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https://www.deepl.com/translator DeepL, ProVersion, care traduce în 12 limbi.  

Până în prezent, următoarele volume au fost traduse cu ea: Stadiul: decembrie 2020 

 

Al treilea Testament  

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

Va fi urmat de: Japoneză și chineză 

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

Cartea vieții adevărate 

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

erau deja disponibile în limba engleză. 

Vor urma și alte traduceri.  

 

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

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

format PDF de pe internet.  

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

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

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

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

engleză, care se bazează pe Cartea Vieții Adevărate.  

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

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

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

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

 

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

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

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

și  

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

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

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

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

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

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

 

Anna Maria Hosta 

Hristos pașnic pe pământ 

 

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

https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com   
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Prefață 
În toate timpurile, Spiritul Creator a vorbit cu creaturile Sale în diferite moduri. 

În "primul timp", Tatăl s-a făcut cunoscut copiilor săi în mod direct prin conștiință și, în plus, a vorbit 

prin gura mesagerilor, a călăuzitorilor și a profeților. Predicțiile și revelațiile slujitorilor Domnului anunțau 

o dezvoltare ascendentă a spiritului uman și venirea Maestrului. 

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

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

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

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

Și astfel, la 1 septembrie 1866, a început "Al treilea timp", cu ceea ce s-a întâmplat în Mexic, pământul 

predestinat din Vest. Acolo au avut loc revelații ale Spiritului cu privire la facultatea umană de gândire și 

vorbire, care s-au încheiat irevocabil la 31 decembrie 1950, astfel încât, după această perioadă de pregătire, 

ființele umane să devină capabile de o formă mai perfectă de dialog direct al spiritului uman cu Spiritul 

Divin și cu lumea spirituală în general. 

Pentru manifestările Răscumpărătorului promis și ale îngerilor Săi, Domnul, conform voinței Sale 

supreme, s-a folosit de instrumente umane, cei pe care El însuși i-a ales și i-a pregătit și prin al căror 

intelect s-a făcut cunoscută raza Spiritului Divin. 

În ultimii 20 de ani sau cam așa ceva din perioada Revelației, începând cu anul 1930, majoritatea 

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

revelațiile etc. au avut loc în numeroase locuri de întâlnire diferite care s-au format în întreaga țară. Un 

mic grup care servise anterior ca "purtători de cuvânt" și care a acționat în urma unei instrucțiuni clare din 

partea Spiritului Divin, a compilat 12 volume din 366 de învățături proclamate. Le-au dat titlul: 

"LIBRO DE LA VIDA VERDADERA" în germană: "Buch des Wahren 

Lebens".  
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Un salut din Mexic 
Pentru a da cititorului o idee despre cum au avut loc în Mexic, între 1866 și 1950, manifestările 

reapariției lui Hristos în Duh ─ pregătite mai întâi de Duhul lui Ilie ─, iată un salut adresat germanilor de 

către un mexican care a fost el însuși un instrument al "Cuvântului". Este, din punct de vedere uman, de 

origine simplă, și-a început viața ca toreador, apoi și-a câștigat pâinea de toate zilele ca fotograf pentru el 

și familia sa și a trăit simplu și în condiții modeste. 

"Tocmai împlinisem 21 de ani. Ani de zile am fost închisă în casă ca victimă a unei boli de piele foarte 

supărătoare care nu-mi permitea să mă bucur de beneficiile soarelui sau de aerul curat nici măcar pentru 

câteva momente. 

În acei ani de singurătate, care mi s-au părut o eternitate, cu atât mai mult cu cât mă aflam în zorii 

tinereții, unde se urmăresc cele mai deșarte vise, am trecut printr-o criză nu mică de nerăbdare și disperare. 

Trebuie să mărturisesc că doar sprijinul binevoitor al părinților și al fraților mei mi-a oferit sprijin moral în 

această încercare, alături de speranța firavă, desigur, că într-o zi îmi voi recăpăta sănătatea. 

Mulți doctori s-au ocupat de cazul meu și am fost supus la nenumărate tipuri de tratament - toate fără 

niciun rezultat. Îmi amintesc doar că, după fiecare eșec, disperarea mea creștea. 

Pe măsură ce izolarea, tăcerea și singurătatea mea deveneau din ce în ce mai insuportabile, m-am 

refugiat în rugăciune, observând că în ea spiritul meu găsea o pace de nedescris și că în inima mea apărea o 

premoniție că în scurt timp mă voi vedea eliberat din captivitate. 

Rugăciunile mele deveneau din ce în ce mai lungi și concentrarea mea spirituală se adâncea. Am 

încercat să meditez cât mai des posibil, pentru că atâta timp cât rugăciunea continua, rămâneam liber de 

orice suferință. Apoi, când beatitudinea se sfârșea și cădeam din nou în realitatea vieții mele singuratice, 

tăcute și uniforme, aveam întotdeauna senzația că vin dintr-o altă lume în care spiritul meu se întărea și se 

inspira. Aici trebuie să intervin că mi-am format rugăciunile din idei de moment nepuse în gând. Nu voi 

uita niciodată cum, în timpul acestor extazuri, am pierdut noțiunea timpului și au fost momente în care tot 

ceea ce mă înconjura dispărea. Totuși, îmi amintesc că în copilărie - începând cu vârsta de 12 ani - fără să 

pot să-mi explic, mă aflam aproape zilnic într-un fel de detașare a sufletului care dura câteva minute, timp 

în care trebuia să mă comport ca un automat, poate ghidat de subconștient. Nu a existat niciodată cea mai 

mică dificultate atâta timp cât a durat această stare ciudată. Destul de ciudat, la început mi-a provocat 

teamă, dar treptat m-am familiarizat cu ea, în timp ce fenomenul s-a intensificat în timp. 

Boala mea a atins apogeul. Uneori aveam senzația că pielea îmi arde sub efectul unui foc interior pe 

care nimic nu-l putea stinge. În același timp, aspectul meu a devenit din ce în ce mai deplorabil. 

Într-o zi, tatăl meu a apărut cu vestea că auzise cuvântul Maestrului Divin din gura unui om simplu, 

care era cu siguranță unul dintre aleșii lui Dumnezeu. A fost într-un loc de întâlnire sărac, într-o zonă 

îndepărtată din Mexic. Un bun prieten, care admira de mult timp acele proclamații, îl luase cu el. 

Într-o clipă am avut certitudinea că era EL, Maestrul, cel care vorbea cu ajutorul percepției umane 

pentru a se apropia de oameni în căutarea celor care flămânzeau după lumină și însetau după dreptate. 

Miracolul pe care îl așteptam zi de zi era în fața mea. EL, cu care vorbisem de atâtea ori în orele mele 

de durere, era acum foarte aproape de mine și mă aștepta pentru a-mi dărui însănătoșirea trupului și a 

sufletului. 

Am urmat chemarea Domnului! A fost duminică, 14 februarie 1934, când am intrat pentru prima dată 

în acea umilă sală de ședințe, una dintre multele săli în care se putea asculta mesajul divin. Am fost foarte 

impresionat de introspecția și concentrarea profundă cu care cei prezenți s-au pregătit pentru a aștepta 

venirea "razei divine" care urma să inspire auzul interior al "purtătorului de cuvânt" care urma să transmită 

apoi cuvântul ceresc. 

"Purtătorul de cuvânt" sau "unealta" în acea ocazie era o femeie. O femeie simplă, cu o înfățișare, am 

putea spune, obișnuită, și oarbă din naștere. Înfățișarea ei, trebuie să recunosc, nu mi-a făcut o impresie 

deosebit de plăcută. Cu atât mai mare a fost, așadar, uimirea mea când buzele ei s-au deschis pentru a auzi 

o predică de o asemenea profunzime, de o asemenea minune și de o asemenea înțelepciune cum cu greu îți 
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poți imagina, rostită cu o voce dulce și plină de inflexiuni surprinzătoare, care dădea mesajului un accent 

profund impresionant și emoționant. 

În continuarea proclamării, cei prezenți au uitat complet de prezența purtătorului de cuvânt pentru a se 

ridica în regiunile spiritului și a se bucura pe deplin de instrucția divină. Dacă, totuși, în timpul 

proclamației, se întâmpla ca cineva să deschidă ochii și să-l observe pe vorbitor, putea observa cum acea 

ființă săracă și obișnuită se transfigurase în înălțarea minții sale, ba chiar, cum în astfel de momente radia 

din el o mare frumusețe și o măreție care inspiră uimire. 

Cuvântul divin curgea de pe buzele ei ca un val inepuizabil, o oră, două ore, trei și mai mult. Totul a 

venit fără ezitare, fără întrerupere, fără cusur, fără să se vadă nici cea mai mică oboseală sau ca vocea să 

devină răgușită sau fragilă. Dimpotrivă, cu cât raliul se prelungea mai mult, cu atât inspirația părea să 

devină mai perfectă. 

Prezența Maestrului Divin era atât de puternic simțită în acele momente de comunicare, încât simțeai în 

mod tangibil apropierea și prietenia sa. El a vorbit fiecărei inimi! A citit cele mai ascunse gânduri ale celor 

prezenți și a atins cele mai secrete fibre ale ascultătorilor săi, și asta fără să rănească sau să acuze pe 

cineva. Fiecare simțea în inima sa ce cuvinte îi erau adresate de Maestru cu privirea scrutătoare a iubirii și 

înțelepciunii. 

Comunicarea divină a căpătat diferite tonuri și culori pe buzele purtătorului de cuvânt. Când Domnul 

vorbea ca Tată, vocea comunica tandrețe, iertare și mângâiere; Când Domnul vorbea ca Tată, vocea 

comunica tandrețe, iertare și iubire; când vorbea ca Maestru, vocea devenea profundă și înțeleaptă; iar 

când vorbea ca Judecător, vocea purtătorului Cuvântului căpăta tonul unei autorități și puteri infinite, cu o 

dreptate și un zel divin atât de izbitoare încât îi devasta cu adevărat pe ascultători, forțându-i să verse 

lacrimi de remușcare și făcându-i să se hotărască să se pocăiască și să se îndrepte. 

M-am simțit foarte mic în fața unei asemenea măreții și ca ultimul dintre cei adunați. În ignoranța mea, 

am crezut că Domnul nu trebuie să fi observat prezența mea nesemnificativă. Cu toate acestea, a trebuit în 

curând să mă conving de eroarea mea și să aflu că privirea Maestrului îi descoperă pe toți. După câteva 

luni de vizite frecvente, cu care nu aveam alt scop decât să mă bucur de acel ospăț spiritual, am fost 

chemat de Domnul într-o după-amiază de neuitat. Era 9 august 1934, când, fără să ies din uimire, am fost 

însemnat și uns pentru a sluji Cuvântul Divin ca Purtător de Cuvânt. 

Cea mai profundă mișcare, cele mai nobile și mai abisale sentimente mi-au cuprins inima în acel 

moment suprem. Ce aș putea refuza în acel moment sublim celui care are un drept nelimitat asupra 

creaturilor sale? 

Destinul meu a fost marcat. Din acea zi, nu am mai trăit decât consacrându-mi viața unei slujbe atât de 

dificile și delicate. 

Câteva luni de pregătire, care în același timp au dus la recuperarea mea fizică completă, au servit la 

formarea mea ca purtător de cuvânt al Maestrului Divin, căruia m-am dăruit trup și suflet din acel moment 

până la 31 decembrie 1950, când Lumina Divinității a încetat să se mai manifeste sub această formă. 

Dacă noi, cei care am fost purtătorii cuvântului, am încerca să povestim experiențele, impresiile și 

lecțiile învățate în acei ani de luptă de neuitat în fața mulțimilor care se adunau la diversele locuri de 

întâlnire răspândite în întreaga noastră țară, ar trebui să umplem volume întregi, deoarece cariera noastră a 

fost o succesiune neîntreruptă de cele mai minunate incidente și ar fi imposibil să le povestesc în spațiul 

limitat de care dispun aici. 

Dar este extrem de important să subliniem că nu am avut altă carte pentru pregătirea noastră decât 

cuvântul care a curs de pe buzele noastre. Căci nicio influență de orice fel nu trebuia să pătrundă în mințile 

noastre, astfel încât să putem primi mesajul divin cu cea mai mare fidelitate. Dacă rămâneam smeriți, 

Domnul ne distingea în dragoste și favoare în fața poporului Său. Dar dacă odată am lăsat vanitatea sau 

egoismul să ne domine, El ne-a atins cu dreptatea Sa, retrăgându-și inspirația de la noi pentru o vreme, 

pentru a ne arăta că fără El nu putem face nimic, căci fără El nu suntem nimic. 

De la ultima comunicare a Maestrului de la sfârșitul anului 1950, nu am mai simțit niciodată niciuna 

dintre acele senzații deosebite pe care le purtam în ființa mea, an de an, în timpul exercitării misiunii de 

Purtător al Cuvântului. 
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Din acea zi, un grup mare de frați s-a dedicat sarcinii de a aduna un număr cât mai mare de manifestări 

și revelații pe care Domnul ni le dăduse și care, din fericire, fuseseră consemnate în scris. Din ele a fost 

compilată o carte care urma să fie pusă la dispoziția publicului larg și care până în prezent a fost sursa din 

care omenirea poate bea din apa adevărului pe care Maestrul a lăsat-o oamenilor din aceste vremuri și din 

cele viitoare ca un dar de iubire, lumină, dreptate și pace. 

Mi s-a cerut o mărturie din partea mea, care am fost nemeritat un purtător de cuvânt al Maestrului în 

timpul manifestării sale în această formă, și am încercat să o fac cu aceste rânduri. Am făcut-o cu toată 

sinceritatea de care sunt capabil, cu dorința fierbinte ca această mărturie să servească drept stimulent și să 

reușească să inspire încredere și credință celor care iau în mâinile lor această carte, care conține mesaje 

revelate de Maestrul Divin în bunătatea Sa omenirii din acest timp prin mediatori pe cât de simpli, pe atât 

de nevrednici. 

În același timp, din adâncul sufletului meu, trimit un salut fratern în numele Domnului fraților și 

surorilor mele din Germania, a căror minunată trezire spirituală ne-a indicat-o Maestrul prin intermediul 

mediatorilor săi umani." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

instrucție 143  
1 Vă întăresc spiritul pentru a rezista în bătălia care se apropie, căci mare va fi bătălia ideologiilor, 

doctrinelor și credințelor. Vă spun cu adevărat că, atunci când va începe persecuția spiritiștilor, se vor 

ridica noi apostoli plini de credință și curaj. Ei vor fi cei care vor proclama că am fost cu adevărat cu voi în 

acest timp și vor fi pionieri și profeți în națiunile lor. Printre ei vor apărea cei care îmi scriu inspirațiile, 

care înțeleg învățăturile mele și au viziuni spirituale. 

2 În acel timp Mă voi descoperi atât în bărbați, cât și în femei, în tineri, în copii și în bătrâni. 

3 Întreaga lume va primi revelații, manifestări și viziuni, căci este scris că orice ochi mă va vedea. 

4 M-am făcut simțit la locul de muncă al omului de știință, iar prezența Mea l-a uimit. Am surprins 

armatele de război în mijlocul bătăliei, oprind înaintarea lor prin forțele naturii. M-am manifestat prin 

revărsarea milei Mele peste casele nenorocite unde nu mai era pâine. Un tânăr a venit la ușa casei și a adus 

în mâini o pâine, iar bărbații și femeile se întrebau: "Cine este acesta?". 

5 Studiați lucrarea mea, discipoli, căci trebuie să fiți puternici pentru ca, atunci când toate elementele 

vizibile și invizibile se vor dezlănțui, să puteți da mărturie despre învățătura mea de iubire. Șapte daruri v-

am încredințat în acest timp pentru a vă dezvolta spiritul și pentru a vă îndeplini misiunea:  

Aici avem Conducătorul, Piatra de temelie, Purtătorul de voce, Împuternicitul, Clarvăzătorul, Penele de 

aur și Stâlpul*. Dar aceasta nu este prima dată când acord aceste daruri poporului Israel. Chiar și atunci 

când ați traversat deșertul în căutarea pământului făgăduinței, v-am oferit aceleași daruri. Moise a fost un 

ghid și, în același timp, a transmis cuvântul meu și a arătat voința mea poporului. În mâinile lui am pus 

piatra de temelie a Legii mele, care este temelia templului pe care trebuie să-l construiți în inimile voastre. 

Tribul lui Iuda a fost stâlpul puternic care a susținut curajul și încrederea maselor. Tribul lui Levi a fost 

legiunea de lucrători spirituali care au fost împuterniciți de mine să mențină vie credința în Domnul. 

Istoria, profeția și revelația au fost scrise de mâini desemnate, iar prin inspirația mea, profeții au văzut 

viitorul cu ochii Duhului. 
* 1. conducătorul: capul adunării. 
2. Piatra de temelie: un bătrân cu experiență și consultativ. 
3. Purtătorul de voce: un transmițător al manifestărilor. 
4. Plenipotențiarul: Responsabil în special cu vindecarea bolnavilor. 
5. Clarvăzătorul: Cel înzestrat în mod deosebit cu darul vederii spirituale. 
6. Penele de aur: Persoanele responsabile cu redactarea (transcriere stenografică) a anunțurilor. 
7. Stâlp: Șapte bătrâni dovediți ai congregației. 
A se vedea, de asemenea, Instrucțiunea 246, 31 (în volumul 9), conform căreia conducătorii din acea vreme vor fi 

ultimii. 

6 Nu există daruri noi pentru spiritul tău în acest moment, ai purtat totul în tine din momentul în care 

te-ai ridicat din mine. 

