Meu dat în 

toate timpurile, toate vor fi în cele din urmă gravate în spiritul tău. Aceasta este moștenirea pe care v-o las. 

Examinați, testați și studiați lucrarea mea, examinați-o cu atenție. Când îi veți fi descoperit și recunoscut 

esența, vă veți simți infinit de iubiți de Tatăl și Mă veți iubi și voi. 

27 Dacă semenii voștri vă vorbesc cu dispreț pentru că ați răspuns la chemarea Mea, închideți urechile 

și tăceți; ei sunt ignoranți. Dar dacă vei lua această chestiune ca pe un prilej de a-i judeca, atunci vai de 

tine, căci ești deja luminat de lumina conștiinței tale și știi ce faci. 

28 Eu sunt Judecătorul oricărui spirit și știu cine Mă iubește cu adevărat. Nu toți cei care Mă numesc 

Tată sunt cu Mine. Mulți dintre cei care pretind că sunt aleșii Mei și că Mă slujesc nu M-au înțeles. Voi vă 

puteți înșela unii pe alții, dar pe Mine cine M-ar putea înșela? 

29 V-am învățat egalitatea, iubirea, umilința. Chiar dacă destinul vostru este aparent diferit, scopul 

final pe care l-am arătat tuturor este același. 

30 Lasă-ți conștiința să-ți fie călăuză, ea îți va vorbi întotdeauna cu dreptate și vei ști dacă trăiești în 

legea Mea, dacă ai făcut fapte demne de a le oferi Tatălui tău. Îi iubesc pe cei puri, iar dacă vreți să Mă 

mulțumiți, fiți puri. 

31 Va veni o vreme când lumea vă va chinui, vă va cere lucrări puternice care să vorbească despre 

marile voastre daruri spirituale, iar dacă nu sunteți echipați pentru asta, mulți Mă vor nega ca Tată și vor 

spune că nu M-au auzit niciodată, că nu M-au cunoscut; dar voi știți că Cuvântul Meu a fost mult timp 

hrana și mângâierea voastră. 

32 Ce mi-ai cerut de la Mine și nu ți-am acordat? V-am dat multe dovezi de iubire pentru a vă întări 

credința. Ferice de cei blânzi și umili care știu să accepte încercările vieții cu predare, fără disperare. 

33 Cercetați Cuvântul Meu, simțiți-l și puneți-l în practică, astfel încât credința voastră să se 

întărească în fiecare zi. 

34 Astăzi deschideți ușile inimii și ale minții voastre la lumina învățăturii Mele. Cu ce fapte Mă veți 

slăvi? Voi toți tăceți, spiritul tace și trupul tace în fața Mea. Vă plecați gâtul și vă umiliți. Dar Eu nu vreau 

ca copiii Mei să se umilească în fața Mea. Vreau ca ei să fie vrednici să-și ridice fața și să o privească pe a 

Mea, pentru că Eu nu vin să caut nici servitori, nici sclavi; nu caut creaturi care se simt ca niște proscriși, 

niște proscriși. Vin la copiii mei pe care îi iubesc atât de mult pentru ca, auzind vocea Tatălui meu, să-și 

poată înălța sufletele pe calea evoluției lor spirituale ascendente. 

35 Dar iată că vin la casa lui Iacov și nu găsesc în ea decât frică; sper să găsesc un ospăț, și nu este 

decât tăcere. De ce, poporul Meu? Pentru că conștiința ta te mustră pentru fărădelegea ta și te împiedică să 

te bucuri de venirea Mea. Motivul este că nu v-ați iubit pe voi înșivă, că nu ați lucrat așa cum v-a învățat 

Isus. 

36 V-a lipsit echipamentul spiritual pentru a simți umbra durerii care vă pândește și de aceea este 

necesar ca Tatăl vostru să se facă auzit material și să vă vorbească în limba voastră, pentru ca voi să știți că 

îngerul războiului se apropie, că armele lui sunt foarte puternice și că în fața lui îngerul păcii plânge. 

37 Călăuzind pe aripile vântului, ciuma se apropie tot mai mult, iar în spațiul spiritual plutesc mii de 

ființe, care cad zi de zi pe câmpurile urii și ale discordiei, iar tulburarea lor vă întunecă mințile și inimile. 

38 Forțele naturii au fost dezlănțuite și îi trezesc din vise pe oamenii de știință, dar aceștia, 

încăpățânați în propria lor importanță, își continuă activitatea distructivă în rândul umanității. Cât timp uiți 

să te rogi, nu-ți îndeplinești sarcina pe care ți-a încredințat-o Tatăl. 

39 Știți foarte bine că sarcina de a face pace a fost în spiritul vostru încă din vremurile în care i-am 

spus lui Iacov: "Iată, îți voi da o posteritate numeroasă prin care vor fi binecuvântate toate națiunile 

pământului". De aceea tăceți în fața Mea. 

40 Vei aștepta până când legile oamenilor te vor dezmoșteni și te vor forța să-ți închizi buzele pe care 

le-am antrenat să dea mărturie despre Mine? 

41 Nu fiți oameni cu puțină credință. Dacă te-am ales pe tine, este pentru că știu că vei fi capabil să 

mă slujești și că vei înțelege cum să o faci. 
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42 În această zi vă spun: Dacă neamurile vor pace, o voi face posibilă, potrivit cu dragostea lor. Dacă 

vor mai mult război, să îl aibă, dar prin el sceptrul dreptății Mele va cădea pe pământ. 

43 Dacă omenirea îi va persecuta pe noii mei discipoli și va căuta să-i împiedice să vindece bolnavii și 

să vorbească despre Doctrina mea, cele mai ciudate boli se vor răspândi printre oameni. Oamenii de știință 

se vor îmbolnăvi, ochii multora se vor închide, alții vor suferi de confuzie în gândire. 

44 Porțile de dincolo se vor deschide și legiuni de suflete confuze vor devasta regiuni întregi și vor 

face oamenii posedați. Atunci, în fața neputinței științei, lucrătorii Mei umili se vor ridica și vor da dovezi 

ale cunoștințelor lor, prin care mulți vor deveni credincioși. Toate aceste nenorociri v-au fost anunțate de 

mult timp, dar voi rămâneți surzi și orbi. Ești nerecunoscător. 

45 Uneori este necesar să vă vorbesc în acest mod. Dar nu confundați cuvântul Meu de dragoste cu un 

bici. Te iubesc. Apropie-te, ca să simți căldura Mea. Apropiați-vă de Mine pentru a putea simți pacea 

Împărăției Mele. Voi sunteți cei care M-ați căutat în timp ce traversați "deșertul", voi sunteți cei care ați 

alergat mereu după promisiunea Mea. 

46 Te-ai săturat de această viață? Apoi odihnește-te pentru o clipă la umbra acestui copac. Povestește-

Mi aici durerile tale și plângi pe pieptul Meu. Când vei fi cu Mine pentru totdeauna? Vreau deja să văd 

pace în fiecare suflet. 

47 Lăsați "ciocârlia" să-și întindă acum aripile peste tot universul, astfel încât să-i simțiți pacea și 

căldura. 

48 Femei, voi sunteți cele care, cu rugăciunea voastră, mențineți puțina pace care există pe pământ, 

cele care, ca fidele gardiene ale căminului, vă asigurați că nu-i lipsește căldura iubirii. Astfel vă uniți cu 

Maria, Mama voastră, pentru a rupe mândria umană. 

49 Oameni, v-am făcut stăpâni pe acest pământ pentru a Mă reprezenta pe el. Spiritul vostru este ca al 

Tatălui, iar trupul vostru ca universul. Nu judecați perfecțiunea corpului vostru după măsurile sale, ci după 

viața minunată care există în el, după ordinea și armonia sa. Dar chiar și cu cea mai mare perfecțiune, 

corpul este limitat și vine o vreme când încetează să mai crească. Inteligența și senzațiile, însă, continuă să 

se dezvolte până când moartea îl oprește. Dar toată înțelepciunea și experiența pe care a dobândit-o pe 

pământ rămâne imprimată în suflet, care crește și se dezvoltă pentru eternitate. 