7 Se apropie zilele în care vă voi dezvălui marile învățături pe care nu le-ați cunoscut până acum, 

căci nu vor fi oameni care să vi le dezvăluie. Este adevărat că în fiecare comunitate religioasă există 

mesageri din partea mea, dar nu ei vor fi cei care vor deschide tezaurul meu și cu atât mai puțin cei care, 

fără a fi destinați pentru această sarcină, și-au asumat-o din proprie inițiativă. Cei pe care i-am trimis 

pentru acest serviciu posedă înțelepciune prin inspirație. Cei care nu sunt robii Mei au luat cunoștință din 

cărți. În timp ce unii se roagă și iubesc*, alții citesc și studiază; dar niciodată mintea nu va ajunge la înalta 

viziune a spiritului**. Când aceștia vorbesc, conving, scutură, mângâie și vindecă. Acestea din urmă 

uimesc, fac să fie admirate, dar nu mângâie și nu salvează. 
* Adăugările între paranteze din text au fost de asemenea inserate de traducători. 

** În originalul actual al textului spaniol, nu se face nicio distincție între termenii spirit și suflet. Acolo este 

întotdeauna "espiritu" = spirit. În limba germană, utilizarea termenului de suflet este adesea mai potrivită și uneori 

indispensabilă. Dacă a părut potrivit, de exemplu pentru prima dată într-o învățătură, sau când ambii termeni ar 

avea justificarea lor într-un anumit sens, dar traducătorul a decis în favoarea termenului suflet după o analiză, 

acest lucru este indicat într-o notă de subsol deasupra acestei note. (A se vedea, de asemenea, apendicele din 

volumul II) 
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8 Fiți umili, discipoli, lucrați fără să așteptați o recompensă. Fiți bucuroși în dragoste și în 

cunoașterea faptului că sunteți iubiți de Tatăl vostru ceresc. Nu vă imaginați răsplata voastră, pentru că ea 

nu poate fi niciodată înțeleasă de mintea voastră. 

9 Vă spun din nou: Pregătiți-vă. Nu știți dacă nu vă voi surprinde cu mari revelații în acest an. 

Lumina celui de-al șaselea sigiliu vă luminează în acest moment și este bine să învățați acum conținutul 

acestui mister. Voi explica aceste lecții prin purtătorii mei de cuvânt. 

10 Ioan, apostolul meu, a auzit și a scris ceea ce a văzut în viziuni, fără să le înțeleagă. Mâna 

binecuvântată a acelui profet a lăsat promisiunile și revelațiile mele descrise în alegorii. Și în acest timp 

prezent vă dau explicația acelor cuvinte și inspirații, pentru că numai eu sunt în măsură să o fac. Dar 

pentru ca eu să vă pot transmite această lumină și pentru ca voi să înțelegeți acest cuvânt, purificați-vă, 

vegheați și rugați-vă. 
* De regulă, alături de invitația la rugăciune ─ chiar mai întâi 

pasaj ─ "Ceasul", adesea trecut cu vederea. Aceasta trebuie înțeleasă în mai multe moduri: În primul rând, 

amintește cererea lui Isus către trei dintre ucenicii săi, în acel moment dificil din Ghetsimani, cu puțin timp înainte 

de arestarea sa, de a rămâne treji (Mt 26,36-46 ș.a.). Este, de asemenea, o cerere valabilă de a participa la soarta 

altora cu o conștiință trează, într-un mod binevoitor și, astfel, de susținere, așa cum se face și în rugăciunea de 

mijlocire. În plus, înseamnă și o veghe spirituală, o disponibilitate constantă de a fi atent la impulsurile adesea 

tăcute și slabe ale spiritului și conștiinței, de a le conștientiza la timp și de a gândi, simți și acționa dintr-un impuls 

interior de iubire și milă față de aproapele; de a nu se lăsa determinat de o gândire intelectuală egoistă și lipsită de 

iubire, ale cărei decizii, privite dintr-un punct de vedere spiritual superior, sunt greșite, adică aduc un rău 

sufletului, care de obicei nu este recunoscut decât ulterior, când consecințele devin vizibile. Prin contemplație sau 

meditație, ─ în special cea interioară, mentală și, de asemenea, emoțională ─ se poate exersa calmul și atenția, 

astfel încât gândurile și intuițiile din această lume, precum și cele din lumea de dincolo, cu efectele lor asupra 

emoțiilor și acțiunilor, să devină imediat conștiente și să poată fi controlate. (A se vedea, de asemenea, 

instrucțiunea 146, 60) În această lumină, ar trebui văzute și studiile parțial contradictorii privind efectele scrisului 

și ale imaginilor din diferite medii, de la benzi desenate la televiziune și internet, în special în rândul copiilor și 

tinerilor. A fi treaz înseamnă a fi atent, ceea ce înseamnă, de asemenea, a fi receptiv, atât în raport cu mediul 

înconjurător și cu aproapele nostru, cât și în comunicarea spirituală interioară, în a simți care este voia lui 

Dumnezeu (vocea conștiinței/inspirația). În acest context, trebuie menționate și visele, care sunt aduse în 

conștiință prin intermediul memoriei, și este posibil chiar să fie însoțite în timpul somnului obișnuit de un fel de 

conștiință de veghe, d. 
adică să se trezească în timp ce corpul doarme. Importanța viselor ca o posibilă sursă de intuiții mai profunde 

reiese din alte pasaje din învățături (de exemplu, U. 159, 3; U. 162, 4; U. 167, 47), precum și din texte biblice. Ele 

depind, de asemenea, de dezvoltarea sufletului și de înălțarea sau atitudinea spirituală (U. 100, 30). 

11 Cu adevărat vă spun că, dacă nu ați auzit încă învățături mai înalte, este doar pentru că v-a lipsit 

înălțimea și puritatea. Faceți-vă vrednici prin caritate să primiți în inimile voastre paginile pe care le 

conține Cartea celor șapte peceți. 

12 Eu vin la copiii mei pentru a vă învăța virtutea, pentru ca spiritul vostru să fie puternic și să puteți 

învinge tentațiile care sunt înclinațiile cărnii voastre. Deschideți-vă ochii spirituali și vedeți multele lucruri 

pe care vi le am în vistieria mea. 

13 Eu lucrez inimile voastre cu Cuvântul meu, astfel încât voi să faceți parte din templul Duhului meu 

Sfânt. 

14 Iubiți oameni: Maestrul vă dă învățătura, iar în sensul ei este lumina care vă luminează spiritul. 

15 Voi vă ridicați la mine în rugăciunea voastră, știind că prin ea veți fi ascultați de Tatăl vostru, care 

vă va da putere și, ca un Simon din Cirene, vă va ajuta să vă duceți crucea. 

16 În Cuvântul meu veți găsi scutul și arma luminoasă pentru a învinge în lupta voastră. Vă pregătesc 

astfel încât, prin dezvoltarea sufletului vostru și prin dezvoltarea darurilor spirituale, să puteți rezista 

tentațiilor. 

17 Trăiți treji, iubiți oameni, acționați ca fecioarele înțelepte din parabola dată discipolilor mei în 

Epoca a doua. Fiți ca ei, cu lămpile aprinse, ca să vă puneți mereu credința și speranța în Mine. În voi este 

sanctuarul pe care l-am pregătit cu mare dragoste în această a treia eră. Voi sunteți păstrătorii Cuvântului 

Meu, iar Eu am transformat fiecare minte și fiecare inimă într-un izvor de iubire, de virtute, de balsam 

vindecător, care va curge ca o apă cristalină printre oameni. 
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18 Mare este bucuria ta, Israele, pentru că ai văzut că ai putut să aduci mângâiere inimilor îndurerate 

și că cei încovoiați de durere s-au simțit încurajați de cuvântul tău, atunci când ai fost echipat. Ferice de 

voi care vă îndepliniți sarcina în acest fel. Continuați să vă luptați pentru a aduce mila mea oamenilor. Am 

venit cu cuvântul meu pentru a vă încuraja în această luptă. Vă învăț să construiți și să restaurați ceea ce 

omenirea a distrus de-a lungul timpului cu materialismul său. Spiritul tău cunoaște vremurile în care 

trăiește, învață să reziste din ce în ce mai bine încercărilor pe care le întâlnește pe drumul său, pentru că 

credința și dragostea lui pentru Opera mea sunt mari. 

19 Iubiți copii, vă voi da răsplata voastră la sfârșitul luptei voastre. În prezent, nu știți când și cum se 

va întâmpla acest lucru, dar vă spun cu adevărat, cuvântul Meu se va împlini și v-am oferit pământul 

făgăduinței, unde veți experimenta fericirea, răcorirea și fericirea. Veți simți pe deplin pacea Mea, pentru 

că atunci spiritul vostru va fi obținut victoria. 

20 Vă arăt încă o dată calea pe care spiritul vostru trebuie să o parcurgă; pe ea se află lumina mea, 

virtuțile și idealurile spirituale cu care trebuie să vă urmați calea. Am venit în acest moment cu o sabie de 

foc - nu pentru a ucide spiritul, ci pentru a lupta împotriva întunericului care s-a răspândit în jurul vostru. 

21 Iată, aceasta este puterea Cuvântului Meu, pe care Eu o dezvălui înaintea voastră în fapte de iubire! 

Cu ea îmi dau mărturie despre Mine. Eu fac minuni în fiecare inimă pentru a vă transforma în copii de 

lumină, căci Tatăl vostru este Lumina și Înțelepciunea infinită. Fiecăruia îi dau Cuvântul Meu, care este 

Lege. Dar înțelegeți că nu vă forțez cu puterea Mea să vă supuneți și vedeți în Cuvântul Meu un flagel care 

vă rănește inima. Nu știți că Eu, ca Tată, nu vreau durere pentru copiii Mei? Înțelegeți că Eu vă purific 

prin învățătura Mea și vă vindec de rănile pe care le aduceți în fața Mea; și dacă cuvântul Meu vă judecă 

pentru o clipă, este pentru că Eu sunt dreptatea perfectă și astfel vă cruț de durerea pe care v-o creați 

singuri atunci când uitați de împlinirea legii Mele. 

22 Vreau să fiți liberi din punct de vedere spiritual. Dar nu cădeți în libertinajul la care vă stimulează 

corpul, căci vi l-am încredințat pentru ca el să fie unealta voluntară care să vă sprijine sufletul în 

dezvoltarea sa ascendentă. Dar a devenit sclavul celui pe care ar trebui să-l guverneze. Vă învăț cu 

cuvântul meu, ca să nu vă lăsați purtați de furtuna patimilor voastre și să știți să vă stăpâniți. 

23 Poporul meu, iubiți-mă și dați-mi mărturie în fiecare din faptele voastre. Practicați virtuțile și 

răspândiți lumina mea. Îl fac să curgă în spiritul tău și îl hrănesc cu pâinea vieții veșnice; se ospătează cu 

roadele vieții, primește înțelepciunea mea. Aceasta este esența cuvântului meu. Ați pregătit inimile voastre 

ca pe un potir curat și în el las să curgă, picătură cu picătură, Sângele meu. 

24 Poporul meu, înțelegeți sensul alegoric al cuvântului meu și fiți împrospătați de el. 

25 Ochii tăi materiali nu pot vedea fața mea strălucitoare, dar tu mă înțelegi datorită cuvântului pe 

care îl primește spiritul tău. Cuvântul meu este vibrația care dă ritm la tot ceea ce este creat, astfel încât 

totul este în perfectă armonie. Astfel, spiritul vostru se va supune puterii Cuvântului meu, astfel încât să 

puteți ajunge la poarta mântuirii și apoi în Țara Făgăduinței. 

26 Iată prezența mea! Iată puterea Duhului meu, devenit lege în voi înșivă, o lege care vă spune: Iubiți-

vă unii pe alții. Cu această lege invizibilă îi unesc pe toți copiii mei. Voi lăsa flacăra iubirii să izbucnească 

din toate inimile, astfel încât toate să se unească într-un singur ideal. 

27 Maestrul vostru vă aduce mesajul de pace și mântuire pe care îl așteptați de atâta timp. Doar eu vă 

pot ajuta cu învățătura mea să găsiți calea care vă va conduce spre casa spirituală. 

28 Voi auziți cuvântul meu prin buze omenești. 

29 De ce ai nevoie pentru a păși pe calea spiritualizării? Dacă ai iubire, te vei ridica foarte sus, iar 

dacă ai încredere în mine, nu te vei împiedica în viața ta, iar capacitățile de a vindeca, de a vorbi și de a 

convinge care sunt în tine se vor dezvolta, și toate acestea vor servi progresului spiritului tău. 

30 Voi toți îmi puteți urma pașii, pentru că sunteți cu toții echipați pentru a urca și a ajunge la mine. 

Cine v-a spus că unii vor ajunge acolo și alții nu? 

31 Eu nu am creat spirite de diferite ierarhii; toate sunt create în același mod, iar voi toți aveți ungerea 

mea divină. Cu toate acestea, astăzi nu sunteți cu toții puri ca atunci când ați fost creați și de aceea vă spun 

că trebuie să vă purificați. Pentru că vreau ca ceea ce emană din inimile voastre să fie pur, să ascultați de 

inspirațiile Mele, astfel încât munca voastră să fie dezinteresată și dreptatea voastră să se reflecte în toate 

lucrările voastre. Egoismul sau invidia nu sunt manifestări ale unui spirit elevat. Când vă veți fi purificat 
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inima pentru a face loc liber pentru lumină, atunci veți fi pregătiți să faceți cunoscută lucrarea mea și 

numai atunci veți putea fi transmițători, văzători și profeți ai adevărului. 

32 Raza mea universală luminează spiritul oamenilor, îi purifică și îi înalță, pentru că vreau ca voi să 

fiți mai presus de ceea ce este doar uman și să faceți minuni așa cum v-am învățat. 

33 Amintiți-vă că sunt binevoitor și că nu v-am judecat faptele. Eu vă ofer ajutorul meu, vin în 

ajutorul celor care suferă, al celor care s-au rătăcit și nu-i condamn, pentru că încă se mai pot pocăi și pot 

evita noi căderi. Nu am expus pe nimeni, am echipat doar spiritul vostru pentru ca voi să vă simțiți 

responsabili pentru fiecare dintre faptele voastre și pentru ca voi să vă ridicați, reparând greșelile și să 

construiți de acum înainte pe un teren solid. 

34 Vindecă pe cei bolnavi prin credință și iubire. Dezvoltă-ți capacitățile, ca să știi cu câte haruri te-

am pregătit și să nu spui că ceea ce îți cer este peste puterile tale. 

35 Dorește sincer prezența mea, și pornește plin de putere, predicând iubirea. Învățați cu dovezi și 

demonstrați că dragostea poate reda sănătatea unei persoane bolnave, fiind cel mai puternic remediu 

cunoscut de om. 

36 Ridică-ți duhul și gândește-te la milioanele de bolnavi din lume, și toarnă peste ei toți balsamul 

rugăciunii tale. 

37 Hristos nu este mort; el trăiește veșnic pentru a da viață și înviere sufletelor. Dacă ați venit la mine 

suferind, iar când părăsiți acest loc de întâlnire vă căutați durerea și nu o mai găsiți, este pentru că ați 

cercetat Cuvântul meu și ați găsit în el balsamul vindecător care v-a redat sănătatea și pacea. 

38 Am venit în acest timp pentru a vă arăta Legea Mea, în ciuda necredinței oamenilor. Cei pe care i-

am ales să formeze împreună cu ei apostolatul Meu au crezut după ce au auzit Cuvântul Meu, iar credința 

lor este de nezdruncinat. Dar cei care, după ce M-au auzit, au plecat și care neagă faptul că Eu sunt cel 

care Mă fac cunoscut, poartă deja sămânța iubirii Mele în spiritul lor și, mai devreme sau mai târziu, se vor 

întoarce la Mine. 

39 Dacă ai fi judecat greșit de dragul cauzei mele și ai fi convins că ai greșit, ce ai răspunde? 

40 Tu îmi spui că mă vei urma până la capăt, că ai aprins în inima ta o lumină de iubire și că vei 

îndura cele mai mari încercări pentru a da mărturie despre mine; iar eu îți dau fermitate, căci mari furtuni 

se vor ridica pentru a stinge lumina credinței tale. 

41 Dacă vă arătați viața voastră simplă și cinstită ca martor al acestui adevăr și lăsați Duhul să 

vorbească cu autoritate, vă veți apăra credința și ei mă vor crede. Cele mai puternice arme pentru a-i 

învinge pe dușmanii tăi sunt dragostea, prudența și dreptatea. Respectați credința semenilor voștri, dar 

faceți lumină în spiritul lor. Fiți umili și nu vă faceți dușmani unii altora din cauza învățăturii mele. Toți 

spun că se supun poruncilor mele și că fac fapte nedemne în fața mea. Pregătiți-vă și nu acționați în 

contradicție cu datoria voastră. Prin voi voi voi vorbi omenirii, căci fiecare dintre aleșii mei va fi un 

purtător de cuvânt al învățăturii mele, un ambasador al bunăvoinței. 

42 Dacă vrei ca semenii tăi să mă primească, poartă-mă cu tine în sanctuarul inimii tale. Las cartea 

adevărului meu deschisă pentru ca lumea să o citească. 

43 Vreau să vă las pregătiți din punct de vedere spiritual înainte de anul 1950, vreau să vă dau pacea 

mea atunci când îmi iau rămas bun de la voi. Este dorința mea ca tu să dobândești dreptul de a primi 

ultimele mele ordine și instrucțiuni. 

44 După acel an în care cei 144.000 marcați cu focul iubirii mele vor fi uniți, unul în materie, celălalt 

în spirit - vor fi echipați și nu va exista nicio putere umană care să le poată lua darurile spirituale acordate 

de mine sau să le ofere alte daruri. 

45 Binecuvântați sunt cei care s-au spiritualizat până în acest moment, care și-au lăsat sufletele să se 

dezvolte urmând calea ascendentă, pentru că ei vor fi pregătiți pentru perioada de transformare care vă 

așteaptă și vor fi suficient de puternici pentru a rezista în fața sectelor și a comunităților religioase. 