50 Faceți din casa voastră un al doilea templu, din afecțiunile voastre o a doua închinare la 

Dumnezeu. Dacă vreți să Mă iubiți, iubiți-vă soțiile și iubiți-vă copiii, căci din acest templu vor ieși și 

fapte, gânduri și exemple mărețe. 

51 Voi toți sunteți oile lui Ilie în acest moment. Unii trăiesc în hățișul lui, alții sunt încă pierduți. 

Lumina celui de-al șaselea sigiliu luminează toate sufletele încarnate și care nu mai sunt încarnate în acest 

moment. În timp ce pe Pământ unii folosesc această lege pentru progresul și salvarea sufletelor lor, alții o 

folosesc pentru a pătrunde misterele științei și a descoperi noi minuni. Mâinile profane și neascultătoare 

sunt cele care încă mai rup fructele din pomul științei pentru a otrăvi inimile oamenilor. Trăiți în cea de-a 

șasea perioadă de timp pe care omenirea o va parcurge pe pământ, ca o reflectare a drumului pe care 

trebuie să-l parcurgă în eternitate. 

52 Vă spun în acest moment, în prezența lui Ilie, că trăiți în cea de-a șasea epocă pe care omenirea o 

va traversa pe pământ, ca un simbol al uneia dintre cele șapte scări pe care spiritul vostru va urca în viața 

de apoi. 

53 În prima epocă, Abel M-a întrupat pe pământ, în a doua Noe, în a treia Iacov, Moise în a patra, 

Iisus în a cincea, în a șasea, cel de acum, Ilie, iar în a șaptea va domni Duhul Sfânt. 

54 Ce le-ați făcut mesagerilor Mei? Primul a căzut sub lovitura propriului său frate, pe care invidia l-a 

împins la aceasta. Cel de-al doilea a fost judecat greșit și batjocorit de mulțimi de necredincioși și idolatri. 

55 Al treilea a dat dovezi ale puterii Mele în viața sa și a primit în schimb ingratitudinea chiar și a 

rudelor sale. 

56 Al patrulea a trebuit să rupă tablele legii din cauza credinței mici a poporului său pe care îl iubea 

atât de mult. 

57 Al cincilea - deși venirea Sa a fost anunțată - nu a fost așteptat, nu a găsit nici credință, nici iubire 

și, după ce a dat lumii mesajul Său de iubire, a primit din partea oamenilor cea mai rușinoasă moarte 

suferită vreodată de un profet sau mesager. 

58 Cel de-al șaselea a venit în spirit în acest moment. Cu toate acestea, săgețile îndoielii, indiferenței 

și ridicolului îl urmăresc. 
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59 Când al șaptelea sigiliu va fi dezlegat și în locul unui emisar va fi însuși Spiritul Eternului care îi 

va lumina pe oameni - cine va încerca atunci să mă rănească sau să mă omoare? 

60 Vă vorbesc în acest fel pentru ca mâine să nu fiți confuzi de teologi. 

61 Fiecare pecete a avut strălucirea ei la vremea ei și și-a lăsat lumina în spiritul copiilor mei. La fel și 

în timpul celei de-a șasea peceți, vocea Cuvântului a putut fi auzită pe pământ. 

62 Oameni buni, rugați-vă Mariei, ea este Tandrețea Divină, devenită femeie în Epoca a doua - 

puritate neînțeleasă de umanitatea materializată, virginitate care nu poate fi pătrunsă de mințile oamenilor 

și poate fi simțită doar de cei a căror sensibilitate este purificată. 

63 Mantia Mamei voastre cerești a dat umbră lumii din eternitate și îi protejează cu dragoste pe copiii 

mei care sunt din ea. Maria, ca spirit, nu s-a născut în lume; esența ei maternă a fost întotdeauna o parte 

din Mine. 

64 Ea este soția purității Mele, a sfințeniei Mele. Ea este fiica Mea când a devenit femeie și Mama 

Mea când a primit "Cuvântul întrupat". 

65 Maestrul vă spune: Ați fost foarte preocupați de voi înșivă și, din această cauză, i-ați uitat pe 

ceilalți. Este necesar să părăsiți indiferența față de durerea și nevoile celorlalți și să vă detașați de egoismul 

vostru. 

66 Dacă durerea apare pe calea ta, fii gata să o accepți. Când vedeți că încercarea este foarte aproape, 

rugați-vă așa cum a făcut Isus în grădină, în ajunul morții Sale, și spuneți ca El: "Tatăl Meu, dacă este cu 

putință, depărtează de la Mine paharul acesta, dar facă-se voia Ta și nu a Mea". - Fiți atenți, copiii mei, 

căci dacă vă pregătiți, în multe cazuri voi îndepărta paharul suferinței de pe buzele voastre. Dar dacă va fi 

necesar să o beți, vă voi oferi - pe baza predării și supunerii voastre față de voința lui Dumnezeu - puterea 

de a persevera. 

67 Nu uitați că durerea purifică și că, dacă este suportată cu iubire și înălțare spirituală, ea spală nu 

numai propriile pete, ci și pe cele ale altora. 

68 Lasă-mi durerea ta în seama Mea și ea nu va fi zadarnică. Câtă durere inutilă a existat în rândul 

omenirii! Dar cei care au fost capabili să sufere și să-și ducă crucea până la sfârșitul reparației lor au ajuns 

la înălțimea muntelui când credeau că vor cădea pentru totdeauna. 

69 Lumea nu a obținut pacea pe care ar trebui să o primească în încercări prin rugăciunile și meritele 

voastre. Pentru că atunci când sunteți supuși la aceste încercări, vă gândiți doar la voi înșivă, vă plângeți 

de milă și vă răzvrătiți, în loc să vă rugați Tatălui și să îi spuneți: Dacă unul singur dintre vecinii mei va 

obține un atom de pace prin paharul amar pe care îl beau - cu ce satisfacție îl voi bea până la ultima 

picătură! Și Maestrul vă spune: Cine se roagă și simte în acest fel va reuși ca iubirea sa să poată face bine 

multora dintre semenii săi. 

70 Oameni buni, o pace aparentă domnește acum în popoare, dar voi nu trebuie să proclamați că a 

venit pacea. Închide-ți buzele. Adevărata pace nu se poate ridica pe temeliile fricii sau ale confortului 

material. Pacea trebuie să izvorască din iubire, din fraternitate. 

71 În prezent, oamenii construiesc pe nisip și nu pe stâncă, iar atunci când valurile vor crește din nou 

și vor lovi acei pereți, clădirea se va prăbuși. 

72 Le-am propus oamenilor pacea Mea prin conștiința lor și le-am spus: Iată-mă, dar ei nu au vrut să 

Mă asculte. Uneori se comportă ca niște copii mici și ca niște proști. Vă spun că ei se comportă ca niște 

copii, pentru că în acțiunile lor nu dezvăluie lumina pe care spiritul a dobândit-o în timpul unei lungi 

perioade de dezvoltare. Deși trăiesc în Era a Treia, ei nu au devenit încă conștienți de ceea ce înseamnă 

pacea. Spiritul lor este leneș și, mai mult decât atât, inima lor nu simte ce este adevărata milă și nici nu a 

bătut în dragoste pentru oameni. Dar o durere și mai amară decât pelinul îi va cuprinde, prin care se vor 

trezi și vor deveni mai sensibili. Nu voi fi Eu cel care va da acest pahar oamenilor, căci în Mine nu poate 

exista această amărăciune. 

73 Toată durerea provocată de ființele umane va fi rezumată într-o singură cupă care va fi băută de cei 

care au provocat-o. Iar cei care nu s-au cutremurat niciodată în fața durerii vor tremura acum în duhul și în 

trupul lor. 

74 Se apropie ceasul în care veți vedea popoare zguduite de evenimente ciudate și surprinzătoare. Veți 

afla despre oameni care au fost mari în lume și care își vor părăsi popoarele și națiunile pentru a căuta 

pacea cu conștiința lor în pustietate, în singurătate. Alții, care au fost cunoscuți pentru ura și dorința lor de 
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putere, vor surprinde lumea pentru că gurile lor vor rosti brusc cuvinte de dragoste și pace. Motivul este că 

lumina Mea îi va învălui și Duhul Meu va vorbi prin buzele lor. 

75 Sunteți pregătiți pentru aceste evenimente, pentru a găsi soluția și explicația corectă la întrebări și 

pentru a aduce lumină în mințile consternate sau confuze ale oamenilor? 

76 De mult timp vă antrenez, dar tot nu puteți fi soldații păcii. Priviți națiunile, cât de puțin timp au la 

dispoziție pentru a se pregăti de război și cum zguduie chiar și interiorul pământului. Vedeți cum forțele 

urii lor își fac simțită influența până în cele mai îndepărtate locuri, în timp ce voi nu sunteți în stare să-i 

faceți să simtă pacea Mea. 

77 Este ura mai puternică decât dragostea? Este întunericul mai puternic decât lumina? Are răul un 

efect mai mare decât binele? - Nu, copiii Mei. 

78 Nu vă mustru, ci doar vă trezesc cu dragoste pentru a vă spune că nu este greu să lucrați în via lui 

Isus și că trebuie să perseverați în îmbunătățirea voastră. Dacă pentru câteva clipe purtați în voi hotărârea 

de a vă reînnoi, spiritul vostru se bucură și se simte mai aproape de Tatăl său. Dar ispitele stau la pândă la 

pașii tăi și te doboară. 

79 Ridicați-vă pentru bine, deveniți conștienți că trăiți o perioadă diferită de prima și de cea de-a 

doua, în care elementele materiale și spirituale se află pretutindeni în agitație. Este o bătălie care este 

vizibilă doar pentru cei care sunt pregătiți din punct de vedere spiritual și invizibilă pentru cei care nu sunt. 

În acest vârtej de vânt se mișcă milioane de ființe umane și spirituale, unele aprinzând lumina, altele 

căutând-o, unele răspândind întunericul, altele fugind de el. 

80 Vai de cel care slăbește în căutarea Luminii în acest timp! Milioane de ochi invizibili te urmăresc 

pentru a te doborî. Vreau ca voi să fiți sămânța bună care cucerește câmpurile în care a crescut buruiana. 

Ca o mare care se revarsă peste malurile sale, răul înaintează și încurcă o inimă după alta, apele sale 

impure inundă casele, inima copiilor, mintea tinerilor, cele mai pure sentimente ale femeii. Cele mai 

nobile instituții ale voastre sunt degradate, ca și cele mai sfinte. Între timp, tu ce faci? Ești și tu printre 

orbii care nu observă nimic? Vă încapsulați în egoismul vostru pentru a căuta un pic de pace pentru inima 

voastră? Vă închideți între cei patru pereți ai dormitorului vostru pentru a împiedica să ajungă acolo 

vuietul războiului și plângerile oamenilor? 

81 Să nu spuneți că Maestrul nu v-a vorbit profetic, atunci când vedeți acum că se apropie timpul pe 

care vi-l anunț. Dar înainte de a fi pace între oameni, focul va arde neghina pe toată suprafața pământului, 

potopul de apă dezlănțuită îl va spăla și zăpezile îl vor purifica. 

82 Treziți-vă, ucenicilor; fiți pregătiți, ca să nu fiți luați prin surprindere, căci vi se vor opune cuvinte, 

fapte și cărți. Se pregătesc arme și calomnii împotriva ta. Veți fi, de asemenea, martorii unei bătălii între 

ideologii, doctrine și teorii. Teologii vor încerca să exploreze mai mult decât au explorat până acum. 

Filozofii vor aduce idei noi în lume. Oamenii de știință își vor proclama cunoștințele ca fiind singurul 

adevăr. Fanaticii religiilor vor apărea ca partide și se vor ciocni. 

83 Acesta va fi momentul pentru care trebuie să fiți pregătiți, pentru că vocea voastră va fi singura 

care va fi auzită ca fiind calmă și conștientă. 

84 Vedeți acum cât de mult vă reproșez? Vezi acum cât de mic ești și câte defecte și imperfecțiuni 

mai ai? Cu toate acestea, Mă veți sluji și ofranda voastră va fi plăcută și parfumată în fața Divinității Mele. 

85 Cortul, Chivotul Legământului și Legea sunt în inima ta. Vouă, care sunteți umili, vă voi dezvălui 

ceea ce cei învățați nu sunt capabili să înțeleagă. 

86 Oameni buni, în acest timp vă întoarceți ca fiul risipitor la casa Tatălui. Eu te-am conceput și ți-am 

spus: tu ești întâiul născut, dar în lipsa ta ceilalți frați și surori s-au împrăștiat. Am rămas singur și am 

plâns în singurătatea Mea. Acum v-ați întors și Eu vă spun: stați la masa Mea, acolo sunt pâini, fructe și 

vin. În camera alăturată se află uneltele. Ați plâns apoi pentru ingratitudinea și neascultarea voastră, 

realizând că erați niște paria printre celelalte popoare care nu au primit ceea ce ați primit voi. Ați cerut ca 

darurile voastre spirituale să vă fie returnate, iar bogăția v-a fost returnată. 

87 V-am făcut să înțelegeți că purtați o mare responsabilitate pentru discordia umanității. Apoi ți-am 

încredințat o sabie a iubirii pentru ca, cu ea, să-i supui pe cei care provoacă războaie fratricide și să-i aduci 

în prezența mea. 

88 Misiunea voastră este aceea de pace, fraternitate și spiritualizare. Nu reproșez inimii tale pentru 

faptele sale prezente, dar amintește-i minții tale trecutul ei și las-o să înțeleagă misiunea sublimă care o 

așteaptă în veșnicie. 
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Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 142  
1 Iubirea mea coboară asupra voastră pentru a vă cere să îndepliniți poruncile pe care v-am învățat în 

timpul existenței voastre. Văd că sunteți plini de har, unși și pregătiți pentru îndeplinirea misiunii voastre 

și vreau să culegeți roadele seminței pe care v-am dat-o. Vreau să mă bucur de umilința și bunăvoința 

voastră. Dacă ți-am oferit că lumea va fi plină de har și de binecuvântări prin mijlocirea ta, este pentru că 

ți-am dat autoritatea de a vedea cum faptele tale bune se înmulțesc dincolo de acest pământ. Prin 

mijlocirea ta, sufletele nevoiașe vor primi lumină. Căci, cu adevărat vă spun, nu numai că această lume 

trece printr-o epocă de dificultăți și încercări pentru purificarea ei, dar există, de asemenea, ispășire și 

durere în alte sfere. 

2 Fă-ți a ta învățătura Mea, simte Cuvântul Meu; așa cum este blând și iubitor, este și sever. O veți 

înțelege și o veți pătrunde! Nu lăsați ca această sămânță să fie dusă de vânt fără să prindă rădăcini în inima 

voastră, căci mâine o veți pierde. Ce așteptați pentru a vă adapta viața în practica Legilor Mele? Nu 

așteptați ca încercările să vă asalteze, pentru că acest lucru ar fi foarte dureros pentru voi. Faceți-o din 

dragoste și convingere, împliniți porunca care vă spune: iubiți-vă unii pe alții. 

3 Folosiți acest timp în care vă vorbesc cu cea mai mare claritate și permiteți-Mi să vă ghidez. 

Amintește-ți că viitorul tău va fi pașnic dacă vei respecta legea Mea. 

4 Întoarceți-vă în voi înșivă, examinați-vă în lumina conștiinței voastre și veți vedea că vă vorbesc cu 

dreptate, că nu răspândesc teroare, ci vă avertizez să trăiți cu vigilență. 