46 V-am adus în atenție învățătura mea, care este ca un curent revigorant care emană din mine. 

Nimeni nu va putea să-i oprească cursul. A curs de pe un munte înalt pentru a face fertil pământul însetat. 

47 Eu sunt cu voi și nu trebuie să vă temeți de nimic. Inspirația mea curge veșnic, și pentru totdeauna 

vă puteți hrăni din mine. La fel ca acel înger, vă spun astăzi: Glorie lui Dumnezeu în conștiința omului 

spiritualizat și pace pe pământ omenirii care se străduiește să instaureze pacea în lume. 
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48 Iubiți oameni, revărsăm în voi focul purificator al Cuvântului meu, pentru ca voi să aveți putere, 

lumină și viață. Vă trimit gândurile Mele prin acest purtător de voce, fără ca ele să poată fi pătate în timp 

ce trec prin el. Divinitatea nu este pătată atunci când se manifestă prin intermediul creierului uman, chiar 

dacă nu este spiritualizată. 

49 Trebuie să-mi repet învățăturile deseori, pentru ca "ultimii" care vin neîncetat în fața mea să facă 

primul pas și din acel moment, din acea primă lecție, să ajungă să cunoască esența acestei manifestări. 

50 Să știi că cei care se iubesc pot comunica dincolo de cele mai mari distanțe; eu te iubesc și tu mă 

iubești la fel. Nu există bariere pentru spirit; în călătoria voastră prin viață aveți multe ocazii de a 

experimenta acest lucru. Înveți să mă iubești și sunt momente în care simți că ai ajuns la iubirea adevărată, 

pe care am destinat-o pentru a-ți lumina inima, pentru ca ea să-ți dea putere în călătoria ta prin viață. 

51 Nu vă cer să faceți ceea ce nu știți sau ceea ce nu sunteți capabili să faceți. Dacă aș face-o, aș fi 

nedrept cu tine. Dacă există cineva care cunoaște nivelul de dezvoltare pe care l-ați atins, acela sunt Eu. 

Rețineți că nu vă cer să dialogați cu mine de la un spirit la altul fără a fi pregătiți. Vă ofer această pregătire 

atunci când comunic cu voi prin intermediul purtătorilor de voce, prin al căror creier vă trimit învățăturile 

Mele. 

52 Învățați să ascultați, o, discipoli, căci a asculta nu este același lucru cu a auzi. Toți aud, dar sunt 

foarte puțini cei care știu să asculte, iar acesta este singurul mod în care adevărul învățăturilor mele poate 

fi înțeles. 

53 Să știți că Maestrul își asumă această problemă a apropierii spirituale dintre om și Dumnezeul său 

atunci când vă trimite gândurile sale pentru ca ele să vă lumineze în timp ce strălucesc. În exterior, 

limbajul care iese de pe buzele emițătorilor este mult prea simplu, dar înțelesul său este perfect ca Tatăl 

vostru care vi-l trimite. Semnificația intenționată a acestei lucrări este dincolo de ceea ce vă imaginați și 

înțelegeți; de aceea, imaginați-vă-o divină, măreață și eternă. Este mai mult decât o mângâiere pentru cei 

obosiți, mai mult decât un balsam pentru cei bolnavi. Este darul suprem pentru spirit, care vă oferă 

fericirea de a-L iubi pe Dumnezeu și care vă oferă cunoașterea adevăratei vieți. 

54 Să știi că cel care înțelege și recunoaște ceva din ceea ce este rezervat celor care se înalță spiritual 

nu-și mai poate rupe spiritul de la acea lumină care i-a fost revelată. Fie că pătrunde în lumi necunoscute, 

fie că se întoarce mereu pe pământ - ceea ce a primit cândva ca o scânteie de lumină divină se va ridica 

mereu din nou din cea mai pură parte a ființei sale ca un presentiment, ca o inspirație divină. Uneori va 

reînvia ca o dulce trezire sau ca un cântec ceresc care va inunda inima de încântare, ca un dor de a se 

întoarce la casa spirituală. Aceasta este ceea ce înseamnă învățătura mea pentru sufletele care se întorc în 

această viață. În aparență, spiritul își uită trecutul, dar, în realitate, el nu pierde cunoașterea învățăturii 

mele. 

55 Celor care se îndoiesc că este "Cuvântul" Divin care vă vorbește în acest moment și sub această 

formă, le spun că, dacă nu vor să-mi dea acest nume, dacă nu vor să atribuie acest Cuvânt Maestrului 

Divin, ar trebui să se apuce de înțelesul acestei învățături și să meargă până la fundul fiecărui gând din ea; 

dacă, reflectând la ceea ce au auzit, ajung la concluzia că ea conține lumină și adevăr pentru umanitate, ar 

trebui să o folosească ca un etalon pentru pașii lor pe pământ și să-și transforme viața cu ea. 

56 Știu că vă predau adevărata înțelepciune; ceea ce cred oamenii nu schimbă cu nimic adevărul Meu. 

Dar este necesar ca omul să fie sigur de ceea ce crede, de ceea ce știe și de ceea ce iubește. Numai din 

acest motiv Mă cobor uneori la nivelul umanității în manifestările Mele, pentru ca aceasta să Mă 

recunoască. 

57 Celor pe care îi numesc deja discipoli, trebuie să le spun că au datoria sacră de a-i învăța și de a-i 

face să înțeleagă această Doctrină pe cei pe care îi numesc "copilași", pentru că ei nu înțeleg încă ceea ce 

văd și ceea ce aud în învățăturile Mele. Pentru a fi ucenicii Mei, nu este suficient să înțeleagă, ci trebuie să 

și simtă. Pentru că sunt mulți care, deși înțeleg suficient de multe din învățăturile pe care le-am dat în 

Cuvântul Meu, nu sunt capabili să ajungă la cei care nu au reușit încă să înțeleagă Doctrina Divină. Fiți 

conștienți de faptul că copiii mei au adesea nevoie de explicațiile și de experiența dumneavoastră. 

Pregătiți-vă pentru a-i putea învăța și veți experimenta cum se dezvoltă credința în ei și darul Cuvântului 

în voi. Ar trebui să aprindeți o credință profundă, care să aibă și rațiune și înțelegere. 
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* Trebuie amintit aici că în vremurile anterioare și chiar și astăzi, multe legi erau și sunt necunoscute. Din cauza 

ignoranței și a erorilor, a apărut contradicția dintre credință și cunoaștere, dintre religie și știință. Această 

contradicție este eliminată de doctrina spiritului, deoarece în locul credinței "oarbe", ea face posibilă o credință 

bazată pe cunoaștere și intuiție spirituală ─ o credință cunoscătoare și, prin urmare, o știință extinsă și luminată 

față de realitatea spirituală și extraterestră. 

58 Nu este adevărat că sunteți cu toții cu inima împietrită. V-am văzut de multe ori plângând de 

dragul altora și am experimentat cum inimile voastre au fost sfâșiate de o durere străină. 

59 Această eră a fost inaugurată prin manifestarea razei Mele prin intermediul organelor minții*, care 

au fost alese pentru aceasta deoarece purtau în ele această misiune. Să nu credeți că au fost aleși pentru 

puritatea lor, căci dacă ar fi fost așa, nu aș fi găsit nici măcar unul. 
* Capacitatea de gândire și de vorbire a "purtătorilor de voce". 

60 Mulțumiți-vă de întărirea mea divină și simțiți-vă în siguranță pentru că sunteți cu mine. Mâine, 

când inima ta se va trezi la iubire și va fi însuflețită de sentimentul iubirii aproapelui, să facă neîncetat față 

de aproapele tău ceea ce am făcut eu față de el. 

61 Amintiți-vă de acea zi plină de lumină și de bucurie pentru prima adunare a discipolilor acestei 

Lucrări. Era 1 septembrie 1866 când lumina lui Ilie s-a revărsat ca inspirație asupra celor care s-au adunat 

în jurul lui Roque Rojas*. 
* Numele acestui prim votant și împuternicit se pronunță "Roke Rochas" ("ch" elvețian). 

62 În acea zi, au fost consacrați cei care aveau să devină primii lideri și primii purtători de cuvânt. A 

fost o zi de inspirație, revelații, promisiuni și legăminte. 

63 Acei ucenici se simțeau transportați spiritual pe Sinai sau pe Muntele Tabor, își aminteau de marile 

revelații din prima și a doua eră. Și nu se înșelau în sentimentul lor de presimțire, pentru că Prezența 

spirituală a lui Moise, Prezența mea și a lui Ilie era cu ei, așa cum fusese pe Muntele Tabor în acea viziune 

spirituală pe care au văzut-o unii dintre discipolii mei - revelația pe care oamenii au numit-o 

"transfigurarea lui Isus". 

64 Vouă, care mă ascultați astăzi, vă spun cu adevărat că prezența spirituală a lui Moise, prezența mea 

și a lui Ilie este cu voi. Ce aveau oamenii din Era a doua și nu aveți voi? Aveți aceeași credință ca și ei, așa 

cum vă spun că există imperfecțiune și păcat printre voi, la fel ca și în acea vreme. 

65 Aici aveți prezența celor trei mesageri: Moise, Iisus și Ilie - o prezență spirituală, invizibilă pentru 

ochii oamenilor și perceptibilă doar pentru simțurile spiritului. De aceea vă spun: Pregătiți-vă astfel încât 

să vă puteți bucura de lumina care se revarsă asupra spiritului vostru în acest moment. 

66 Deschide-ți inima și simte prezența lui Moise în ea. Deveniți sensibili și auziți vocea lui spirituală 

care vă încurajează să continuați călătoria, așa cum și-a încurajat poporul său prima dată când a traversat 

deșertul. 

67 Moise nu stă degeaba în sânul Tatălui, Duhul său lucrează neîncetat și face ca glasul Legii să se 

audă în fiecare duh. El vă spune să fiți adevărații copii ai credinței, ca să puteți ajunge la acel pământ 

promis spiritului. 

68 Oameni buni, păstrați în inimile voastre lecția pe care ați ascultat-o, astfel încât să vă bucurați 

mereu de prezența mea spirituală, care v-a călăuzit de-a lungul călătoriei vieții. 

69 Rugați-vă, căci Eu primesc gândurile voastre și, atâta timp cât mijlocirea voastră continuă, voi 

revărsa binecuvântările Mele asupra umanității. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 144  
1 Înălțați-vă spiritul și transcendeți pragurile materiei, astfel încât să vă conectați cu Spiritul meu 

Divin. 

2 De ce vreți să vă supuneți spiritul pământului și să-l privați astfel de bucuriile spirituale? Nu uitați 

că el aparține unei alte lumi. 

3 Lasă-ți spiritul să intre în sanctuarul meu pentru ca acolo să se sature de lumină și să fie apoi 

ghidul pașilor tăi, maestrul și judecătorul interior. 

4 Aceste mulțimi de oameni de aici, care ascultă Cuvântul Meu, și-au deschis în acest timp ochii lor 

spirituali la lumină, căci nu a existat nicio ființă umană care să fi predicat cu puritatea, adevărul și 

sinceritatea cu care v-am dat instrucțiunile Mele. În toate timpurile, oamenii au falsificat adevărul Meu și 

au ascuns Legea Mea de omenire. 

5 Acum, am văzut că doctrina pe care v-am învățat-o în cea de-a doua eră este ascunsă, imperfectă și 

nu este interpretată în conformitate cu dezvoltarea spirituală pe care o aveți astăzi, ci în conformitate cu 

înțelegerea oamenilor de acum multe secole. Totuși, am venit la voi și, văzând că sunteți flămânzi, v-am 

dat "pâine" din belșug, ca să vă săturați și apoi să o dați mai departe celor care vor veni. 

6 Amintește-ți că te așteaptă un timp nou, că cuvântul meu se va sfârși și că vei rămâne singur cu 

învățătura mea. Dacă veți ști cum să vă pregătiți, veți putea vorbi despre mine. Dar dacă, în ciuda 

cunoștințelor tale, cazi în ispită, dacă denaturezi cuvântul meu sau nu-l interpretezi corect, atunci 

învățătura mea de pe buzele tale nu va fi hrană pentru semenii tăi. 

7 Încă mai aveți timp să vă rugați și să vă pregătiți pentru datoria voastră. Nu așteptați ca dreptatea 

mea să vă lovească, nu așteptați ca durerea și războiul să vă biciuiască precum acele națiuni frate ale 

voastre care udă câmpurile cu sânge și lasă casele mizerabile. Susțineți națiunea voastră prin rugăciunile 

voastre și nu permiteți ca ea să fie distrusă ca Ierusalimul. Cultivați cu faptele voastre o grădină în care 

florile sunt iertarea, iubirea, rugăciunea și caritatea. Această grădină va începe în inimile voastre și se va 

sfârși în spiritele voastre. Dedicați-vă câteva momente din zi contemplării, lăsați spiritul să se înalțe pentru 

ca inspirația mea să ajungă la voi. Vedeți, nu aveți nicio carte la îndemână și numai prin intermediul 

acestei inspirații veți putea primi lumină în acest moment. Amintiți-vă că va veni momentul în care va 

trebui să dați mărturie despre adevărul meu și că atunci va trebui să recurgeți la cartea care se află în inima 

voastră. Învățați să citiți acea carte invizibilă, astfel încât mintea voastră să nu fie întunecată. Cufundați-vă 

în voi înșivă pentru ca vocea spiritului vostru să se exprime pe buzele voastre. 

8 Fiecare comunitate religioasă și fiecare sectă se pregătește pentru că anticipează apropierea 

confruntării. Vei sta între ei, dar atunci vei fi echipat, pentru că voi folosi intelectul tău pentru a Mă face 

cunoscut. 

9 Astăzi te văd încă slab, căci atunci când ai primit ingratitudinea semenilor tăi ca mulțumire pentru 

faptele tale de iubire, ai plâns în tăcere și mi-ai spus: "Aceasta este crucea pe care mi-ai pus-o pe umeri?". 

La aceasta vă răspund cu o altă întrebare: ați uitat deja exemplul lui Isus printre oameni? Dacă lumea te 

rănește, nu mă acuza pe mine, ai milă de ea, eu îți voi închide din nou rana. 

10 Lasă-i pe oameni să te creadă sărac; dacă ești umil, te voi face mare în spirit. Tăceți ori de câte ori 

puteți, dar munciți din greu. Dați mărturie despre Mine, căci și Eu voi da mărturie despre voi. 

11 Dacă spiritul tău simte nevoia de a se înălța, este pentru că există momente în care se simte străin 

în această lume, în care se simte ca un străin. Înțelege că adevărata sa patrie, căminul său, se află în lumea 

de dincolo. 

12 Cele douăsprezece seminții ale lui Israel sunt împrăștiate în întreaga lume. Ei se vor uni în 

îndeplinirea misiunii lor, chiar dacă sunt departe unul de celălalt. Ei caută în infinit în așteptarea noii mele 

revelații. Dar profețiile se vor împlini și ei vor vedea lumina. Printre ei se află marile spirite, cei cu minți 

antrenate, inimi de mare noblețe și inspirație puternică. Mulți dintre ei vor veni la voi și veți fi uimiți de 

spiritualitatea lor înaltă - deși nu m-au ascultat în acest moment. Nu le permiteți să fie surprinși de mica 

voastră pregătire. 

13 Se apropie timpul în care vor apărea comunități care vă vor surprinde prin spiritualitatea lor și prin 

desfășurarea darurilor lor spirituale, și în care vor apărea profeți, căci lumina Spiritului meu Sfânt iradiază 
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fiecare spirit și fiecare inteligență pentru a-i dezvălui timpul în care trăiește și pentru a-i indica fiecăruia 

misiunea sa. 

14 Porțile acestei națiuni se vor deschide în curând pentru a adăposti bărbați și femei care vor veni din 

națiuni străine. Cu toții vor aduce cu ei foamea, durerea și nevoia, iar printre voi vor găsi căldură, pâine și 

mângâiere. Pregătiți-vă inimile pentru a-i primi cu dragoste. 

15 Câți dintre voi vor trebui să plece în țări străine, și atunci va trebui să depindeți de ele pentru a vă 

primi ca frați! 

16 Când voi pleca de la voi, veți forma o singură inimă. 

17 Vorbiți împreună cu spiritele de lumină: "Slavă lui Dumnezeu în cele înalte și pace pe pământ 

oamenilor de bunăvoință". Așa răsună cântecul de laudă al îngerilor. 

18 Oameni buni, pregătiți-vă să ascultați cuvintele mele cu devotament total, atunci vă veți da seama 

că a fost un har să vedeți din nou lumina Maestrului. Inspirația mea a devenit cuvânt al oamenilor și caută 

sufletele care au nevoie de ea sau sunt însetate de lumină. Dulcea mângâiere promisă odinioară vine în 

esența acestui cuvânt umil și tandru care caută să te convingă. Are o mireasmă cerească și face inimile să 

bată mai repede, așa cum au bătut cele ale discipolilor mei din a doua eră în noaptea Cinei celei de Taină. 

19 Bine ați venit la cursurile mele. Veniți datorită promisiunii mântuirii voastre, veniți datorită 

Cuvântului care vă arată viața adevărată. Ia-mă ca exemplu, iubește-ți crucea, sărută crucea vieții tale, 

binecuvântează voința Tatălui tău. 

20 Vă spun să vă iubiți crucea, căci dacă vă răzvrătiți împotriva ei în timp ce o purtați pe umeri, 

durerea va face o rană adâncă în inimile voastre. Eu îmi iubesc crucea, oameni buni, dar știți cum îmi 

numesc crucea? Crucea mea este formată din voi, oameni buni, pe care vă iubesc atât de mult. 

21 Să nu blasfemiezi asupra peregrinărilor dificile; fiecare nouă durere este o nouă lumină în inima ta, 

fiecare încercare va face să răsară în ființa ta florile experienței. Înțelegeți: Atunci când te lovește o durere, 

este pentru că ai nevoie de ea. De asemenea, trebuie să înțelegeți că atunci când bucuria pune stăpânire pe 

voi, ați avut și voi nevoie de ea. 