5 Cuvântul meu este hrană pentru spirit. În orice moment am vorbit cu voi. În prezent, am lăsat acest 

mesaj pentru umanitate, slujindu-Mă prin voi. Eu veghez asupra lumii în timp ce aceasta doarme. V-am 

apărut și, așa cum în Era a doua, la câteva zile după Învierea Mea, m-am înălțat în fața ucenicilor Mei și ei 

M-au văzut plecând în duh, tot așa vin acum la voi, plin de glorie, pentru a judeca toate ființele. 

6 Astăzi, lumina Mea se răspândește în toată omenirea. Din națiuni și provincii, semenii voștri vor 

veni pe acest pământ în căutarea Cuvântului Meu, atunci când vor avea cunoștință de aceste învățături. În 

acel moment, nu Mă voi mai manifesta prin intermediul minții umane, așa cum o fac astăzi, iar voi, 

credincioșii, vă veți obișnui să vă ridicați spiritul pentru a avea comuniune cu Mine și veți arăta Cuvântul 

Meu tipărit tuturor și veți da mărturie despre ceea ce ați primit în învățăturile Mele. Le vei spune că nu am 

devenit om, ci că am venit în spirit și că în această formă am rămas veșnic printre voi. 

7 Astăzi, când comemorați Patimile Mele, vă spun că am mers încă o dată la Calvar, că Patimile 

Mele se reînnoiesc în fiecare clipă, că războiul, păcatul și materialismul formează o cruce de ofensă pentru 

Dumnezeul vostru. Voi, care ați înțeles Cuvântul Meu, vă veți uni cu Mine într-o mare luptă împotriva 

păcatului. Oștile spirituale au început lupta, voi vă veți alătura lor. 

8 Vizitele vor zgudui lumea. Vestea bună va ajunge la toți și vor ști că am venit să las un alt 

testament și să judec faptele lor. 

9 Nu vreau ca voi, ascultătorii mei, să vărsați lacrimi mai târziu pentru că nu ați înțeles manifestarea 

mea divină. Rugați-vă, și în rugăciunea voastră veți primi lumina pentru a pătrunde această nouă revelație 

pe care v-o dau în acest moment. 

10 Îți acord darul păcii. Dacă rămâneți pregătiți, o veți răspândi prin gândurile și faptele voastre. 

Acele momente prețioase în care vă adunați pentru a vă înălța spiritul și a locui în regiunile spirituale de 

unde vă împărtășiți cu Mine nu se vor mai întoarce. Nici nu veți auzi Cuvântul Meu prin mediere umană 

după timpul indicat de Mine. 

11 Vegheați și rugați-vă și veți vedea cum se va împlini Cuvântul Meu. 

12 Vă dau o nouă lecție. Fiecare dintre ele are rolul de a te pregăti pentru îndeplinirea sarcinii tale. 

Începeți să înțelegeți că nu ați venit pe Pământ doar pentru a vă păstra învelișul fizic, pentru a acumula 

bogății sau pentru a câștiga onoruri. Nu suferiți nici un fel de greutăți pe calea vieții. Dacă v-ați considerat 

săraci, este pentru că nu ați încercat să realizați ceea ce purtați în spirit. Este necesar să pierzi tot ceea ce ai 

pentru a învăța să apreciezi ceea ce ai? Nu, copiii mei, este mai bine ca astăzi, când încă mai aveți darurile 

voastre, să le cunoașteți, pentru a le putea folosi spre binele spiritului vostru. 

13 Dacă Învățătura Mea vi se pare ciudată, vă spun că voi sunteți cei ciudați, pentru că atât Eu cât și 

Legea Mea suntem neschimbători și veșnici. De fiecare dată când vin la tine, te găsesc mai îndepărtat, mai 

pătat și, prin urmare, mai departe de calea cea bună. Vi se pare nouă forma în care Mă fac cunoscut acum? 
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Nu este ceva nou. Vreți ca vocea Mea să fie audibilă în infinit, fără medierea oamenilor? Nici această 

formă nu ar fi nouă. Încă din prima eră, Mi-am făcut vocea auzită de poporul adunat la poalele muntelui 

Sinai. Dar ce s-a întâmplat cu acel popor atunci când a auzit vocea Tatălui lor în acest fel? Urechile, 

inimile și mințile lor erau incapabile să primească acea manifestare de putere, în așa măsură încât au fost 

nevoiți să-și astupe urechile pentru a nu auzi și i-au cerut lui Moise să intervină pe lângă Iehova pentru ca 

acesta să înceteze să mai vorbească, deoarece vocea lui era ca un tunet. Vocea Mea a coborât atunci din 

Spiritul Meu asupra materiei voastre, în timp ce acum vă pregătesc să vă ridicați acolo unde vă așteaptă 

iubirea Tatălui Meu, iar voi Mă auziți din spirit în spirit. 

14 Deși M-am revelat cu deplină claritate în orice moment, omul s-a îndoit din cauza materialismului 

său. Chiar și acolo, pe Sinai, la dovezile și manifestările sublime pe care Domnul le-a dat poporului, acele 

inimi s-au îndoit, au ezitat și au fost gata la fiecare pas să întoarcă spatele Tatălui. La fiecare slăbiciune a 

poporului, mila Domnului s-a arătat și, în cele din urmă, doar adevărul Său a strălucit. 

15 Când vă vorbesc despre manifestarea Mea ca om, trebuie să vă spun că - deși a fost anunțată cu 

mult timp înainte - lumea era adormită și incapabilă să Mă recunoască. Din momentul în care Isus a 

deschis ochii în această lume și până în momentul în care i-a închis atârnând pe cruce, Inima Mea a fost 

rănită de îndoiala oamenilor de-a lungul călătoriei vieții Sale. 

16 Ei s-au îndoit de divinitatea lui Iisus pentru că l-au judecat după umilința Sa, după sărăcia hainelor 

Sale și lipsa puterii materiale și a comorilor pământului. Și chiar și în bătălia cu moartea, îndoiala acelor 

oameni a pătruns în inima lui Isus, ca și cum fiecare dintre întrebările lor ar fi fost o suliță: "Cum este 

posibil ca trupul Lui să sângereze, dacă El este Dumnezeu?". 

"Cum este posibil ca Fiul lui Dumnezeu să moară?" 

17 Au trecut două mii de ani pentru ca unii să înțeleagă aceste lecții și trebuie să mai treacă încă mulți 

ani pentru ca toți să le înțeleagă. 

18 Dacă cineva ar spune astăzi că am venit prin surprindere, nu spune adevărul, pentru că v-am 

anunțat întoarcerea mea și v-am prezis semnele pe care vi le voi da. Dar dacă dormeai când ți-am dat 

semnele, cum ai fi putut să le observi? 

19 Așa cum în Era a doua Prezența Mea nu a fost de același fel ca în Era întâi, tot așa și în această Eră 

Revelația Mea este diferită, deși este întotdeauna aceeași Doctrină. Întotdeauna mi-am anunțat venirea cu 

secole înainte, ca să vă găsesc pregătiți, ca să nu vă găsesc casa în dezordine și să vă rușinez cu vizita mea. 

Am vrut ca la venirea Mea să ai totul pregătit, astfel încât, atunci când vei bate la ușa ta, să-mi poți spune, 

asemenea fecioarelor din parabola Mea: "Intră, Stăpâne, fii binevenit în casa Ta". Dar îndoiala voastră a 

fost cea care M-a primit - îndoiala cu privire la forma revelațiilor Mele și a proclamării Mele, îndoiala cu 

privire la miracolele pe care vi le acord și pe care voi le atribuiți forțelor răului, îndoiala cu privire la 

sărăcia și umilința noilor Mei slujitori și la locurile în care Mă dezvălui. Dar știu că după sfârșitul 

manifestării Mele va veni credința și înțelegerea ei, așa cum s-a întâmplat în trecut, în ciuda răcelii voastre, 

a îndoielii și a materialismului vostru. 

20 Am venit la voi pentru că vă iubesc, pentru că știam că în timpul noii mele manifestări vă voi găsi 

ca o turmă fără păstor, ca bolnavii fără doctor și ca elevii fără profesor. Am venit să pregătesc un anumit 

număr de oameni pentru a semăna sămânța bună pe noile câmpuri, pentru că ați intrat într-o nouă eră, cea a 

spiritualizării. 

21 De acum și până în 1950, folosiți Cuvântul Meu care se revarsă din ceruri ca o cascadă asupra 

inimilor voastre. Păstrați-o pentru ca după plecarea Mea să o puteți transmite din belșug. Întăriți-vă în 

învățătura Mea, ca să nu vă clatine sufletul. Țineți cont de faptul că unii vor trebui să fie judecați pentru 

această învățătură. Vă veți limita la a spune cu deplină sinceritate ceea ce v-am învățat. După 1950, 

memoria vi se va limpezi și vă veți aminti învățăturile Mele, dar veți primi, de asemenea, învățături noi și 

necunoscute prin revelație. 

22 Cineva Îmi spune în acest moment din adâncul inimii sale: "Doamne, de ce nu faci pe calea vieții 

mele acele minuni pe care le-ai făcut în zilele când am început să Te urmez, când acum sunt mai pregătit și 

am mai multă credință?". - Motivul este că nu ați înțeles să observați. Nici astăzi nu fac minunile pe care 

le-am făcut în prima perioadă. Acel moment a fost cel al trezirii voastre la viața spiritului. A fost o vreme a 

evidențelor și a miracolelor materiale. Astăzi este un timp al miracolelor spirituale. Cum ar fi posibil ca 

spiritul tău să rămână mereu la același nivel și ca eu să-ți repet aceeași lecție? 
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23 Când ați venit în prezența mea pentru a asculta cuvântul meu, am făcut miracole surprinzătoare 

pentru a vă reînvia credința. De ce întrebați astăzi, de vreme ce aveți deja această lumină, ceea ce este 

potrivit doar pentru cei slabi? Acum este rândul vostru să faceți semenilor voștri ceea ce v-am făcut eu 

vouă. 

24 Astăzi vă învăț Legea Mea și vă spun: Pacea Mea să fie cu voi și puritate în gândurile voastre, 

pentru ca voi să fiți atenți la ceea ce vă spune "Cuvântul" în această zi. Pace aduc celor care fac ispășire pe 

pământ, cu dragoste pentru unii, cu durere pentru alții. Descopăr în fața ochilor tăi acele defecte ale 

sufletului pe care inima ta nu le cunoaște, pentru ca tu să le speli cu răbdare. De asemenea, vă fac să simțiți 

marea responsabilitate pe care v-ați asumat-o față de Opera Mea. 

25 În mâini umile și simple, dar dornice, am pus Lucrarea Mea în Era a Treia, pentru ca voi să o 

onorați și să o glorificați prin lucrările voastre. 

26 Eu vă dau Cuvântul Meu în intimitatea acestor case pe care le numesc "locuri de adunare" și nu 

"temple", pentru a nu le confunda cu cele în care există ceremonii și rituri. Știți că, prin această învățătură 

a Mea, construiesc în inima voastră adevăratul templu al Dumnezeului cel Viu. Fiecare congregație a celor 

care se adună în locurile de adunare se va ridica spiritual în funcție de dragostea, ascultarea și bunăvoința 

lor de a urma instrucțiunile Mele. 

27 Este voința Mea ca voi toți să lucrați pentru măreția Lucrării Mele, căci se apropie vremuri de mare 

importanță pentru spiritul vostru. Sunt cele în care lumina mea, devenită voce și gând, pătrunde în spiritul 

vostru din infinit, în cea mai înaltă legătură pe care o puteți atinge. Nu puteți spune că în acest moment 

Spiritul Domnului a intrat în creierul purtătorului de voce, pentru că o ființă umană nu este capabilă să 

adăpostească ceea ce este Puterea Supremă. A fost o rază de Lumină Divină care a coborât în mintea celui 

destinat să transmită învățătura Mea. În acest fel, Adevărul curge pe aceste buze ignorante, iar acesta va fi 

începutul distrugerii idolatriei și a fanatismului religios. 

28 Acești oameni posedă harul suprem de a servi ca sediu sau bază a Razei Divine, iar creierul și 

buzele lor ca transmițători ai Cuvântului, și totuși ei trebuie să continue să fie simple ființe umane ca și 

ceilalți. 

29 Mâine aceste locuri de întâlnire se vor înmulți și mulțimile se vor uni în ele pentru a asculta 

proclamarea din duh în duh a Domnului către slujitorii Săi, fără ca cineva să caute să-i deosebească pe cei 

care îl slujesc pe Domnul ca instrumente. Vreau simplitate în toate lucrările tale. Îmi plac cei care au inima 

umilă. Amintiți-vă că M-am născut într-un grajd, printre păstori, pentru că printre ei am găsit puritatea de a 

Mă simți și de a crede în Mine. Nici unul dintre voi nu a avut încă o iesle drept leagăn, dar trebuia să se 

întâmple cu Regele vostru pentru a vă da un exemplu de umilință. 

30 De ce vin din nou la oameni după ce le-am dat aceste lecții de Viață Eternă? Pentru că oamenii au 

făcut ritualuri din fiecare dintre exemplele Mele de învățătură. Simțiți-Mă și nu încercați să Mă prezentați 

în această sau acea formă, pentru că oricare dintre ele vă va îndepărta de adevăr. Nu încercați să vă 

imaginați că Eu, ca Tată Veșnic, sunt un bătrân, ca cel pe care îl pictați, căci nici timpul, nici lupta nu lasă 

urme în mintea Creatorului, deoarece Eu sunt deasupra timpului și nu sunt supus acestuia, așa cum sunteți 

voi. 

31 Cuvântul Meu va fi din nou incomod pentru oameni, ca în trecut, dar le voi spune adevărul. Fără să 

demasc pe nimeni, am numit ipocritul ipocrit, adulterul adulter, iar răul făcător de rele. Adevărul a fost 

denaturat și era necesar ca el să strălucească din nou, așa cum acum adevărul a fost ascuns și, prin urmare, 

trebuie să apară din nou în fața ochilor oamenilor. Ce vă învăț eu în acest moment? - Să binecuvânteze 

totul și pe toată lumea cu inima și cu duhul, căci cel care binecuvântează în acest fel se aseamănă cu Tatăl 

său atunci când dăruiește căldura sa tuturor. De aceea vă spun: Învățați să binecuvântați cu duhul, cu 

gândul, cu inima, și pacea voastră, puterea voastră și căldura inimii voastre vor ajunge la cel căruia i le 

trimiteți, oricât de departe credeți că sunteți de el. Ce s-ar întâmpla dacă toți oamenii s-ar binecuvânta 

reciproc, chiar dacă nu se cunosc și nu s-au văzut niciodată? Că pacea desăvârșită va domni pe pământ, că 

războiul va fi de neimaginat. Pentru ca acest miracol să devină realitate, trebuie să vă îndreptați mintea în 

sus prin perseverența în virtute. Credeți că acest lucru este imposibil? 

32 Câți păcătoși convertiți au ajuns la gradul pe care voi îl numiți sfințenie! Inițial, ei nu au fost mai 

buni decât tine, dar tu nu ai atins încă acel grad de perfecțiune. Începi să iubești, darul intuiției începe să 

dea roade și deja ai inspirație, căci atunci când te ating, tu răspunzi. Nu toate ușile răspund la bătăile Mele, 
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dar cele care se deschid permit luminii Mele să vină la voi. Transformarea păcătosului nu este imposibilă. 

Amintiți-vă câteva nume din epoca a doua: Magdalena, Paul, Augustin, Francisc de Assisi. De ce ar trebui 

să vă amintiți doar de cei din prima eră? 

33 Aceștia pomeniți de mine au cunoscut păcatul și chiar noroiul patimilor, dar acum strălucesc ca 

niște luceferi în ceruri și, ca luminători ai oamenilor, vă trimit lumina lor. 