22 Fericiți sunt cei care își ascund suferințele și își împărtășesc toate bucuriile cu semenii lor, chiar 

dacă aceștia sunt foarte mici. 

23 Ferice de cel care, acceptând durerea, știe că aceasta îl va desăvârși și îl va conduce spre culme, 

pentru că a devenit conștient că durerea este moștenirea omului și că aceasta va servi la purificarea lui 

pentru a se putea întoarce la Tatăl. 

24 I-am acordat omului toate mijloacele necesare pentru a construi o scară cu ei prin fapte de iubire 

care să-l conducă până la mine. I-am dat ca moștenire înțelepciunea și dragostea mea. Dar, din moment ce 

nu a folosit bine aceste daruri, durerea a venit să umple acest gol. 

25 Leagănul este începutul umanității, mormântul este sfârșitul, și văd că suferiți mai mult decât vă 

bucurați în perioada existenței voastre care unește aceste două momente extreme. Plângi când te naști, cât 

timp trăiești și, în cele din urmă, când mori. Eu, care îți urmez pașii, vreau și trebuie să te salvez. 

Învățătura mea este vocea care vă cheamă să găsiți calea păcii. În toate timpurile, Legea Mea a fost aceea a 

dreptății, a iubirii și a păcii. Ea v-a arătat calea și a făcut-o recunoscută pentru ca voi să vă salvați singuri. 

26 Mulți dintre oamenii din acest timp, când vor auzi cuvântul iubire repetat frecvent în învățătura 

mea, își vor spune: "Ce fel de iubire este aceea, mă întreb, pe care o predică cu atâta asiduitate?". Urmașii 

mei trebuie apoi să realizeze lucrări care să explice și să explice ce este dragostea pe care v-am învățat-o și 

inspirat-o. Și în Epoca a doua, oamenii m-au întrebat care era natura iubirii despre care Isus le-a vorbit atât 

de mult oamenilor; și Maestrul, după ce tocmai se așezase lângă un trandafir ale cărui flori erau uscate și 

ofilite, le-a mângâiat cu mâna în timp ce predica, iar acele flori au reînviat sub influența mângâierii sale, 

iar toți cei care îl înconjurau au fost cu adevărat mișcați de o asemenea minune. Un astfel de lucru se va 

întâmpla și cu inimile oamenilor atunci când vor ști să se iubească unii pe alții. Trandafirii vor înflori din 

nou și trandafirii ofiliți vor învia. 

27 Nu toți oamenii vor fi de aceeași părere când vor primi această lumină, deoarece perioada de 

dezvoltare nu este aceeași pentru toți oamenii. Unii petrec mai mult timp decât alții pe calea vieții; să știți, 

de asemenea, că toți oamenii sunt întârziați în cunoaștere și în dezvoltarea ascendentă, deoarece au deviat 

de la calea dezvoltării. 
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28 Omul a trăit mult timp, dar a obținut puține beneficii de pe urma vieții sale, și asta pentru că a dat 

cea mai mare importanță satisfacțiilor materiale și a disprețuit arta de a trăi cu dragoste și dreptate. 

29 Aduc în lume o nouă lecție care va fi ca o ploaie divină care va învia inimile ofilite și va reînvia 

sufletele stagnante sau bolnave. 

30 Amintiți-vă că v-am spus: "Cereți și vi se va da", și de aceea veniți cu numeroasele voastre cereri. 

Dar acum vă spun să învățați să cereți și să primiți: Cereți cu smerenie și primiți cu supunere. 

31 Inima ta îmi spune: "Stăpâne, de câte ori crezi că te-am jignit prin cereri prostești și ignorante?". 

Dar vă spun că nu m-ați jignit când ați făcut-o din ignoranță. 

32 Din cauza lipsei voastre de cunoaștere, încă o dată mă dovedesc Maestru printre voi și astfel, iată-

mă aici, învățându-i și corectându-i pe discipolii mei cu dragoste. 

33 Faceți bine să vă grăbiți să răspundeți la chemarea mea, căci toate destinele se întemeiază în mine. 

Nu lumea vi le impune și nici legile pământului nu vă determină destinul. Libertatea voinței tale are și ea 

limitele sale, omul nu este independent. Eu sunt singurul independent, în a cărui Ființă se întemeiază tot 

ceea ce a fost creat. Totuși, îți spun că sunt însetat de perfecțiunea ta. 

34 De ce vă văd umblând abătut prin această viață ca niște ratați? Ridică-ți fața, ai încredere în 

destinul tău, privește mereu înainte, căci acolo, la orizont, mă vei vedea. 

35 Umanitate, recunoașteți învățătura mea. Spiritualitatea pe care o transmite va face ca vocea mea să 

vă fie auzită în momentele de singurătate sau de durere. Ea vă va da puteri necunoscute în orele de 

încercare, iar atunci când pălăvrăgeala lumii v-a obosit mințile și simțiți tristețe în inimă, veți auzi 

concertul ceresc din infinit. Apoi, când te vei trezi din extaz, vei întreba: "Din ce carte am învățat asta?". 

Dar eu vă voi spune: "În cartea înțelepciunii și a iubirii mele". 

36 Când se întâmplă acest lucru, veți avea un dialog de la spirit la spirit. Atunci veți intra în templul 

Domnului. 

37 Spiritul tău trebuie să se înalțe pentru ca trupul să te întărească și să te susțină în lupta pentru viață. 

Dacă v-ați încrede cu adevărat în mine, nu ar fi nevoie să bateți în zadar la ușile semenilor voștri, ale căror 

inimi sunt aproape întotdeauna închise la ajutor. 

38 Învățătura mea vă forjează spiritul. Lucrați împreună cu Tatăl vostru, educați inima copiilor voștri 

în învățătura mea. 

39 Astăzi voi sunteți discipolii mei, mâine ei vor fi copiii voștri. 

40 Gândiți-vă la cei care își pierd tatăl când sunt încă copii. 

41 Gândiți-vă la cei care nu au cunoscut niciodată tandrețea unei mame. 

42 Numai calea Legii mele va putea să le compenseze lipsa și să-i conducă la poarta mântuirii. Prin 

urmare, semnul meu este imprimat indestructibil pe toate căile vieții voastre. 

43 Iubiți oameni, mâine, când se va răspândi vestea că am fost cu voi, vor veni mulțimi să vă întrebe. 

Dacă în acel moment viața din casele voastre va fi curată și devotamentul vostru față de Tatăl va fi așa 

cum v-am învățat, nu credeți că acesta va fi cel mai bun răspuns pe care îl puteți da și cea mai bună dovadă 

că ați ascultat cuvântul Meu? 

44 În acest timp, când până și aerul, pământul și apa sunt otrăvite de faptele rele ale oamenilor, cât de 

puțini sunt cei care nu sunt infectați de rău sau de întuneric! 

45 Care dintre semenii voștri, când vor întâlni o comunitate care trăiește în virtute și pace, va putea 

nega că Tatăl i-a învățat? Monarhii detronați pot veni să-și plângă puterea pierdută și își pot recăpăta 

liniștea sufletească în sânul acestui popor atunci când își dau seama de falsitatea deșertăciunilor 

pământești. Vor veni clerici din secte și comunități religioase care, atunci când vor experimenta 

spiritualitatea acestei congregații și cultul său plin de sinceritate, vor simți în inimile lor judecata propriei 

conștiințe, care le va reproșa erorile lor. 

46 Acel popor este al Domnului, care își va face auzită vocea peste toate popoarele pământului și le 

va cuceri cu lumina adevărului; și, odată cucerite, le va face să devină parte din această familie, căci toate 

spiritele sunt copii ai poporului lui Dumnezeu. 

47 Astăzi știi pe cine asculți și îți pregătești spiritul pentru a primi în el această Pâine a Cerului. 

Pregătiți-vă spiritul pentru că cel care vă învață nu este un învățător uman. El nu este nici savant, nici 
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filozof, nici om de știință, nici rege pe pământ, și totuși este mai mult decât toate acestea la un loc. 

Deschisă în fața ta este cartea care te învață calea spre perfecțiune. 

48 Discipolii mei știu toate acestea, dar cei "din urmă", care abia sosesc, sunt surprinși să Mă 

găsească în mijlocul acestei sărăcii materiale; și atunci este necesar să le spun că nu posed nimic pe 

pământ și că, atunci când am locuit printre voi, am trăit în umilință, pentru că astfel v-am învățat să 

înțelegeți că Împărăția mea nu este din această lume și că ceea ce caut sunt inimile oamenilor. "Coroana" 

pe care o vedeți pe capul Meu nu Mi-am pus-o Eu, ci oamenii, și era făcută din spini. 

49 Vino la mine și încredințează-mi dorințele tale, mărturisește-ți slăbiciunile și cere-mi putere. Iată-

mă aici cu voi, nu mă îndepărtez de copiii mei și vă urmez oriunde mergeți, căci chiar și atunci când 

mergeți la închisoare, eu sunt acolo pentru a vă mângâia. Când pleci într-o călătorie lungă, ai compania 

Mea. Când te îmbolnăvești, Mă ai pe Mine în fruntea ta ca asistentă și medic. Când ești singur, te fac să-mi 

simți prezența. 

50 Cunoașteți-mă aici, în timp ce îmi cultiv sămânța. V-am vorbit neobosit încă de când Ilie a anunțat 

noul timp prin gura lui Roque Rojas. Mulți au renunțat la sămânță și la utilaj, dar Eu continui să lucrez în 

câmpurile Mele. Dar dacă unii cred că voi comunica mereu în acest mod, se înșeală, pentru că timpul în 

care Mă veți auzi în această formă a devenit deja scurt. Este necesar ca această manifestare să se încheie 

pentru ca voi să începeți să vă spiritualizați, să vă conectați direct cu Spiritul meu și să îl puteți vedea pe 

Domnul vostru pe norul înălțării voastre spirituale. 

51 Nu sunteți încă îngrijorați de absența acestui cuvânt? Ați acumulat deja suficient pentru voi înșivă 

și pentru semenii voștri? Sau credeți că această lucrare se va încheia în ziua plecării mele? 

52 Elimin formele de devoțiune, riturile și tradițiile, pentru ca în vremurile ce vor veni să vă limitați la 

îndeplinirea Legii și să nu acționați așa cum ați făcut în trecut, când v-ați dedicat tot entuziasmul vostru 

tradițiilor și festivităților, lăsând Legea deoparte. 

53 Nu știți cât de mult a plâns spiritul lui Moise în lumea de dincolo când a văzut necredința și 

slăbiciunea poporului pe care l-a iubit atât de mult. Sămânța lui a fost mai târziu udată cu sângele 

Mântuitorului. 

54 Cum i-am găsit pe cei cărora le lăsasem o moștenire în numele patriarhilor lor? Împărțit, separat în 

două regate (Iudeea și Galileea) care se considerau reciproc străini. Am venit să le unesc, și nu numai pe 

ele, ci toate popoarele pământului. Tot ce am adus am lăsat aici; din lume am luat doar ingratitudine și 

durere. Am lăsat lumii Cuvântul Meu ca moștenire veșnică, precum și Sângele Meu, care a fost vărsat 

până la ultima picătură. Trupul Meu s-a scufundat în pământ și spiritul Meu l-am vărsat printre apostolii 

Mei. Acesta a fost testamentul meu. După ce am murit, oamenii m-au recunoscut. Sămânța mea a răsărit și 

s-a răspândit la alte națiuni. Persecutorii mei au fost apoi soldații mei. Cei care mă blasfemiaseră m-au 

binecuvântat mai târziu. 

55 Pentru națiuni, înflorirea seminței creștine a însemnat o eră de pace și moralitate. Virtutea a dat 

roade, scopul și idealul erau cerul. Mai târziu, slăbiciunea a revenit, singura aderență aparentă la învățătura 

mea - o împlinire care amăgește lumea cu festivități și ritualuri splendide care impresionează oamenii, dar 

care nu-l satisfac pe Tatăl și nici nu ridică spiritul. 

56 Haosul a revenit pentru că nu există virtute, iar acolo unde nu există virtute, nu poate exista adevăr. 

Motivul pentru aceasta nu este că legea pe care Tatăl i-a dat-o lui Moise nu are nicio putere, nici că 

învățătura lui Isus este aplicabilă doar în vremurile trecute. Amândouă sunt legi eterne în conținutul lor 

spiritual, dar înțelegeți că ele sunt ca un izvor a cărui apă nimeni nu este obligat să o bea, ci fiecare care se 

apropie de acest izvor al iubirii o face de bunăvoie. 

57 La început am dat Legea poporului, pentru ca toate semințiile să trăiască unite în ea. Dar când am 

venit, i-am găsit dezbinați, judecându-se greșit unii pe alții, profanând Legea Mea și căzând în idolatrie. 

58 Învățătura mea despre iubire a venit mai târziu pentru a uni toate popoarele într-o singură lege. Dar 

acum, când mă întorc la omenire, îi văd din nou împărțiți în secte, comunități religioase, ideologii și teorii. 

Fiecare dintre acestea își practică credința în funcție de ideile sale sau de avantajele sale. Toți pretind că Îl 

iubesc pe același Dumnezeu, dar sunt separați. Dar Eu vă spun că cine nu-și iubește semenii nu Mă iubește 

pe Mine. Este adevărat că nu toate sufletele merg pe drumul lor în același pas, deoarece au un nivel diferit 

de dezvoltare; dar ce om, care cunoaște legile Mele și învățătura Mea, nu știe că acestea conțin iubirea 
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reciprocă ca nucleu al ființei lor? Mulți se numesc creștini, dar vă spun din nou că cel care nu are dragoste 

nu poate fi creștin. 

59 Cu adevărat vă spun că lumea nu cunoaște multe dintre învățăturile spirituale ale Doctrinei Mele; 

pentru că, în loc să caute interpretarea învățăturilor Mele pentru a le aplica ulterior, s-a mulțumit cu rituri 

și tradiții. Acesta este motivul pentru care au apărut marile necazuri în rândul omenirii și conflicte pentru 

care oamenii nu găsesc soluții. 

60 A fost haosul din acest timp ceva imprevizibil pentru omenire? Nu, a fost anunțată pentru ca ei să o 

poată evita. I-am dat revelația acestor vremuri ucenicului meu Ioan, astfel încât, dacă ați fi știut să o 

interpretați, dacă i-ați fi dat valoarea pe care o are în loc să o lăsați deoparte cu indiferență, ați fi știut că 

acest timp aparține peceții a șasea din Cartea Apocalipsei, ați fi vegheat și v-ați fi rugat și v-ați fi protejat 

de mari rele. 

61 Vedeți cum Cuvântul Meu vă pregătește pentru vremurile care vor veni. De aceea vă spun să o 

folosiți. Pentru că această manifestare va trece așa cum a făcut-o Moise, care a străbătut pustiul și nu a 

ajuns în Canaan; așa cum a făcut-o Isus, care a străbătut lumea și și-a încheiat călătoria vieții la cruce. 

62 Vă pregătesc pentru timpul care va urma după sfârșitul acestei manifestări. În fiecare loc de 

adunare va exista atunci o carte care să conțină Cuvântul Meu, astfel încât să vă adunați și să vă 

reîmprospătați cu lectura lui. 

63 Așa cum i-am ales pe cei care vor da expresie Cuvântului Meu în acest moment, îi voi alege și pe 

cei care îl vor transmite prin lectură atunci când nu Mă voi mai manifesta în această formă. Dar vă spun 

încă de pe acum că, în cele din urmă, nu veți putea culege nicio sămânță dacă vă mulțumiți doar să 

ascultați învățăturile Mele, fără intenția de a le pune în practică. Trebuie să înțelegeți că învățătura mea nu 

este acolo pentru ca voi să o folosiți ca pe o ocazie de a crea obiceiuri și tradiții, ci să o considerați ca pe 

un mod adevărat de a vă îndeplini datoria spiritului vostru și să dați mărturie despre aceasta prin faptele 

voastre. 

64 După 1950, poporul meu va aprofunda studiul acestei învățături pentru a ajunge la concluzii 

semnificative. 

65 Cărțile pe care "penele de aur" le creează în prezent, conform dictatului divin, vor fi prețuite ca 

niște bijuterii de o valoare infinită. Căci de fiecare dată când le veți deschide în întâlnirile voastre, esența 

duhovnicească pe care o conțin va fi ca o adiere de aer din ceruri peste sufletele și suferințele voastre. 

Această carte vă va dezvălui multe secrete care sunt închise în Cartea celor șapte peceți. 

66 Ar trebui să studiați aceste învățături fără a intra în discuții despre ele, apoi lumina Duhului Sfânt 

vă va lumina astfel încât să puteți da explicația corectă a ceea ce înainte vă părea un mister. 

67 Deja anul anunțat în timpul acestei manifestări este aproape de a-mi iau rămas bun de la voi, și este 

voința mea să vă predau tot ce am de spus. Nu pierdeți nici una dintre adresele mele de învățătură, nici una 

dintre silabele ei, căci vă dau acum ultimele cuvinte ale acestui Nou Testament, prin care vor fi înțelese 

cele două precedente și cele care vor urma. 

68 La începutul proclamației mele nu v-am dat o explicație despre cele șapte peceți, pentru că nu m-

ați fi înțeles atunci. Dar acum am adus lumină în acest mister, pentru ca voi să îl puteți înțelege și să vă 

eliberați de orice ignoranță, îndoială sau eroare. 

69 Lumea va deveni în cele din urmă interesată de toate aceste revelații divine și, pentru că va afla de 

interpretarea ta, te va căuta pentru a te interoga. Când se va întâmpla acest lucru, vă veți ascunde de 

semenii voștri? Tu, care ai avut mereu revelațiile mele înaintea altora, le vei nega? 

70 Nu dormiți, nu deveniți șovăielnici sau divizați. Să nu vă găsească oamenii ocupați cu lucruri 

exterioare, căci atunci, în loc să vă întrebe semenii, veți vedea dușmani care vin să vă atace și nu puteți fi 

siguri că nu vor să vă învețe prin ostilitatea lor ce înseamnă să împliniți legea mea și să vă faceți să 

respectați adevărul. Atunci vei întreba: "Doamne, ai dat Tu brațul dreptății Tale dușmanilor mei? 

71 V-am spus să lucrați la voi înșivă, astfel încât, oriunde vă veți uita, veți găsi numai frați și surori. 

Vreau ca semnul divin pe care l-am pus asupra voastră să fie lumina care să vă servească pentru a fi 

recunoscuți ca noi discipoli ai mei. 

72 Cât de frumos va fi pentru spiritul tău să se întoarcă la Tatăl și să-i arate sarcina ta îndeplinită. O 

imagine a acestei fericiri a fost experimentată aici, în lume, de copilul care s-a întors în casa Tatălui după 
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ce a ascultat cu supunere o directivă a tatălui său. Ce bucurie cuprinde inima amândurora când se 

îmbrățișează - tatăl știind că a fost ascultat și respectat, iar copilul care se vede lăudat și primit de tatăl său. 

73 Aveți vreo idee despre cum va fi sărbătoarea pentru spiritul care se va întoarce în casa Tatălui 

Ceresc? Care este sărutul cu care Tatăl își primește copilul și bucuria ființelor care locuiesc în acel cămin? 

74 Nu vă opriți pe calea sigură, mergeți mai departe, oameni buni, și nu vă întoarceți privirea înapoi 

până nu ajungeți la poarta cea mare unde vă aștept să vă primesc. 

75 Fiți fervenți, învățați să aprindeți în inimile voastre flacăra credinței și a încrederii în Mine, astfel 

încât să fiți mereu de acord cu încercările pe care vi le trimit. 

76 Eu vă luminez. Nenumărate raze de lumină coboară asupra umanității pentru a aduce lumină acolo 

unde voi ați creat anterior întuneric. A apărut zorii unei noi ere, chemându-i pe toți să se trezească și să se 

întoarcă la Mine. Vă chem, pentru că se apropie deja ceasul în care trebuie să-mi adun sămânța de pe 

pământ, așa cum v-am anunțat. 

77 Voi, ascultătorii mei, ați văzut cum s-a manifestat Cuvântul meu, ați văzut bărbați și femei 

răscumpărați sub influența lui, i-ați văzut pe cei care erau morți în credință și speranță întorcându-se la 

viață, i-ați văzut pe cei care erau bolnavi trupește și sufletește vindecându-se. Motivul este că m-am întors 

la voi pentru a vă ajuta și pentru a vă face rătăcirile mai puțin dureroase. Veghează și roagă-te pentru ca 

nimic să nu împiedice sau să întârzie sosirea ta la Tatăl. Vino pe calea iubirii și a sacrificiului, iar dacă îți 

înalți spiritul către Tatăl și îmi ceri putere, te voi auzi și te voi întări până când vei ajunge la destinația 

finală a pelerinajului tău, unde îți voi da pace. 

78 Realizează tot ceea ce te-am învățat în decursul timpului. Împăcați-vă de bunăvoie; dar vă mai 

spun: Învățați-i pe semenii voștri cu dragostea și răbdarea cu care v-am învățat eu. 

79 M-ați căutat în diferite comunități religioase și secte pe care le-a creat omenirea, dar vreau să 

renunțați la rituri și să eradicați din inimile voastre orice urmă de fanatism. Veniți la mine în duh, iubiți-mă 

sincer, respectați și supuneți-vă legilor mele, și astfel îmi veți oferi adevărata închinare. 

80 Veniți la mine, oameni necăjiți, singuri și bolnavi. Voi, cei care trageți cu voi lanțurile păcatului, 

voi, umiliți, flămânzi de dreptate și însetați, fiți cu mine; în prezența mea, multe dintre relele voastre vor 

dispărea și veți simți că povara voastră este ușurată. 

81 Dacă vreți să posedați bunurile spiritului, vi le voi acorda. Dacă îmi ceri bunuri pământești pentru 

a le folosi bine, ți le voi da și eu, pentru că dorința ta este nobilă și dreaptă. Atunci veți deveni buni 

administratori și vă voi acorda creșterea acestor bunuri pentru ca voi să le puteți împărți cu semenii voștri. 

82 Uitați-vă la oameni, cum s-au săturat să se zbată în zadar fără să găsească sensul existenței lor. Ei 

îmi arată o viață fără idealuri, pentru că s-au abătut de la calea virtuții și caută plăcerea doar acolo unde 

domnește nenatura și moartea. Nu au fost capabili să găsească bucuria vieții în iubire, în ajutor și în 

bunăvoință. Ei nu au ascultat rugămintea fierbinte a Tatălui care îi iubește atât de mult și care vrea doar 

pace și mântuire pentru toți. 

83 Lumea, împărțită în comunități și secte religioase, mă cheamă la această oră pentru că mă 

consideră absent sau cel puțin distant. Deși sunt cu ea, ea nu mi-a simțit prezența. Dar vouă vă spun că, 

unul câte unul, veți intra în pragul Domnului și acolo veți fi cu toții împreună, când veți fi înțeles 

învățătura mea. 

84 Cultivați această sămânță și mergeți mai departe. Lumina va fi călăuza voastră, iar în urma voastră 

vor veni marile mulțimi pe care vi le voi încredința. 

85 Mergeți pe aripi de rugăciune pentru a răspândi lumina printre semenii voștri. Mergeți în închisori 

și spitale și lăsați acolo confortul vostru. 

86 Când sunteți obosiți, veniți la Mine, căci Eu vă voi întări. Nu vă temeți, Eu sunt iertarea, harul și 

adevărata dreptate. 

87 Eu sunt izvorul care se revarsă în râuri pe câmpuri în dorința de semințe și de lucrători. 

88 Terenul este pregătit pentru ca oamenii să se grăbească și să înceapă partea lor de muncă. 

89 Câmpul vă așteaptă; cultivați-l cu dragoste și sinceritate, iar apoi, când vedeți că sămânța bună 

începe să dea roade, distrugeți buruienile care ar putea să o tulbure în desfășurarea ei. Distrugeți tot ceea 

ce provine din planta otrăvitoare și nu vă lăsați în voia întâmplării, pentru că atunci nu veți avea o recoltă 

bună. 
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90 Arătați-mi câmpurile când urechile de aur strălucesc pe ele. Apoi puteți recolta și umple 

hambarele, astfel încât numărul de suflete alocate fiecăruia să nu fie flămând în călătoria lor prin viață. 

91 Actele idolatre de închinare care predomină printre oameni vor fi respinse ca fiind false. 

Învățăturile pe care vi le-am dezvăluit au rațiunea adevărului și, în cele din urmă, vor fi recunoscute. 

92 Savantul caută rațiunea pentru tot ceea ce este și tot ceea ce se întâmplă și speră să demonstreze cu 

știința sa că nu există niciun principiu, nici adevăr, în afara naturii. Dar eu îi consider imaturi, slabi și 

ignoranți. 

93 Când Isus, în vârstă de doisprezece ani, a trebuit să suporte întrebările, privirile și judecățile 

mulțimii, nu citise nicio carte. Cu toate acestea, el a ținut un discurs plin de înțelepciune, pentru că în 

mintea acelui copil strălucea lumina Celui Preaînalt, iar pe buzele lui înflorea chiar Cuvântul lui 

Dumnezeu. Vă spun acest lucru pentru că și voi puteți face acest lucru atunci când va trebui să vă 

confruntați cu interogatoriile și procesele la care veți fi supuși. Atunci veți convinge, pentru că vorbiți 

despre învățăturile lui Dumnezeu, care au întotdeauna un principiu, o bază logică și o justificare. Nu există 

miracol care să nu aibă un motiv logic și natural, nimic nu se întâmplă fără o cauză. Nici o frunză din 

copac nu se mișcă fără voia mea. 

94 Veți fi întrebați: "Având în vedere că măreția Domnului este atât de mare - de ce se folosește El de 

cel mai neînsemnat muritor pentru a răspândi înțelepciunea Sa?". 

95 La aceasta veți răspunde că dragostea lui Dumnezeu pentru copiii Săi nu are limite și că, de aceea, 

omul este adesea incapabil să o înțeleagă. 

96 Să fiți umili, căci dacă Stăpânul vostru și-a părăsit împărăția pentru a trăi pe acest pământ și a se 

arăta umil, voi trebuie să mă imitați în fața celor care vă sunt egali. 

97 Dacă ar fi necesar, ca în Era a doua, să ne întoarcem la materie, aș veni, chiar dacă aș ști că va 

trebui să parcurg acel drum al suferinței, dureros pentru trup și spirit. Dar acum vin în spirit, iar voi trebuie 

să vă echipați pentru a înțelege Adevărul Meu Divin. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 145  
1 Iată, Spiritul divin este din nou printre voi. 

2 Veniți la mine, iubiți copii, odihniți-vă din pelerinajul vostru pe cărări și prin deșerturi, căci nu eu 

vin la voi, ci voi ați venit la mine. 

3 Eu, Creatorul vostru, îi arăt omului blândețea Mea, umilința Mea și dragostea Mea pentru toți 

copiii Mei. În Era a doua, am trimis "Cuvântul" meu să se facă om printre voi, iar el s-a numit "Fiul 

Omului" pentru a vă da dovada umilinței mele. 

4 În prezent, mă dezvălui prin intermediul creaturii privilegiate a creației, omul, pentru ca voi să 

auziți cuvântul meu prin organul mental al fraților și surorilor voastre. 

5 Cât de departe crezi că sunt de tine și cât de aproape sunt de tine în realitate! 

6 În tine primesc întreaga umanitate, care în această zi își ia rămas bun de la încă un an pe care i l-am 

încredințat. 

7 Voi nu știți cum Mă voi arăta în ziua aceea, ca Tată, ca Stăpân sau ca Judecător. 

8 Te voi surprinde și voi pătrunde în adâncul inimii tale. 

9 În adevăr, vă spun că Iehova, "Cuvântul" și Duhul Sfânt sunt un singur Dumnezeu, Unicul, care 

este începutul și sfârșitul tuturor lucrurilor create, Alfa și Omega a tot ceea ce există. Îți voi vorbi ca Tată 

și te voi învăța ca Maestru. Tandrețea mea va coborî peste carnea și spiritul tău. 

10 Maria, Mama voastră universală, trăiește în mine și oferă cele mai tandre mângâieri creaturilor sale 

atât de iubite. Ea a fost în inimile voastre pentru a lăsa în ele pacea ei și pregătirea unui sanctuar. Maria 

veghează asupra lumii și își întinde aripile deasupra ei ca o ciocârlie pentru a o păzi de la un pol la altul. 

11 De la toată creația primesc tributul care vine la mine ca mulțumire. 

12 Privirea mea pătrunzătoare discerne inima bărbatului și a femeii, din copilărie până la bătrânețe. Eu 

apar în mod invizibil în națiuni, în provincii, în diferitele biserici și printre ființele fără trup care încă mai 

locuiesc pe pământ. Iar prezența mea spirituală îi face pe oameni să tremure, pentru că nu știu ce rezervă 

viitorul pentru omenire. 

13 Acum voi atinge ființa umană în libertatea sa de voință. El vrea să facă voia lui, dar totul se va 

întâmpla după voia Mea. 

14 Dezvoltarea afectează toate sufletele și, datorită virtuții și intuiției pe care le dezvoltă, această 

lumină va ajunge la ele. 

15 Veți înțelege că nu există pace în lume, că există foame și sete, nevoi și mizerie. Dar eu vă întreb: 

De ce? 

16 A dispărut bogăția de binecuvântări pe care am pus-o pe acest pământ? S-au schimbat ordinea și 

legile universului? Oare steaua regală nu mai dă lumină și viață? Nu mai este apă în izvoare, nu mai este 

fertilitate pe câmpuri și nu mai sunt fructe în copaci? Nu există lumina cunoașterii în creierele voastre și 

nu există sentimente în inimile voastre? Nu mai este nicio urmă de putere în spiritul tău, încât nu mai poți 

să-ți ridici fața spre Mine? Atunci de ce vă purtați ca niște dușmani, de vreme ce toți ați ieșit din mine? 

17 Spiritul divin plânge și el, dar acum lacrimile mele nu vor cădea asupra lumii; o iert. Ei vor cădea 

pe mantia mea divină. 

18 Luați de la mine spicul, este grâul iubirii, al păcii și al bunăvoinței. Cultivați-o și faceți din ea o 

pâine care să vă hrănească sufletul. 

19 În mâna mea este o sabie, dar nu este o armă criminală: este adevărul. Cine vrea să fie un soldat al 

adevărului, să o ia în mâna dreaptă și va fi victorios cu lumina ei în toate luptele. 

20 Spiritul oamenilor avansează în căutarea învățăturii pe care v-o dau în acest moment. Pelerinii au 

început deja să sosească. 

21 Trebuie să fiți treji, pentru că savanții vă vor testa. Nu fiți slabi de inimă pentru că sunteți 

neînsemnați, pentru că ceea ce a fost ascuns sau nu a fost permis să fie înțeles de către savanții care se 

credeau mari a fost întotdeauna dezvăluit celor umili. 

22 Uniți-vă pentru ca atunci când veți fi persecutați, Marea Roșie să se deschidă și să vă lase să 

treceți. Dar voi trebuie să împliniți legea mea de iubire, o, popor. Vrei să mă ierți? Și eu vreau ca voi să vă 

iertați semenii. 
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23 Mi-ați încredințat morții voștri și Eu vă spun: morții voștri trăiesc în Mine. Mi-ați dăruit dragostea 

voastră, dar vă cer să o arătați ca milă față de semenii voștri. 

24 Umanitate, razele soarelui se apropie deja și luminează fața lumii voastre, pentru a vă spune cu 

lumina lor că o nouă zi se ivește pentru voi ca o perioadă prețioasă de timp, pentru ca în ea să vă puteți 

realiza progresul și să atingeți adevărata pace, așa cum se cuvine oamenilor de bunăvoință. 

25 Ascultați-l pe Tatăl vostru, odihniți-vă pentru câteva clipe, oameni cu suflete rătăcitoare. Ferice de 

cel care ascultă cuvântul meu, îl iubește și crede în el, căci este un copil vrednic de Tatăl, pentru că ține cu 

sârguință legile și învățăturile mele, pentru a le urma prin fapte de iubire. 

26 În acest moment ascultați cu toții cu atenție cuvintele mele, niciun gând inutil nu vă tulbură 

gândirea. Unii mă ascultă cu încântare, alții se simt vinovați din cauza remușcărilor, iar alții se agață de 

fiecare cuvânt al meu. 

27 Omenirea, care în acest moment este reprezentată de această adunare de aici, a trecut un an care a 

fost ca o umbră de durere pentru cei care au plâns, ca o mână prietenoasă pentru cei care i-au primit 

favorurile - o secundă pentru eternitatea spiritului vostru. Dar timpul își urmează cursul său, pentru că eu 

sunt cel care am fost și voi fi cu toți copiii mei pentru totdeauna. 

28 Există un moment în această zi în care fiecare suflet simte prezența mea divină în spiritul său, și cu 

cât este mai mare sarcina pe care o poartă cu el, cu atât mai puternică este vocea care îi vorbește în 

interior. 

29 Anul 1945 a adus cu el ultimele umbre ale războiului. Secera a secerat mii de existențe și mii de 

suflete s-au întors în casa spirituală*. Știința a uimit lumea și a făcut pământul să tremure cu armele sale 

de distrugere. Învingătorii s-au făcut judecători și călăi ai celor învinși. Durerea, mizeria și foametea s-au 

răspândit, lăsând în urma lor văduve, orfani și frig. Plăgile călătoresc de la o națiune la alta și chiar și 

forțele naturii își fac auzită vocea de dreptate și indignare în fața atâtor rele. Un câmp de rămășițe de 

distrugere, moarte și devastare este amprenta lăsată pe fața planetei de omul care se numește pe sine 

civilizat. Aceasta este recolta pe care mi-o oferă această umanitate. Dar eu vă întreb: Este această recoltă 

demnă să intre în grânarele mele? Merită oare rodul răutății tale să fie acceptat de Tatăl tău? Vă spun cu 

adevărat, acest copac este cu totul altceva decât cel pe care l-ați fi putut sădi dacă ați fi ascultat porunca 

divină care vă spune să vă iubiți unii pe alții. 
* Spaniolul "valle" înseamnă literalmente vale și adesea înseamnă: dincolo, lume (spirituală), spațiu de viață, casă 

(pământ), acasă. 

30 Bărbații sunt duri și neînduplecați cu vecinii lor, așa cum erau pe vremea lui Moise, când era un 

obicei comun să răspunzi la o lovitură cu o contra lovitură. Astăzi vă spun că, dacă acesta este modul în 

care concepeți dreptatea, veți fi măsurați cu același etalon cu care vă măsurați vecinii. 

31 Dar eu vă iert, vă binecuvântez și vă dau timp să cultivați cu dragoste sămânța binecuvântată a 

învățăturii mele. Eu sunt marele războinic. Cine se grăbește să devină un soldat al acestei cauze? Eu duc 

războiul cu ajutorul păcii. Și distrug răul cu sabia binelui. 

32 Oricine, în orele liniștite ale vieții sale, se hotărăște să Mă urmeze pe calea binelui, este soldatul 

Meu, iar Eu îi pun o sabie în mână pentru a lupta și a învinge. Această sabie este adevărul, împotriva 

căruia nu va exista dușman care să poată rezista luminii sale. 