34 Numai eu vă pot dezvălui necunoscutul. Astfel, pot să vă spun că oamenii de astăzi încearcă în 

zadar să cunoască tinerețea lui Isus pe pământ. Ei cercetează și își imaginează, dar nu cunosc decât 

copilăria Mea și momentul proclamării Mele. Vouă vă spun: Isus, înainte de a pleca să proclame Împărăția 

Cerurilor, nu a învățat nimic de la oameni. Ce avea El de învățat de la cei care încă din copilărie îi 

încurcau pe învățătorii Legii? Acel timp despre care oamenii nu știu nimic a fost doar un timp de așteptare. 

35 Dacă învățați de la Mine cu dragoste în inimă, este imposibil să greșiți. 

36 Iată cum vă pregătesc. Astăzi vin unii, și prin ei vin alții, și prin ei se apropie din nou alții. Fiecare 

zi și fiecare generație Mă va simți mai aproape, pentru că spiritualizarea lor va fi mai mare. 

37 Faceți zilnic milostenie, aceasta va fi cea mai bună înălțare către Mine. Dăruiți, ajutați, mângâiați, 

aceasta va fi cea mai bună rugăciune zilnică, pentru că atunci îi veți vorbi Tatălui cu fapte, nu cu cuvinte, 

care - chiar dacă sunt deja în forma lor - sunt goale în miezul lor. 

38 Rugați-vă la Mine cu gândurile voastre. Nu ai nevoie de un loc anume pentru a o face, iar postura 

corpului tău este indiferentă. Înălțați-vă gândurile în pace spre înălțimile cerului și apoi așteptați inspirația 

Mea. 

39 Ce vă voi spune în ziua aceea, nici măcar profeții nu știu. Numai Eu, în Înalții Mei Consilieri, pot 

să ți-l dezvălui. Nu vă temeți că nu cunoașteți sfaturile intime ale Tatălui vostru. Fiți fericiți știind că eu, ca 

Maestru, vă voi dezvălui mereu noi lecții. Cum poți să crezi că vreau să-ți ascund ceva, doar cu intenția ca 

tu să nu știi? Eu vă iubesc și în Inima Tatălui Meu nu poate exista egoism. Când mă apropii de voi, o fac 

pentru a vă lumina spiritul, pentru ca el să mă înțeleagă și să mă iubească. 

40 Eu am venit la voi în duh, dar nu toți au crezut în Mine, nu toți M-au simțit. Mulți s-au lepădat de 

Mine și alții se vor lepăda de Mine. Dacă ar fi să Mă dezvălui celor care Mă neagă sub o mie de forme 

diferite, ei nu M-ar recunoaște în niciuna, pentru că forma în care M-au imaginat îi ține în eroare. 

41 Nu m-am ascuns niciodată în spatele unei măști atunci când m-am arătat lumii; cu toate acestea, 

mi-am limitat puterea pentru a fi văzut, auzit și înțeles de oameni. 

42 De ce nu progresezi pe calea dezvoltării tale spirituale? Să Mă arăt Eu în funcție de înapoierea 

voastră? Dacă ați fi pregătiți și M-aș fi manifestat într-o piatră pentru a vă vorbi prin intermediul ei, m-ați 

fi recunoscut chiar și în această formă. Cei care Îmi cunosc esența Mă pot simți peste tot. Pe de altă parte, 

cei care și-au format o imagine falsă a Divinității Mele nu ar fi capabili să Mă recunoască și chiar M-ar 

nega, chiar dacă M-ar privi în toată gloria Mea. 

43 Ce este ciudat în faptul că Eu Mă fac cunoscut prin intermediul organului minții unei persoane? Eu 

nu Mă ascund, sunt prezent. Oricine dorește o dovadă în acest sens ar trebui să-și purifice atât inima, cât și 

mintea, și atunci va vedea adevărul cu ochii săi spirituali. 

44 Nimeni în afară de om nu poate reflecta Mintea Divină. Mintea omului este oglinda rațiunii divine. 

Inima lui este sursa în care păstrez iubirea. Conștiința lui este lumină de la Duhul Meu. Dacă te îndoiești 

că ai asemenea daruri și nu te simți demn de ele, nu este vina Tatălui tău, ci a ta, pentru că nu ai înțeles 

încă iubirea infinită pe care o am pentru tine. Iată că petele voastre nu au fost un obstacol în calea revelării 

Mele printre voi în această formă. Dar dacă mâine oamenii de știință vor judeca aceste manifestări ca fiind 

rele, nu pe mine mă vor judeca, ci pe ei înșiși. 

45 L-am creat pe om cu o asemenea perfecțiune încât, atunci când se privește pe sine însuși, poate 

vedea o reflecție a ceea ce este Tatăl său. Dar omul nu a știut să se privească pe sine însuși, nici să 

pătrundă în interiorul său; de aceea nu M-a recunoscut. 

46 În diferite epoci, m-am făcut cunoscut oamenilor în moduri neașteptate. Cine v-ar fi spus că Mesia 

cel promis, Fiul lui Dumnezeu, nu va avea nici măcar o casă umilă în care să se nască în timpul Epocii a 

doua? Cine ți-ar fi spus că Maria, soția tâmplarului, va fi Mama lui Isus? 

47 Încă de la începutul primilor mei pași pe pământ am dat semne ale puterii mele, și totuși nu am fost 

nici măcar bănuit de mulți. 
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48 Nu am venit de data aceasta pentru a vă surprinde. Dacă v-ați fi pregătit, transmițând promisiunea 

revenirii Mele din părinți în copii, din generație în generație, v-aș fi găsit așteptând venirea Mea; dar 

nimeni nu Mă aștepta. Unii dintre voi au uitat aceste profeții, alții nu le-au cunoscut pentru că au fost 

ținute în secret. Cât de puțini au cercetat firmamentul și au urmărit evenimentele mondiale în căutarea 

semnelor care să anunțe momentul venirii Mele. 

49 Cu toate acestea, cei care au așteptat revenirea Mea ca Spirit Mângâietor simt că a sosit timpul și 

că Hristos a venit spiritual în omenire. Alții au auzit zvonurile despre venirea Mea și nu au crezut. 

50 Isus le-a spus ucenicilor Săi: "Numai pentru o vreme voi lipsi de la voi. Voi veni din nou." Atunci 

li s-a dezvăluit că Maestrul va veni pe pământ "pe nor", înconjurat de îngeri, trimițând raze de lumină pe 

pământ. 

51 Iată-mă aici, "pe nor", înconjurat de îngeri, care sunt ființele spirituale care s-au făcut cunoscute 

vouă ca mesageri ai Divinității mele și ca buni sfătuitori ai voștri. Razele de lumină sunt Cuvântul Meu, 

care vă aduce revelațiile Mele și care inundă orice minte cu înțelepciune. 

52 Fericiți sunt cei care au crezut fără să vadă, căci ei sunt cei care simt prezența mea. 

53 Fiți atenți, căci acesta este momentul în care ispita luptă neobosit pentru a vă învinge. Simte că se 

apropie momentul în care va fi legat. Ea are mii de ghicitori pentru a vă despărți de Mine. Dar trebuie să 

vă rugați și să vegheați, pentru ca să vi se dezvăluie calea de a evita orice ambuscadă. V-am învățat să 

cunoașteți adevăratul gust al fructului divin, care este sensul lucrării mele. V-am învățat calea virtuții și 

îndeplinirea îndatoririlor voastre spirituale și umane. Aceasta este calea. Cum ai putea să te rătăcești? 

54 Nu fugiți de încercări, învățați să le înfruntați. Nu va fi suficient să închideți ușa pentru a fi în 

siguranță. Cu ușa închisă, pericolul va intra. Nu vă lăsați ispitiți de pasiunile inferioare. 

55 Pregătiți-vă, pentru că vi se vor opune teorii la care se lucrează. Fiți vigilenți, pentru că vor apărea 

profeți falși. Nu dormiți crezând că ați câștigat bătălia fără să fi trecut încă primul test. 

56 Nu vă temeți de luptă, vegheați și veți învinge. Spiritul este invulnerabil, orice altă armă este 

fragilă. De aceea, luptați cu duhul, ochii voștri să vadă mereu cu claritate, iar adversarul vostru va fi la 

mila voastră, căci mânia îl va orbi pentru că nu cunoaște spiritualizarea. 

57 Nu vreau pastori sau preoți ai spiritismului. Vreau pur și simplu apostoli. Nu vreau ca voi să 

spuneți lumii că veți fi stăpâni. Nu, fiți discipolii Mei buni și, prin mijlocirea voastră, vă voi da mari 

învățături. 

58 Dacă vă pregătiți, acest timp de luptă va fi, în loc de durere, un timp de odihnă, căci în el se vor trăi 

semne și minuni. 

59 Cuvântul meu a răsunat în ceruri și ecourile lui s-au auzit pe pământul tău. 

60 Te primesc în această zi de har. Voi sunteți discipolii lui Isus, mereu cei mici în fața măreției 

Învățăturii mele. Eu aprind lumina lămpii voastre și înlătur spinii pe care voi înșivă i-ați cultivat astfel 

încât picioarele voastre sângerează. Primiți balsamul vindecător care vindecă toate rănile și, prin el, opriți 

suferința. 

61 Ascultă-mă și apoi cercetează Cuvântul Meu, pe care ți-l dau în toată simplitatea, dar care are un 

sens profund. În el vei găsi învățătura Mea, care este numai iubire și dreptate. 

62 M-am dăruit vouă atunci când v-am trimis strălucirea mea divină. Eu v-am dezvăluit Spiritul Meu 

consolator, dar voi nu ați fost încă capabili să înțelegeți sensul acestei manifestări și, procedând astfel, ați 

împiedicat-o să fie și mai clară; pentru că atunci când îi judecați rău pe frații și surorile voastre, creați 

dezbinarea și împiedicați sau închideți canalul de transmisie prin care primiți mesajele Mele. Deoarece nu 

există nici unitate, nici iubire între poporul meu, v-ați îndepărtat de sursa harului. Pentru că nu puteți să-mi 

asigurați că mă iubiți dacă nu faceți acest lucru cu semenii voștri. 

63 Legile mele sunt drepte, iar nerespectarea uneia dintre ele este suficientă pentru ca lumea să-și 

piardă pacea. Legile mele sunt mai mari și mult mai delicate decât ați presupus. Prin urmare, lucrările pe 

care oamenii le-au făcut încă din zorii umanității au încă un efect și se răspândesc ca un maelstrom care 

ajunge până la tine. 

64 Națiunile nu sunt altceva decât niște demarcații făcute de oameni. Națiunile, religiile, grupurile 

mari sau mici sunt în afara Legilor Mele, pentru că nu se recunosc între ele, judecă acțiunile străine pe care 

nu le pot judeca. Fiecare dintre ele are multe de îmbunătățit în sine, la fel de mult sau chiar mai mult decât 

ceea ce găsește greșit la vecinii săi. 
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65 Oamenii vorbesc despre legi, dar nu le poartă în suflet, nu le simt și nu le respectă. A sosit timpul 

trezirii pentru spirit. Sunt pe cale să lustruiesc inimile care sunt ca niște pietre, pentru că nu strălucesc așa 

cum ar trebui, adică ca niște bijuterii foarte iubite de Creatorul lor. Cât de puține sunt cele de valoare reală, 

dar răbdarea Mea este incomensurabilă. Eu sunt Maestrul care vă învață veșnic, vă lustruiește și vă 

desăvârșește sufletul. 

66 Nu-l luați pe om ca model de perfecțiune, căutați-l pe Tatăl ca model, fără să vă descurajați atunci 

când vedeți că unul dintre frații voștri comite o faptă rea. Nu permiteți ca credința voastră să slăbească, 

pentru că toți veți cădea la un moment dat în lunga călătorie a ispășirii și vă veți ridica din nou; uneori este 

chiar necesar să începeți călătoria din nou. Ridică-te și ia-ți voința de a trăi în Mine. Dacă nu ai puterea de 

a înfrunta lupta vieții, ia-o de la Mine și sprijină-te pe Tatăl tău. 

67 De ce ați permis ca sursa de iubire pe care am pus-o în voi să se usuce? Nu știți că iubirea este 

viață și mântuire? Vorbiți cu cuvinte de iubire, răspândiți poruncile Mele și simțiți puterea Mea, pentru că 

veți ști că am venit să dau toate facultățile Mele Spiritului și cu cât veți lucra mai mult, cu atât veți fi mai 

puternici. 

68 Am venit să vă învăț și vreau să vă fac mai buni. Cunoașteți-vă pe voi înșivă pătrunzând în 

interiorul vostru. Nu vă lăsați înșelați crezând că ați făcut mari progrese dacă nu învățați mai întâi să iertați 

și să iubiți. Trebuie să fiți sinceri și să practicați smerenia, numai atunci vă puteți simți stăpâni pe darurile 

voastre spirituale, capabili să faceți fapte mari și să mergeți peste tot. Atunci nu va mai exista niciun 

obstacol care să te oprească și toate pericolele vor dispărea. Veți putea coborî în întuneric și nu veți fi în 

confuzie, dimpotrivă, veți străluci atunci într-o lumină mai puternică și veți putea salva pe cei care 

locuiesc acolo. 

69 De la începutul veacurilor v-am făcut cunoscute aceste porunci: "Să iubești pe Dumnezeu din toată 

inima ta și din tot sufletul tău" și "Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți". - Respectarea acestor legi, 

care în dualitatea lor formează una, ar umple această lume de bucurie, pace și fericire. Când veți înțelege 

că omul a suferit și și-a pierdut direcția din cauza nerespectării acestor legi, vă veți simți încurajați să 

începeți o nouă viață și veți realiza că sunt multe de făcut în lumea voastră interioară și, de asemenea, cu 

semenii voștri. 

70 Iubirea este capabilă să aprindă credința într-o singură clipă, să unească oamenii, să trezească în ei 

multe facultăți care sunt încă adormite astăzi, să dea o nouă lumină ochilor trupului și spiritului. Când ai 

iubire în inimă, ai cerul în tine. 

71 Odată ce lumea va iubi, pacea va coborî peste ea, Împărăția și Prezența Mea vor fi în fiecare spirit, 

iar voi veți fi pregătiți să vă bucurați de viața spirituală în care veți atinge fericirea perfectă. 

72 De câte ori va trebui să te întorci pe pământ pentru a avea un corp prin care mesajul pe care îl 

aduci lumii să fie dezvăluit cu o claritate din ce în ce mai mare? Permite-i sufletului tău, ca o ciocârlie în 

această viață, să experimenteze și să se bucure de primăvară, iar în pelerinajul său să găsească experiența 

necesară pentru a se întoarce la Mine. În timp ce cei bogați acumulează comori care sunt prea perisabile, 

voi veți acumula experiență, adevărata cunoaștere. 

73 Vreau să creați cămine care să creadă în Singurul Dumnezeu - cămine care sunt temple în care se 

practică dragostea, răbdarea și abnegația. În ele veți fi învățătorii copiilor, pe care îi veți înconjura cu 

tandrețe și înțelegere, peste care veți veghea, urmărindu-le cu simpatie toți pașii. Dăruiește-ți iubirea atât 

asupra celor care sunt înzestrați cu frumusețe, cât și asupra celor care sunt aparent urâți. Un chip frumos 

nu este întotdeauna reflexia unui suflet la fel de frumos. Pe de altă parte, în spatele acelor creaturi de o 

aparentă urâțenie se poate ascunde un suflet plin de virtute pe care ar trebui să-l prețuiești. 

74 Rugați-vă cu umilință și permiteți să se facă voia Mea pentru voi, pentru că ceea ce cereți nu este 

întotdeauna ceea ce este corect, nobil și bun. Atunci îți voi da ceea ce este bun pentru tine, ca să ai o viață 

liniștită și fericită. 