33 Este o zi de bucurie, iubitule Israel, pentru că Eternul este cu tine ca să te învețe să iubești și să te 

ierți unul pe altul. V-am dat învățătura mea și am venit la voi plin de bucurie, dar am suferit și pentru că 

mă uitați pentru câteva clipe. 

34 Primiți pacea mea. Încă o dată vă binecuvântez și vă iert. Inimile voastre s-au aruncat la picioarele 

mele ca o jertfă, ca un sacrificiu ars, ca un strigăt pentru pace și iertare pentru întreaga lume. Învățătura 

Maestrului a ars din nou ca o torță de lumină în mințile și spiritele voastre. 

35 Este timpul bătăliei luminii împotriva întunericului, care surprinde națiunile pământului 

nepregătite - un timp de vizite și ispășiri, un timp de purificare și dreptate. Văd toate națiunile în confuzie. 

Toate sectele și comunitățile religioase sunt divizate. Dar acesta este momentul în care vă pun din nou în 

față Cartea Adevărului. 

36 Voi spuneți că vine un nou an, dar eu vă spun: Duhul nu este supus vremurilor. Timpul este cel 

care se supune eternității și Spiritului. 
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37 Ferice de cel care a ascultat cuvântul meu și-l iubește, care înțelege vestirile mele și păstrează cu 

grijă în inima sa amintirea a ceea ce a văzut și a auzit. 

38 Credincioșii și necredincioșii mă ascultă. Atât cei care mă iubesc, cât și cei care mă hulesc ascultă 

cuvântul meu. Cei treziți și cei adormiți, cei harnici și cei leneși, cei spiritualizați și cei materializați, toți 

ascultă în casele mele de rugăciune, care sunt templul Duhului Sfânt, templul fără altare materiale, templul 

fără deșertăciuni omenești. 

39 Cât de mult ați rătăcit, oameni buni! De câte ori v-ați rătăcit! Cât de mult ați căutat! Câte lucruri ai 

explorat! V-ați ridicat foarte sus și ați căzut în abis. 

40 Și totuși, iată-l pe Iehova, Eternul, Necunoscutul, Uitatul, întrebându-i pe oameni: "Sunteți obosiți 

acum? Vă veți opri acum din calea păcatului? Nu ești încă destul de dezamăgit? Mai vrei să fii mare în 

această lume? Nu știți că măreția stă în umilință? 

41 Eu sunt Tatăl și Eu sunt cel care dăruiește. Eu sunt cel care a spus omului în toate timpurile: 

"Cereți și vi se va da". Iată mâna mea: în ea este un sceptru al dreptății, un spic de aur și o sabie de lumină. 

Luați ce vreți, tot pe fundul paharului rămâne cea mai amară drojdie. Dar noul an vine și ca o promisiune 

de pace. 

42 Vreți ca Împărăția Cerurilor să vină la voi, așa cum v-am promis? Voința mea să fie a ta! 

43 Vă iert, oameni păcătoși, pentru că sunt un Tată iubitor. Luați spicul de aur și cultivați acest grâu. 

Înmulțește-l de o sută de ori și împrospătează-ți duhul în secerișul tău. Este grâul iubirii, al armoniei, al 

fraternității, al păcii și al bunăvoinței. Poartă-l în tine! Fă-ți pâinea ta cea de toate zilele cu acest grâu și dă-

i-o fratelui tău. Este grâul iertării, al carității, al prieteniei. 

Mă înțelegeți, oameni buni? 

44 În această zi îndepărtez vălul viitorului și vă pregătesc. Priviți cum mulțimi mari și trenuri de 

oameni înaintează în căutarea acestui popor, cum legiuni de oameni se revarsă în dorința acestei lumini. 

Pelerinii bat la ușa ta. Treziți-vă, oameni buni! Omul de știință se grăbește să te exploreze, să te întrebe. 

45 Mi-ați respectat secretele și nu le-ați pătruns decât atunci când v-am chemat. Mă cunoști atât cât ți-

am permis eu să mă cunoști și, treptat, te apropii din ce în ce mai mult de mine. 

46 Aparțineți celor aleși de mine în acest timp. Unii dintre voi au fost chemați în copilărie, alții în 

tinerețe, alții doar la bătrânețe, dar fiecăruia i s-a încredințat o sarcină, ținând cont de timpul pe care îl va 

mai trăi pe pământ. 

47 Nu a existat suflet care să nu-mi încredințeze vreo grijă. Ți s-a părut că durerea cu care ai ajuns a 

fost un obstacol în viața ta, dar după aceea ai devenit conștient că a fost doar un pas care te-a adus mai 

aproape de mine. Apoi ai binecuvântat acea încercare prin care mult mai multă bucurie avea să vină în 

spiritul tău. 

48 Faci bine să binecuvântezi acea durere care te-a adus mai aproape de mine, căci prin ea ai învățat 

să mă cauți și să mă întrebi. Mai târziu, ați învățat să vă rugați și, în cele din urmă, să îndepliniți o sarcină 

spirituală pentru a pune în practică învățăturile mele de iubire și milă față de frații voștri. 

49 De atunci, ai văzut că s-a împlinit o minune în viața ta, căci, deși mănânci aceeași pâine ca înainte, 

nu mai ai un gust amar, ci dulce și plăcut; dificultățile pe care le-ai întâlnit pe drum, care te făceau să 

hulești sau să-ți pierzi credința, nu te mai fac să te descurajezi, pentru că nu le mai consideri 

insurmontabile, și nici măcar suferințele trupești, care te doborau, nu te mai descurajează. 

50 Este puterea credinței, este efectul spiritualizării și al reînnoirii. 

51 În trecut, multe impresii spirituale au trecut neobservate pentru că ați căutat doar satisfacerea 

simțurilor, iar impresiile senzoriale au adesea tendința de a materializa sufletul. Acum începeți să 

descoperiți o nouă viață, începeți să descoperiți esența, frumusețea, sensul, adevărul a tot ceea ce vă 

înconjoară. 

52 Pe măsură ce ascultați învățătura mea, gândirea voastră devine mai generoasă, vă schimbați vechile 

moduri de a mă venera și vă îmbunătățiți viața. Deja ați încetat să mai cereți cu atâta insistență, așa cum 

făceați înainte, și învățați să vă rugați și să simțiți ceea ce îmi spuneți în rugăciune. Deci, când mi-ați spus: 

"Doamne, facă-se voia Ta pentru mine", motivul a fost că ați înțeles sensul cuvintelor voastre și v-ați 

pregătit să primiți de la Mine doar ceea ce Eu hotărăsc. Dar există întotdeauna "ultimii" în mulțimea de 
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ascultători, pentru că noi inimi vin mereu la aceste locuri de întâlnire în dorința de a primi apa vieții. 

Trebuie să le vorbesc într-un mod diferit pentru ca ei să Mă înțeleagă și să se simtă înțeleși în același timp. 

53 Amintiți-vă că v-am primit pe fiecare dintre voi în același mod atunci când a venit aici pentru 

prima dată să asculte cuvântul Meu. Unora nu le vorbesc despre o misiune spirituală, pentru că nu m-ar 

înțelege, ci le vorbesc despre povara suferințelor pe care le poartă în viață, sub greutatea cărora se simt 

asupriți și deprimați. Îi învăț cum să rezolve încercările grave pe care le-au întâlnit în familie și în afara ei. 

Îi mângâi în suferința lor, le dăruiesc balsamul vindecător care le redă sănătatea, îi încurajez și îi umplu de 

speranță. 

54 Atunci bolnavul simte că o privire din Ceruri îi cunoaște durerea și că această privire este cea a 

Tatălui său care îl va elibera de povara suferințelor pe care le poartă cu el. Inima care nu a cunoscut 

tandrețe, înțelegere sau bunăvoință pe pământ, se simte brusc învăluită de curiozitatea Cuvântului meu. 

Iubește cu o iubire infinită și își simte durerea, atât de mult timp reținută, revărsându-se în torente. 

55 Atât bărbatul singur sau neînțeles, cât și cel care a devenit sclavul patimilor sau al viciilor, femeia 

abandonată, cât și tânăra fată care se teme să înfrunte viața, atât tatăl sau mama de familie care își aduce 

toate problemele în fața Mea, cât și orfanul care nu are un adăpost în lume - Eu îi aud pe toți și le lucrez 

inimile cu dalta fină a Cuvântului Meu. 

56 Știu că atunci când mă ocup de tot ceea ce o apasă, oricât de uman sau material ar fi, mă ocup de 

sufletul ei, pentru că astfel o eliberez de povara ei, pentru că astfel îi pregătesc drumul pe care trebuie să-l 

parcurgă mai apoi și pentru că astfel aprind în ea lampa credinței. 

57 Sursa mea de iubire curge peste voi în aceste momente, vă iartă și vă binecuvântează. 

58 Vă primesc pe toți în această zi, pentru ca voi toți să ascultați Cuvântul Meu și să fiți 

reîmprospătați de el. 

59 Dacă printre aceste mulțimi se vor găsi ipocriți și farisei, uzurpatori, hoți de bunuri materiale sau 

chiar de bunuri morale, cum ar fi onoarea, sau de bunuri spirituale, cum ar fi credința și pacea, vă voi 

mângâia pe toți ca și cum ați fi toți fără pată, căci eu sunt Tatăl vostru, care sunt însetat de înnoirea voastră 

și de iubirea voastră. 

60 Tocmai cu cei mai pierduți și cei mai îndepărtați de lege dovedesc mereu puterea Cuvântului Meu. 

De aceea v-am vorbit în detaliu în această perioadă - cu o instrucțiune plină de dreptate plină de iubire și 

învățături infinit de înțelepte pentru a vă salva din abisuri și pentru a vă conduce până la vârf. Căci 

abisurile sunt pline de întuneric și acolo nu poți cunoaște niciodată adevărul. Pe de altă parte, culmile 

strălucesc de lumina înțelepciunii, a iubirii și a dreptății. 

61 Vizitele justiției și mustrările sunt pentru cei încăpățânați, pentru cei nebuni și pentru cei care 

persistă în rău. Dar știu când un cuvânt de dragoste este suficient pentru a-i converti. 

62 Această adunare este neîncetat atinsă în aceste două moduri. Iubirea este suficientă pentru a-i ghida 

pe cei docili mental* și fizic, în timp ce pentru cei care nu sunt receptivi la iubire este nevoie de durere 

pentru a-i readuce la moderație și ordine. 
* Ceea ce s-a spus în a doua notă de subsol de la 143.7 se aplică în mod analogic și adjectivelor spiritual și psihic. 

Deși cei doi termeni se suprapun adesea într-o mare măsură, s-a renunțat la dubla denumire "spiritual-mental", 

precum și la cea mai modernă "psihic" în loc de "spiritual". 

63 Încet și pas cu pas, pe măsură ce le apare reînnoirea, ei trec din rândurile celor care se purifică prin 

durere în rândurile celor care se înalță prin spiritualizare. 

64 Mă auziți cu toții și tăceți cu toții. Cartea conștiinței tale stă deschisă în fața spiritului tău, în fața 

minții tale. Ea vă arată adevărata cale și vă face să recunoașteți calea pe care ați ales-o în mod voluntar. 

Dar în acest moment, spiritul publicului s-a înviorat pentru a auzi chiar și ultimele mele cuvinte. 

65 Aici, în fața acestui cuvânt, nu există om care să nu tremure în interiorul și exteriorul ființei sale, 

adică în spirit și în carne. În timp ce mă ascultă aici, el se gândește la viață, la moarte, la dreptatea divină, 

la eternitate, la viața spirituală, la bine și la rău. 

66 Când îmi aude vocea, simte în el însuși prezența spiritului său și își amintește de unde a venit. 

67 În scurtul timp în care mă ascultă, se simte în armonie cu toți vecinii săi și îi recunoaște în adâncul 

ființei sale ca fiind adevărații săi frați și surori, ca frați și surori în veșnicia spirituală, care sunt chiar mai 

aproape de el decât cei care sunt doar după trup, deoarece acesta este doar temporar pe pământ. 
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68 Nu există bărbat sau femeie care, atunci când mă ascultă, să nu se simtă recunoscut de mine. De 

aceea, nimeni nu îndrăznește să își ascundă sau să-și ascundă petele în fața Mea. Și îi fac să fie conștienți, 

dar fără să expun public pe nimeni, pentru că eu sunt un judecător care nu expune niciodată. Eu vă spun că 

vă demasc printre voi adultere, infanticid, hoții, vicii și infirmități care sunt ca lepra pe sufletul celor ce au 

păcătuit. Dar nu vă dovedesc doar adevărul Cuvântului Meu, arătându-vă că sunt în stare să demasc 

fărădelegile inimii voastre. Vreau, de asemenea, să vă dovedesc puterea învățăturilor Mele, oferindu-vă 

armele pentru a învinge răul și tentațiile, învățându-vă cum să obțineți reînnoirea și trezind în ființa voastră 

dorința de bine, de înalt și de pur și o aversiune absolută față de tot ceea ce este josnic, de tot ceea ce este 

fals și de tot ceea ce este dăunător pentru suflet. 

69 Voi, bărbați și femei din care îmi formez noul meu popor, voi, mulțimi iubite, care plângeți în 

tăcere în acest ceas binecuvântat, odihniți-vă cu mine, simțiți cum iertarea mea coboară asupra voastră, vă 

curăță de defectele voastre și vă eliberează de poverile voastre pentru a putea începe o nouă existență. 

70 Fiți liniștiți, văd pocăința sinceră în cei care au devenit conștienți de gravitatea fărădelegilor lor și 

care, în acele momente, cu inimile sfâșiate, Îmi cer iertare; să nu-i fac să plătească pentru fărădelegile lor, 

măsurându-le cu același etalon cu care au măsurat în lume, și care, în cele din urmă, Mă roagă să le dau 

ocazia de a-mi dovedi pocăința lor. Cum aș putea să nu-l cunosc pe cel care plânge cu adevărată căință și 

cum aș putea să-i refuz acea ocazie pe care mi-o cere cu atâta angoasă. De asemenea, îi cunosc și pe cei 

care se amăgesc pe ei înșiși cu o pocăință falsă, dar nu și pe Mine, pentru că Eu văd dincolo de prezența 

voastră. Pe aceștia îi voi supune la încercări atâta timp cât va fi necesar pentru ca ei să se trezească 

complet la chemarea conștiinței lor. 

71 Simțiți acum, cu toții, mângâierea mea, dragostea mea și pacea mea, căci ați venit la banchetul 

spiritual din casa Maestrului și este corect să vă bucurați cu toții de mâncarea iertării și a iubirii Tatălui 

vostru. 

72 Mantia mea de iubire se întinde peste univers. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 146  
1 Ucenici, v-am mângâiat frunțile și v-am risipit durerile voastre adânci, iar voi v-ați ridicat ochii 

spre mine și mi-ați spus: "Ai fost aici, Doamne?". 

2 Trebuie să vă concentrați atenția asupra Cuvântului Meu, pentru că atunci când sunt cu adevărat 

ascultat, Îmi deschid vistieria și Îmi revărs înțelepciunea asupra discipolilor Mei. Mă întrebi: "La ce se 

datorează răbdarea ta atât de mare și dragostea ta divină atât de mare?". Iar eu vă răspund: mulți dintre voi 

sunteți părinți pe pământ și toți ați fost copii. Ce tată și-a dorit durere copilului său, chiar și atunci când a 

primit de la el cea mai gravă insultă, cea mai crudă ingratitudine? O rană adâncă s-a făcut în inima acelui 

tată, durerea l-a străpuns și uneori chiar mânia i-a întunecat mintea, dar un cuvânt de pocăință din partea 

acelui copil sau un act de smerenie a fost suficient pentru ca el să-l apese din nou la inimă. Când faceți 

acest lucru ca ființe umane, de ce vă mirați că vă iubesc și vă iert cu desăvârșire? 

3 Te-am creat pentru a te iubi și pentru a te simți iubit. Ai nevoie de mine la fel de mult cum și eu 

am nevoie de tine. Cine spune că nu am nevoie de tine nu spune adevărul. Dacă ar fi fost așa, nu v-aș fi 

creat și nici nu m-aș fi făcut om pentru a vă salva prin acel sacrificiu care a fost o mare dovadă de iubire; 

v-aș fi lăsat să pieriți. Dar trebuie să vă dați seama că dacă vă hrăniți cu iubirea Mea, nu faceți decât să 

oferiți același lucru Tatălui vostru, căci vă spun mereu și mereu: "Mi-e sete, mi-e sete de iubirea voastră". 

4 Cum să nu fiți absenți de la Mine și cum să nu simt Eu absența voastră, din moment ce faceți parte 

din Spiritul Meu? Vedeți de ce vă cer să cercetați Cuvântul Meu și chiar modul în care am venit? - Ca să 

nu vă mirați de faptul că Mă manifest prin trupuri păcătoase. Păcatul tău nu poate fi un obstacol în calea 

iubirii Mele. Am venit să vă purific pentru a vă aduce mai aproape de Mine. Unii au înțeles acest lucru, 

alții nu. De aceea, printre mulțimile de bărbați și de femei care m-au ascultat în acest timp, sunt unii care 

au proclamat cu voce tare că m-am întors la oameni, precum și cei care au spus că acest lucru este 

imposibil. 

5 Prezența Mea nu s-a retras niciodată de la voi. Este Cuvântul meu pe care îl revărs asupra voastră, 

ca împlinire a promisiunii mele. Este iubirea și lumina Mea care radiază din acest Cuvânt. În prezent vă 

învăț, dar când va veni anul 1950, care, conform voinței mele, este destinat să fie ultimul al acestei 

manifestări, voi încheia această formă de manifestare fără ca Spiritul meu să se despartă de voi. 