Pacea mea fie cu voi! 
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 vârsta Duhului Sfânt  14-23 

Trăim acum o perioadă de suferință, de durere, de 

 Amărăciunea și încercările  44-46 

Dumnezeu a stabilit căminul de la început, 

 format din bărbat și femeie  47-48 

 Întoarcerea spirituală a lui Hristos și mesajele Sale  50-58 

instrucție 133 

 Hristos ne dezvăluie motivul vieții noastre pământești  2 

 Dumnezeu este Spirit, dar prezent în creația Sa  5 

 Veniți la Mine, voi, cei trudiți și împovărați  9 

Dumnezeu nu cere sacrificii supraomenești în 

 Succesiunea sa  55-58 

 Despre moartea unui ucenic al Domnului  61-62 

 Rugați-vă în timp ce oamenii în război se distrug pe ei înșiși  63-70 

Slujirea ─ una dintre sarcinile importante ale discipolilor74 

instrucție 134 

Un îndemn clar pentru ucenicii treziți spiritual, 
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 Pentru a răspândi învățătura Maestrului Divin  3-17 

 Acesta este un timp de încercări  22-33 

 Gânduri despre reîncarnare  41-43 

 Învățătura despre viață în alegorie  49-52 

 Dumnezeu nu ne vizitează, căci El locuiește în noi ....  54 

 Despre credință și milă  55 

 De ce este durerea în viața noastră?   57 

instrucție 135 

 Justiția umană nu este doar1-4 

Dispariția planetei Pământ nu este aproape, ci 

Prăbușirea acestei lumi de erori și păcate se face prin 

 Sigilarea luminii celei de-a treia ere  5-7 

 Hristos explică dezvoltarea Israelului spiritual  10-16 

Noe, Iosua ș i Moise a dat dovadă de lor 

 Autoritatea asupra forțelor naturii  17-20 

Mesagerii lui Hristos devin grupuri de oameni 

 Întâlnirea cu cultele spirituale deosebite  21-28 

Hristos explică dezvoltarea spiritual-mentală 

 a ființei umane  36-49 

Cele trei componente valorice ale ființei noastre: Spirit, 

 Suflet și trup  41 

Tatăl Ceresc arată și explică dinainte 

 Planurile pe care El le are cu copiii Săi în viitor  52-67 

instrucție 136 

 Despre credință  1-10 

 Apel la dobândirea spiritualității  11-21 

Despre istoria Mexicului, țara pe care Dumnezeu a făcut-o. 

 ales pentru manifestările Sale  22-30 

Hristos compară nașterea Sa și activitatea Sa didactică 

în Era a doua cu venirea Sa spirituală și 

 Ne îndeamnă să dezvoltăm darurile spirituale  31-55 

1950 Hristos își încheie proclamațiile prin 

 Purtător de voce, dar inspirațiile sale continuă  56 

După marea purificare, comunitățile religioase vor fi 

 și sectele dispar, rămâne doar învățătura lui Hristos  57 
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Hristos explică, "Tatăl nostru" astăzi, în mod spiritual 

 să se roage și nu mai cu buzele  64 

Dumnezeu nu este în interiorul ființei umane, deoarece toate ființele și 

 întreaga creație sunt în Dumnezeu  71 

Dezvoltarea noastră ne permite să ne ridicăm la înălțime din punct de vedere spiritual  73 

 Legea divină în cele trei timpuri  79 

instrucție 137 

Lumina Duhului divin ne arată 

 Calea către Tatăl  1 

Dacă fiecare împlinește ceea ce îi poruncește religia sa, 

 el va găsi mântuirea  2 

Cum Își călăuzea Dumnezeu poporul înainte de Lege? 

 Moise a fost prezent?   12-14 

 Hristos ne îndeamnă să ne spiritualizăm viața15-22 

Lupta împotriva învățăturii divine în zadar, 

 pentru că trece prin  23-27 

Confruntări și tulburări spirituale 

marchează sfârșitul unei epoci 

 și începutul unui nou  28-36 

Se apropie momentul în care lucrările omenirii vor fi 

 să fie judecat în lumina conștiinței37-40 

 Hristos amintește de marile suferințe din ultimul război  43-48 

Simbolul "norului" și al spiritualității. 

 A doua venire a lui Hristos  56-66 

 

Instrucțiunea 138 (promulgată în 1945) 

 Prin rugăciune avem legătură cu Dumnezeu  1~-5 

Dumnezeu a împlinit toate promisiunile pe care le-a făcut poporului Israel. 

și îi va face și pe cei care sunt duhovnicești pentru Israel. 

 îndeplinirea a făcut  9-11 

 Marea sarcină spirituală a profetului Ilie12 

Încercările dureroase sunt vindecătoare pentru viața noastră 14-17 

 Va izbucni bătălia ideilor  34-35 

Dumnezeu a făcut să dispară toate simbolurile pentru a evita idolatria. 

 pentru a preveni  36-37 
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Israelul trebuie să pună capăt dezbinării pentru a fi o binecuvântare. 

 să fie pentru toată omenirea  38-41 

Învățăturile lui Hristos vor învinge vrăjmășia 

 între spirit și materie . .  51-52 

 Legătura lui Hristos cu noi după 1950  74 

Avertismentul lui Hristos pentru omenire: Ziua 

 Neprihănirea Lui s-a apropiat  77-79 

instrucție 139 

 Rugăciunea și lupta spirituală pentru pace1-9 

Ciocnirile de idei și credințe 

 condamnări13-16  + 33 

 Apariția falșilor mesageri ai lui Dumnezeu17 

 Calea pe care trebuie să o urmeze copiii lui Dumnezeu  30 

 Trezirea spiritului uman  34-41 

Materialismul este calea greșită ─ doctrina spirituală a iubirii 

 arată adevărata cale  42-49 

Întregul univers a fost văzut ca un univers divin 

 Instituție de învățământ creată  50-51 

 A face bine ─ fără a aștepta o recompensă  56-58 

instrucție 140 

Numai după eradicarea materialismului din noi se poate 

 noi mergem pe calea spirituală  1-8 

 Iubirea este legea care guvernează viața  9-13 

Spiritele adevăraților copii ai lui Dumnezeu au o misiune 

 păstrată de la începutul creației . .  19-20 

 

Adevărul despre Maria ca mamă umană a lui Isus 

și ca mamă spirituală a tuturor oamenilor42-52 

Îndemnul lui Hristos: Profesează cu curaj învățăturile Lui 

 și să le răspândească cu dragoste  57-67 

instrucție 141 

Esența rugăciunii nu constă în cuvinte frumoase, 

 dar gândurile pure ale inimii ....  2 

Lupta pentru viață trebuie să fie, pentru că este o parte din 
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 a examinărilor privind restituirea noastră  3-8 

Două evenimente semnificative din această epocă sunt: 

 începutul și sfârșitul manifestărilor divine  12-16 

 Hristos explică viziunea spirituală  21 

Duhul lui Dumnezeu ne conduce în tot adevărul  22-27 

 Maria, Tandrețea divină făcută femeie  64 

 Gânduri divine despre durere și încercări  66-68 

 Pacea aparentă și cea adevărată  69-72 

Hristos ne dezvăluie misiunea noastră spirituală85-88 

instrucție 142 

Cuvintele lui Hristos sunt hrană pentru spirit 

 și gestionarea acestora  2-12 

Diferite tipuri de comunicări divine către noi 

 în diferite momente și ocazii13-20 

Este vremea miracolelor spirituale, nu mai 

 materialul  22-23 

Misiunea purtătorilor de cuvânt (sau a portavocilor) 

 Dumnezeu  27-29 

Nu trebuie să ni-l imaginăm pe Dumnezeu sub nicio formă, 

 dar simțiți-L pe El  30 

Sarcina noastră este: să binecuvântăm pe toată lumea și totul31 

 Despre rugăciunea corectă  37-38 

 Hristos vorbește despre întoarcerea Sa spirituală48-52 

Ispita bănuiește că se apropie momentul, 

 de care este legat  53 

 

În spiritism, nu ar trebui să existe pastori sau 

 Preoții dau  57 

Respectarea poruncii dublei iubiri ar fi 

 Aduceți pacea și prosperitatea în lume69 
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