6 Doar unele inimi vor fi pregătite pentru acest moment. 

7 Oare am așteptat în Era a doua ca lumea să se convertească și abia apoi am plecat? Am plecat în 

bătaie de joc, dispreț, cruzime și îndoială. Știam că moartea mea era necesară pentru ca lumea să se ridice 

la viață. În acest timp voi pleca din nou în momentele de confuzie, de consternare și de îndoială. Dar 

Cuvântul meu, lăsat umanității ca testament al iubirii, va zgudui lumea încă o dată. 

8 Va veni războiul ideilor, al credințelor, al religiilor, al doctrinelor, al filosofiilor, al teoriilor și al 

științelor, iar numele meu și învățătura mea vor fi pe toate buzele. Întoarcerea mea va fi dezbătută și 

judecată, după care marii credincioși se vor ridica și vor proclama că Hristos a fost din nou printre oameni. 

În acel moment voi încuraja acele inimi din infinit și voi face minuni în calea lor pentru a le întări credința. 

9 Omenirea comemorează astăzi ziua în care niște magi de la Răsărit au venit la ieslea din Betleem 

pentru a se închina Pruncului divin. Astăzi unele inimi mă întreabă: "Doamne, este adevărat că acei 

puternici și înțelepți domni s-au plecat în fața ta și au recunoscut divinitatea ta?". 

10 Da, copiii mei, știința, puterea și bogăția au fost cele care au venit și au îngenuncheat în fața mea. 

11 De asemenea, au fost prezenți păstorii, soțiile și copiii lor cu darurile lor umile, sănătoase și simple 

cu care l-au primit și întâmpinat pe Mântuitorul lumii și pe Maria ca simbol al tandreței cerești. Ele 

reprezentau umilința, inocența, simplitatea. Dar cei care aveau în pergamentele lor profețiile și 

promisiunile care vorbeau despre Mesia dormeau liniștiți, fără să bănuiască cine a venit pe lume. 

12 Uneori vă îndoiți de ceea ce vă spune istoria scrisă de apostolii mei, pentru că viața mea a fost 

înconjurată de multe legende false. Acum vă spun că ceea ce au scris ei era adevărul și, mai mult, era 

absolut necesar pentru mântuirea voastră. Toate acestea le confirm acum, dar ceea ce imaginația oamenilor 

a creat va fi distrus pentru totdeauna de adevărul Cuvântului Meu în acest timp. Oamenii de rând au venit 

la Cuvântul Meu și aduc în inimile lor darul umilinței și al modestiei. Mai târziu, lumea voastră științifică, 

cei bogați și puternici se vor pleca în fața prezenței mele invizibile. 
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13 Deși v-am întâlnit mai mult materializat decât în trecut, evoluția realizată prin spirit va permite 

umanității să înțeleagă noua mea manifestare spirituală. Oricât de departe ar crede omul că este de 

Divinitatea mea, iată, el este la un singur pas de ea. Unii pretind că eu nu exist. Dar nu vă lăsați 

impresionați de acest lucru. Acești oameni vorbesc în acest fel pentru că și-au format idei ireale despre 

mine. Când au fost dezamăgiți de știința lor în această privință și nu am fost acolo unde credeau ei că sunt, 

m-au refuzat. Dar cât de mare este dorința lor de a ști dacă eu exist cu adevărat. 

14 Omul încă nu s-a descoperit pe sine, încă nu s-a recunoscut spiritual pentru a primi soluția la multe 

enigme confuze și răspunsul la multe întrebări. Acum este momentul în care poate și trebuie să se 

găsească, să se descopere și să se recunoască. Când se va întâmpla acest lucru - cu ce claritate va simți 

atunci prezența mea! 

15 V-am permis să intrați în contact cu ființele de dincolo pentru o scurtă perioadă de timp, lucru pe 

care nu l-am aprobat în Era a doua, pentru că nu erați pregătiți pentru asta atunci, nici ei, nici voi. Această 

ușă a fost deschisă de Mine în acest timp și, prin ea, fac ca anunțurile profeților Mei și unele dintre 

promisiunile Mele să devină realitate. În 1866, această ușă invizibilă s-a deschis pentru voi, precum și 

organul minții celor aleși, pentru a face cunoscut mesajul pe care Spiritele de Lumină urmau să-l aducă 

oamenilor. Înainte de acel an, spiritele s-au făcut cunoscute în națiunile și popoarele pământului, care au 

fost semnele premergătoare ale venirii mele. 

16 Ați făcut mari eforturi în știință și ați fost profund adormiți în ceea ce privește spiritualitatea. Dar 

eu am venit să vă învăț o știință divină care are ca rădăcină iubirea și din care emană milă, înțelepciune  și 

fraternitate. Știința voastră a apropiat popoarele, a depășit timpul și distanța, este rodul înțelegerii. Ce este 

deci ciudat în faptul că lumile se apropie prin intermediul minții și că eternitatea este dobândită prin ea? 

Oricine are dorința de a parcurge acest drum, să-și îmbrace inima cu respect, să vegheze, să se roage și să 

fie ascultător la chemarea conștiinței sale. 

17 V-am spus că relația voastră cu lumea spirituală în această formă materială și tangibilă va fi scurtă, 

pentru că în 1950 această lecție și experiență se va încheia. Dar dacă o veți folosi cum se cuvine, ea vă va 

lăsa nenumărate roade, printre care și aceea de a vă pregăti pentru discuții de la spirit la spirit, pentru o 

comunicare directă, fără a avea nevoie de abilitățile pe care le-am permis temporar minților voastre. 

Numai dragostea vă va atrage unul către celălalt. 

18 Vă învăț în această formă pentru ca să nu cădeți pradă unor științe confuze, unui nou fanatism sau 

superstiție. Prin urmare, în Era a doua nu vi s-a permis să cunoașteți astfel de învățături date sub această 

formă, deoarece nu ați fi înțeles conținutul lor spiritual. Hristos v-a promis și Ilie a împlinit-o în acest 

timp. Chiar și după 1950, ființele spirituale vor continua să se manifeste material în lume. Acest lucru va 

servi pentru a-i face pe mulți sceptici să creadă și pentru a face să se trezească multe ființe spirituale. Dar 

oamenii de aici ar trebui să fie ascultători și să permită ca acest tip de manifestare să se încheie cu ei la 

momentul potrivit. Mai târziu, acești ucenici vor porni spre națiuni și vor dezrădăcina cu mână fermă toate 

buruienile care au răsărit printre oameni, astfel încât să rămână doar lumina experienței ca grâul fertil. 

După profanarea care se face cu cele sfinte vor veni cei care învață respectul față de ceea ce este pur. Și 

atunci, când spiritualizarea domnește în inimile oamenilor, aceștia vor simți că mintea lor se ridică spre 

alte lumi și vor simți că acestea intră în inimile lor. Atunci oamenii vor fi atins o înălțare spirituală care le 

va permite să simtă prezența Împărăției Cerurilor în inimile lor. 

19 Legăturile de iubire cu care ați fost uniți pe pământ vor deveni și mai strânse cu cei care vi se vor 

alătura spiritual în veșnicie. Astfel se va forma familia universală, în care nu vor mai exista diferențe. 

20 Ați avut printre voi și manifestări ale unor ființe confuze care trăiesc în întuneric. Ei au intrat pe 

ușile acelui dar pe care vi l-am încredințat. Dar cine ar putea considera aceste manifestări ca fiind rele, sau 

ar putea judeca această învățătură a mea ca fiind necinstită? Nu credeți că acest dar servește pentru a face 

bine nu numai printre oameni, ci și printre cei care au sufletele întunecate? 

21 Oricine judecă aceste învățături ca fiind false a studiat prost lucrările lui Isus în Epoca a doua. 

Viața spirituală este asemănătoare cu viața materială, care are și ea răscrucile ei, vizitele și tentațiile ei, ca 

și viața pe care o trăiți. Ori de câte ori se deschide o ușă pentru a face binele, cei nevoiași se grăbesc să 

intre acolo, așa cum s-a întâmplat cu Isus în Epoca a doua și așa cum se întâmplă cu cei care au primit 

acest dar în acest timp. Acolo vreau să văd mila ta. 
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22 Te binecuvântez, căci atunci când veneau la tine oameni posedați, nu-i numeai posedați de diavol, 

ci vedeai în cel posedat un semen ispășitor și în cei care-l dominau frați și surori necăjiți care-l zăpăceau. 

23 În viitor, nu va mai fi necesar ca aceste ființe să se folosească de creierul vostru pentru a înțelege 

realitatea. Va fi suficient ca ei să primească gândurile voastre în mintea lor pentru a vedea lumina. 

24 Aceasta este deja ultima perioadă în care voi fi cu voi sub această formă. Credeți acest lucru și 

credeți, de asemenea, că nu mă voi întoarce în această lume pentru a face audibil Cuvântul Meu pe plan 

material, cu atât mai puțin pentru a deveni o ființă umană. 

25 Înarmați-vă, pentru că vor veni la voi zvonuri de la oameni care pretind că m-am întors, că Hristos 

a venit pe pământ. Atunci vei rămâne credincios și cu 

Fermitate spuneți: "Domnul este în duh cu toți copiii Săi". Dacă, totuși, sunteți adormiți și nu vă 

spiritualizați, veți nega faptul că Mi-am retras cuvântul Meu (rostit prin purtătorii de cuvânt umani); și, 

devenind blasfemiatori și neascultători, veți invoca raza Mea asupra mulțimilor și le veți spune: "Să-L 

rugăm pe Cel care ne-a dat cuvântul Său să continue să ne vorbească. Să-i oferim cântece și imnuri, ca să 

ne audă". Dar adevărat vă spun: raza mea nu se va întoarce în organul uman al înțelegerii, căci nu voi 

sprijini nebunia voastră. Ce consecințe ar avea acest lucru? - Ca cuvintele de lumină aparentă să vă arunce 

în confuzie! Inima ta nu vrea asta? Atunci pregătiți-vă pentru această încercare și, pe baza ascultării și a 

umilinței voastre, lumina inspirației mele va străluci. 

26 Vă anunț că foarte curând va domni confuzia, dacă fuziunea acestor comunități într-o singură 

comunitate nu va avea loc înainte de 1950, pentru că vor fi unii care vor spune că Maestrul va continua să 

se facă cunoscut, și atunci vai de acest popor! Nu v-ați gândit încă la această amenințare? Spiritul de 

fraternitate și unitate nu s-a trezit încă în voi și vă așteptați ca evenimentele să vă unească. Dar dacă vă 

așteptați la asta, veți vedea în schimb cum vor izbucni ciuma, dezordinea, războaiele și judecata forțelor 

naturii, până când nu va mai exista niciun loc de pace în lume - nici pe suprafața pământului, nici în 

interiorul lui, nici pe mare, nici în ceruri. 

27 Oameni buni, în această zi am început Cuvântul Meu plin de bunătate, dar apoi a devenit sever, 

pentru că este necesar să vă avertizez asupra pericolelor și să vă corectez la timp erorile. Dar voi încheia 

cuvântul meu de învățătură cu cuvinte frumoase. 

28 Ucenici, nu uitați că în ziua în care oamenii comemorează nașterea lui Hristos, v-am deschis ochii 

și mai mult ca să veniți la Mine pe calea devotamentului spiritual al datoriei, al smereniei și al ascultării. 

29 Astăzi, ca și păstorii de atunci, nu mi-ați oferit lapte, miere și pâine ca pe un dar de iubire și de 

încântare. Nici regii și cărturarii acestui timp nu-mi vor aduce tămâie, aur și smirnă. Toți își vor întinde 

sufletele spre mine, ca să pun în ele o jertfă de iubire. 

30 În acest moment, prin intermediul unui organ uman de înțelegere, am coborât la voi în Cuvântul 

meu pentru a vă ura bun venit și pentru a vă spune că v-am dat iertarea mea pentru totdeauna. 

31 Aștept în tine sămânța cea nouă. Ascultați-mă pentru ca voi să deveniți sămânță de lumină. 

32 Mulți dintre voi vor să moară pentru că sunt obosiți și fără idealuri pe pământ. Este adevărat că 

moartea trupului este nașterea din nou pentru suflet, dar trupul pe care îl aveți are rolul de a vă purifica. 

Rugați-vă și vegheați și nu veți slăbi. Eu sunt în voi. Când spuneți că Sângele lui Hristos a căzut peste 

omenire, credeți că este doar un simbol sau un simbol? Ce ați crede dacă v-aș spune că atât Sângele meu, 

cât și Trupul meu v-au trasat calea de împlinire a misiunii încredințate fiecăruia dintre voi? Și dacă Spiritul 

meu se revarsă în fiecare dintre voi, de ce nu vă recunoașteți ca frați și în schimb vă detestați? Nu v-ați 

gândit niciodată că tot ceea ce le faceți semenilor voștri, îmi faceți și mie? 

33 Nu continuați să căutați descendența umană a lui Isus, ea nu vă va dezvălui perfecțiunea trupului 

meu. Pătrundeți în marile revelații pe care vi le-am făcut atunci și acum și veți înțelege ce vă spun în acest 

moment. 

34 Nu căutați cărțile lumii care, chiar dacă vorbesc despre mine, nu au fost scrise sub inspirație 

divină. Amintiți-vă că ceea ce vine din mintea umană poate conține erori, dar ceea ce vine din Cer nu vă 

poate induce în eroare. Păzește revelațiile mele cu mai mult zel decât ai păzi perlele sau diamantele. 

35 Oamenii susțin în cărțile lor că Iisus a fost cu esenienii pentru a-și dobândi cunoștințele. Dar cel 

care știa totul și care exista înainte ca lumile să se nască nu avea nimic de învățat de la oameni. Divinul nu 

poate învăța nimic de la uman. Oriunde am fost, am fost pentru a preda. Poate fi cineva pe pământ mai 
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înțelept decât Dumnezeu? Hristos a venit de la Tatăl pentru a aduce oamenilor înțelepciunea divină. Nu v-

a dat Maestrul vostru o dovadă în acest sens atunci când, la vârsta de doisprezece ani, i-a uimit pe teologii, 

filozofii și învățătorii legii din acea vreme? 

36 Unii i-au atribuit lui Isus slăbiciunile tuturor oamenilor și se bucură să arunce cu noroiul pe care îl 

poartă în inima lor asupra Omului care este divin și fără greșeală. Aceștia nu mă cunosc. Dacă toate 

minunile naturii pe care le contempli nu sunt altceva decât întruchiparea materială a gândurilor divine - nu 

crezi că trupul lui Hristos a fost materializarea unui gând sublim al iubirii Tatălui tău? Deci Hristos v-a 

iubit doar cu duhul, nu cu carnea. Adevărul meu nu va putea fi falsificat niciodată, deoarece conține o 

lumină absolută și o putere nelimitată. 

37 Vă dezvălui în acest moment, prin intermediul acestor minți simple și needucate, sunetul iubitor și 

de neuitat al cuvintelor lui Iisus, care nu dor. 

38 Oamenii au îndrăznit să judece fără respect și fără iubire viața ființelor supreme pe care Dumnezeu 

le-a trimis oamenilor, folosind propriul Meu Cuvânt ca bază pentru șiretlicurile lor. Când i-am numit frați 

pe ucenicii mei cu o anumită ocazie, nu a fost singura dată și nici nu i-am numit doar pe ei. Maria a purtat 

în pântecele ei virgin trupul lui Iisus. Mama aleasă, cea mai pură Mamă, crinul fără cusur a fost 

întruchiparea tandreței materne care există în Divinitate. De ce Isus, care s-a numit pe sine însuși Fiul lui 

Dumnezeu, nu i-ar numi pe oameni frați, de vreme ce și ei sunt copii ai lui Dumnezeu? Când veți avea în 

sfârșit maturitatea necesară a minții care vă va permite să dați interpretarea corectă a sensului divin și 

uman? Înțelegeți că aceasta este singura modalitate de a ști unde sunt erorile și unde strălucește adevărul. 

39 Oamenii nu vă pot vorbi despre Mine cu mai mult adevăr decât Mine, chiar dacă vă dau aceste 

învățături prin intermediul oamenilor. Gândiți-vă că ei sunt în extaz atunci când vorbesc prin ei. Învățătura 

Mea va fi încă înțeleasă; esența ei, care este Legea, va fi lăudată de omenire. Înainte de aceasta, sămânța 

de neghină va fi distrusă. Dar când îi vei numi pe toți oamenii frați? Când veți vedea în ei copii ai Tatălui 

vostru? Singurul certificat care vă poate aduce în sânul meu va fi acela că ați fost capabili să fiți copii ai 

lui Dumnezeu și frați ai aproapelui vostru. 

40 Voi care vă îngrijorați atât de mult pentru casa voastră - de ce nu vă îngrijorați la fel de mult pentru 

casa pe care trebuie să o pregătiți pentru spiritul vostru în veșnicie? Tu, care aprinzi lumina în casa ta ca să 

nu fii în întuneric, de ce nu aprinzi și lampa inimii tale ca să nu locuiești în întuneric? 

41 Când veți fi pregătiți pentru asta, vă voi vorbi în detaliu și clar despre cele trei "timpuri" și cele 

șapte etape sau epoci, astfel încât să nu le confundați. 

42 Iată, iată cuvântul meu revelator și simplu. Înțelegeți-o și lăsați-o să devină acțiune. 

43 Acesta este un moment de har în care lumina Sfântului meu Spirit se răspândește în toate lumile, o 

lumină care este înțelepciune divină pentru fiecare creatură spirituală. Iar voi, care ascultați Cuvântul meu 

și vă reîmprospătați cu înțelepciunea Spiritului Adevărului, descoperiți în toate acestea sensul învățăturilor 

mele, pregătiți-vă cu adevărat, căci trebuie să învățați pe mulți Legea mea. 

44 Legea mea este o cale a dreptății și a iubirii la care îi chem din nou pe oameni, pentru ca ei să 

poată conduce familiile și națiunile cu acea iubire și dreptate despre care vă vorbesc. Originea și sfârșitul 

tuturor lucrurilor create se bazează pe această lege. Este voința Mea ca toate lucrurile să trăiască în 

armonie și ca voi să evoluați spiritual în această creație, la fel cum evoluează diferitele regnuri ale naturii, 

pentru ca voi să puteți progresa în spiritul vostru. 

45 Omul a ajuns la un punct mort din punct de vedere moral și spiritual. Și-a creat un cult al lui 

Dumnezeu și un mod de viață pe care îl consideră cel mai bun și a căzut într-o rutină care îi plictisește și îi 

obosește spiritul și îl face să se fanatizeze în rituri și ceremonii care îi amăgesc simțurile. Să ne gândim, pe 

de altă parte, la nivelul de dezvoltare pe care îl au regnurile care formează natura materială. Recunoașteți 

ordinea, armonia și perfecțiunea lor. 

46 Trebuie să înțelegeți că voi - înzestrați cu spirit - sunteți cea mai iubită lucrare a Tatălui în creație, 

pentru că a pus în voi esență spirituală, calități spirituale și nemurire. 

47 Pentru suflet nu există moarte, o moarte așa cum o înțelegeți voi, adică încetarea de a exista. 

Moartea trupului nu poate fi moartea sau sfârșitul pentru suflet. Tocmai atunci își deschide ochii spre o 

viață superioară, în timp ce învelișul său corporal îi închide pentru totdeauna în raport cu lumea. Este doar 

un moment de tranziție pe drumul care duce la perfecțiune. Dacă încă nu ați înțeles-o în acest fel, 
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înseamnă că încă iubiți foarte mult această lume și vă simțiți strâns legați de ea. Vă chinuie să părăsiți 

această casă, deoarece vă considerați proprietarii a ceea ce posedați în ea; iar unii au și o vagă premoniție a 

justiției mele divine și se tem să intre în lumea spirituală*. 
* Spaniolul "valle" înseamnă literalmente vale și adesea înseamnă: dincolo, lume (spirituală), spațiu vital, casă 

(pământ), acasă. 

48 Omenirea a iubit prea mult această lume - prea mult pentru că iubirea ei a fost greșită. Câți au 

pierit pe ea din acest motiv! Câte suflete s-au materializat din același motiv! 

49 Doar atunci când ai simțit pașii morții aproape, când ai fost grav bolnav, când ai suferit, doar 

atunci ți-ai amintit că ești la un pas de dincolo, de acea dreptate de care te temi doar în astfel de momente 

critice; și atunci faci jurăminte în fața Tatălui și juri să-L iubești, să-L slujești și să-L asculți pe pământ. 

50 Durerea te purifică, durerea este dalta care modelează inima omului pentru ca acesta să atingă 

spiritualitatea. Pentru ca durerea ta să nu fie stearpă, torța credinței trebuie să te lumineze pentru ca tu să ai 

înălțare spirituală și răbdare în încercări. 

51 Tu ești cel mai bun fruct care a ieșit din mine, copacul universal. Îndeplinește mereu legea mea de 

iubire, ca să mă pot bucura de tine. 

52 Dacă în viață îți golești o cupă de amărăciune din cauza semenilor tăi, dă-le înapoi aceeași cupă, 

dar plină de miere. Așa cum a făcut Hristos, care a secerat doar durere și amărăciune printre oamenii pe 

care i-a iubit atât de mult și care, în timp ce încă atârna pe cruce și în timp ce mulțimea blasfemia și îi 

oferea fiere și oțet, și-a deschis coasta ca un izvor de iubire pentru a da sângele său copiilor ca vin al 

învierii și al vieții veșnice. 

53 În cea de-a doua perioadă, Maestrul s-a îndepărtat de discipolii săi pentru câteva ore, iar când s-a 

întors, a observat că aceștia vorbeau între ei. Apoi i-a întrebat: "Ce ați învățat din învățătura mea?" Iar unul 

dintre ei a răspuns: "Stăpâne, când nu ești cu noi, studiem cuvintele tale, dar nu întotdeauna reușim să le 

înțelegem". Atunci Stăpânul le-a spus: "Priviți marea, vedeți cât de imensă este. La fel este și legea 

Tatălui. Este începutul și sfârșitul tuturor lucrurilor create, dar Eu vă voi face să înțelegeți acest lucru în 

măsura în care este voia Mea." 

54 Pe diferite căi, omenirea merge în această a treia eră și nu găsește adevărul. Îi trimit mesaje și 

semne, dar este oarbă. Chemările forțelor naturii și războaiele nu au fost suficiente pentru a fi martori ai 

revenirii lui Hristos printre oameni. 

55 Eu sunt printre cei câțiva care predau mesajul Meu de spiritualizare, pe care omul îl va cunoaște în 

acest timp. Iar dintre cei care au venit să Mă asculte, am ales noii discipoli care vor fi mesagerii și emisarii 

Lucrării Mele în lume. 

56 De aceea, vedeți cât de neobosit și perseverent îmi predau învățătura, căci vreau să vă las tari. 

Acest cuvânt trebuie să fie auzit pe tot pământul. 

57 Dacă lucrați cu sinceritate și iubire, veți realiza o lucrare care vă va face vrednici alături de mine, 

pentru că ați lucrat cu străduință pentru a planta moralitate, iubire și spiritualizare în oameni. 

58 Voi face ca exemplul tău să fie luat în seamă și recunoscut de popor. Atunci, generațiile următoare 

vă vor urma pașii fără încetare. 

59 Pentru a obține pacea, împliniți Legea mea, atunci o veți avea în spiritul vostru, iar ceasul morții 

trupului, despre care nu știți când va veni, vă va întâmpina în pace. 

60 Veghează, ca nu cumva să-ți spurci mintea cu gânduri necurate. Este creativă, iar dacă dai adăpost 

unei idei proaste, aceasta va avea ca efect să te tragă în jos, la niveluri inferioare, iar sufletul tău va fi 

învăluit în întuneric. 

61 Respectați cu atenție Legea Mea, căci Eu am pus-o în voi. Știți de ce am eliminat simbolurile 

materiale? Pentru că voi înșivă sunteți simbolul iubirii Tatălui. 

62 Fiți pregătiți pe dinăuntru ori de câte ori participați la una dintre învățăturile mele și, când primiți o 

lecție, gândiți-vă cum să o folosiți, pentru că altfel sămânța spirituală din inimile voastre va fi stearpă și nu 

numai că nu veți reuși să folosiți sămânța divină, dar nu veți reuși nici să vă folosiți timpul. 

63 Adunați-vă în interior înainte de a veni să mă ascultați, ca să nu plecați de la locurile mele de 

întâlnire cu aceleași slăbiciuni cu care ați venit aici. Atunci veți putea spune cu satisfacție interioară că ați 

știut cum să folosiți învățăturile Maestrului vostru. 
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64 Dacă nu vă concentrați în timp ce ascultați și nu aveți grijă să aplicați învățăturile mele, nu veți 

putea vedea niciodată roadele pe care cuvântul meu le poate produce printre voi. Dar dacă, pe de altă 

parte, faci un efort pentru a pune în practică învățăturile mele, le aplici în acțiunile tale și le trăiești, atunci 

vei vedea treptat cum ieși din stagnarea ta spirituală și cum progresezi pe calea ta de dezvoltare - acea cale 

care îți va conduce spiritul pas cu pas spre adevărata măreție. 

65 Cuvântul meu vorbește despre iubire, iar această iubire trebuie să se exprime prin aplicarea în viața 

voastră a fraternității, a unității, a egalității, a armoniei și a păcii. Dar pentru ca voi să vă inspirați în 

ascultarea Cuvântului Meu, trebuie mai întâi să credeți în adevărul manifestării Mele. 

66 Dacă nu Mă credeți acum, când Mă manifest prin mintea acestor creaturi, ce se va întâmpla când 

vă voi vorbi prin spiritul marilor inspirați ai veacurilor viitoare? 

67 Cu toții doriți să vă salvați pe voi înșivă. Cu toții doriți să scăpați de ispășirea spiritului și cu toții 

visați să cunoașteți Raiul. Cu toate acestea, vă spun că efortul pe care îl depuneți pentru a obține toate 

acestea este destul de mic și că, adesea, în loc să căutați căile și mijloacele care v-ar putea ajuta să le 

obțineți, fugiți de ele. 

68 Credeți că cerul este o regiune din infinit și că puteți intra în el printr-o pocăință sinceră a 

greșelilor voastre în momentul morții fizice, pentru că aveți încredere că în acel moment veți găsi iertarea 

și veți fi condus de mine în împărăția cerurilor. Asta este ceea ce credeți. Eu, pe de altă parte, vă spun că 

cerul nu este un loc anume, nici o regiune, nici o casă. Raiul sufletului este lumea sa emoțională înaltă și 

perfecțiunea sa, starea sa de puritate. Așadar, de cine depinde să te las să mergi în rai - de mine, care te-am 

chemat mereu, sau de tine, care ai fost mereu surd? 

69 Nu mai limitează infinitul, divinul. Nu vă dați seama că raiul nu ar mai fi infinit dacă ar fi - așa 

cum credeți - o anumită casă, o regiune sau un anumit loc? Este timpul să concepeți spiritualul într-un mod 

mai înalt, chiar dacă imaginația voastră nu poate cuprinde întreaga realitate. Dar ar trebui cel puțin să se 

apropie de ea. 

70 Fiți mereu conștienți că spiritul care atinge gradele înalte de bunătate, înțelepciune, puritate și 

iubire este mai presus de timp, durere și distanțe. Nu se limitează la a locui într-un singur loc, ci poate fi 

peste tot și poate găsi plăcerea supremă în a exista, a simți, a înțelege, a iubi și a fi iubit peste tot. 

71 Acesta este raiul spiritului! 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 147  
1 Îl primesc pe poporul meu, pe voi care veniți la mine în dorința de a primi bunătatea Cuvântului 

meu, pentru a ușura durerile vieții. Vă dăruiesc tandrețea pe care o are Inima mea divină și vă 

binecuvântez. 

2 Acum este momentul în care Eu livrez Cuvântul Meu de Adevăr sub această formă pe această 

planetă - o vale a durerii în care voi, o, umanitate, suferiți. 

3 Peste visul vostru greu și peste necazul prin care treceți, apare din nou Legea mea, care vrea să vă 

trezească, să lumineze pământul, conform promisiunii mele date în Era a doua. 

4 Este scris că lumina mea va străluci în lume, toate sufletele se vor converti, copiii și bătrânii vor 

profeți, iar femeile și bărbații vor avea viziuni spirituale atunci când oamenii vor fi ajuns la un grad mare 

de depravare. 

5 Realizează că te afli deja în acele vremuri în care s-a răspândit păcatul Sodomei și Gomorei, când 

părinții îi judecă greșit pe copii și copiii se ridică împotriva părinților. Tocmai atunci lumina mea te 

luminează ca un far sublim de speranță ca un soare radiant al viitorului. 

6 V-am promis că raza mea va coborî și gândurile mele divine vor deveni cuvinte care să vă mângâie 

și să vă întărească în necazurile și abandonul vostru, atunci când trei dintre voi se vor reuni în numele 

Tatălui. Căci eu sunt "Cuvântul" divin care a iubit și iubește omenirea, înainte și după moartea de pe cruce. 

7 Lumea este zguduită pentru că gândirea ei este bolnavă și oamenii, în distragerea lor, nu știu dacă 

Eu sunt sau nu Maestrul. De fiecare dată, oamenii au pierdut echilibrul între dreptate și adevăr; au ajuns la 

extreme. În trecut, voi v-ați închinat lui Dumnezeu în tot felul de forme materiale care se aflau sub ochii 

voștri: în stele, în elemente și în idoli făcuți cu mâinile voastre. Astăzi, omul se simte bine, își exaltă 

personalitatea și îi este rușine să spună "Dumnezeu". Îi dă alte nume pentru a nu-și compromite 

îngâmfarea, pentru a nu cădea de pe piedestalul poziției sale sociale. De aceea mi se spune: Inteligența 

cosmică, Arhitectul Universului. Dar v-am învățat să-mi spuneți: "Tatăl nostru", "Tatăl meu", așa cum v-

am învățat în Era a doua. De ce cred oamenii că își înjosesc sau își diminuează personalitatea atunci când 

îmi spun "Tată"? 

8 Maestrul vă întreabă, iubiți discipoli: Ce este al vostru în această lume? - Tot ceea ce aveți v-a fost 

dat de Tatăl pentru ca voi să îl folosiți în timp ce umblați pe pământ, atâta timp cât vă bate inima. 

Deoarece spiritul vostru provine din Divinitatea mea, deoarece este o suflare a Tatălui Ceresc, deoarece 

este întruparea unui atom al Spiritului meu, deoarece și corpul vostru a fost format după legile mele și vi l-

am încredințat ca instrument al spiritului vostru, nimic nu vă aparține, iubiți copii. Tot ceea ce a fost creat 

aparține Tatălui și El v-a făcut proprietari temporari ai acestuia. Amintiți-vă că viața voastră materială nu 

este decât o etapă în eternitate, este o rază de lumină în infinit și, prin urmare, trebuie să fiți atenți la ceea 

ce este etern, la ceea ce nu moare niciodată, și anume spiritul. 

9 Nu uitați, toate frumusețile acestei lumi sunt destinate să dispară pentru a face loc altora. Dar 

spiritul tău va continua să trăiască veșnic și să-L privească pe Tatăl în toată slava Sa - Tatăl din al cărui 

pântece ai ieșit. Tot ceea ce este creat trebuie să se întoarcă în locul de unde a venit. 

10 Iubirea lui Dumnezeu este infinită și, cu cât vei dori să o diminuezi mai mult, cu atât mai mult se 

va ridica în fața ta și cu atât mai insistent se va arăta în calea ta. Ați vrut să-L umanizați, căutându-L sub 

diferite înfățișări, și L-ați venerat în limitele unui sanctuar de piatră făcut de mâini omenești. Dar eu vă 

spun: nu căutați un Dumnezeu atât de mic. Căutați-l în măreția Duhului său Sfânt - înălțat, divin, 

maiestuos, stăpânul a tot ce a fost, a tot ce este și a tot ce va fi. 

11 Dacă încă te mai întrebi în gând dacă este posibil ca raza de lumină a lui Isus din Nazaret să 

lumineze în prezent această lume păcătoasă prin cuvântul său, această voce te întreabă: Atunci când va 

veni medicul, dacă nu atunci când pacientul este periculos de bolnav? Astăzi lumea se tăvălește în durerea 

ei profundă, în suflete este agonie și zbucium de moarte. Prin urmare, este momentul potrivit pe care Tatăl 

l-a ales pentru a ilumina și înălța sufletele în împlinirea profețiilor prin acest mesaj de pace și iubire. 

12 Omul a uitat de Creatorul său și a vrut să trăiască doar pentru materie. Astăzi Maestrul vine și vă 

spune: "Învățați să vă folosiți de facultățile spiritului vostru, pentru ca Domnul lumii și al atomilor, al 

gloriei infinitului și a ceea ce nu mai este deloc perceptibil, să fie și Domnul gândurilor voastre, pentru ca 
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el să strălucească și să se reflecte în casa voastră de lumină, iar lumina să vă învăluie și să vă lumineze ca 

toate stelele. 

13 Nu vă mai întrebați de ce sunt cu voi. Fie ca Spiritul meu divin să freamăte de iubire pentru toate 

creaturile. Apropie-te de acest banchet spiritual pe care ți-l ofer în acest moment, masa la care tandrețea 

cuvintelor mele te invită să urci cu pas hotărât pe calea spre adevărata lumină. Grăbiți-vă, copiii mei, 

pentru că vă voi da această moștenire în doar câteva momente. 

14 Aud plângerea muribundului și a mamei în momentele de durere și de teamă. Spiritul meu, care 

este în orice loc, în interiorul și în afara existenței umane, le răspunde: Nu vă temeți, vă aud rugămintea, 

iată-mă! 

15 Iubiți discipoli ai Epocii a Treia, vă invit să străluciți împreună cu Mine, să fiți lumina lumii și 

colaboratorii Mei în această sarcină divină de a cultiva câmpul de semințe cu spiritualizare, cu 

compasiune, cu milă, cu iubire, așa cum v-am învățat. Udați această sămânță cu lacrimile de compasiune 

pe care le vărsați atunci când simțiți durerea aproapelui vostru, de asemenea cu lacrimi de pocăință. Ei 

încântă divinitatea mea și posedă puterea sublimă a pocăinței și credinței profunde. Nu vă cer să o faceți 

cu sângele din venele voastre, pentru că acest lucru nu are nicio valoare pentru mine. 

16 Omul, în orbirea lui, mă caută pe căi greșite și, dacă nu umanizează divinitatea mea, își divinizează 

umanitatea. De aceea, vocea mea îi spune: Este timpul să mă asculți și să mă simți în adâncul inimii tale. 

Amintiți-vă că iubirea mea este mereu prezentă în necazurile și bucuriile voastre. Dar când inima ta vrea 

să-mi spună: "Te-am simțit", o faci să tacă. Când spiritul tău vrea să se ridice spre mine, îl reții cu lanțurile 

grele ale pământului tău. 

17 Nu disperați în încercări. Poartă-ți crucea cu dăruire, așa cum te-am învățat eu să o porți. Aveți 

credință și amintiți-vă că nimic nu trece neobservat de Mine și că tot ceea ce există este luat în considerare, 

chiar și ultimul grăunte de nisip din mare și chiar și cea mai îndepărtată stea. Chiar și cuvintele mele din 

Predica de pe Munte au fost numărate, loviturile de ciocan care mi-au străpuns mâinile și picioarele când 

am fost bătut în cuie pe lemnul torturii; spinii coroanei pe care umanitatea i-a apăsat pe tâmplele mele 

divine și ultimele mele cuvinte pe cruce. 

18 Nu vă simțiți niciodată abandonați și nu vă luați viața în zadar, pentru că și zilele voastre sunt 

numărate de Tatăl. 

19 Uitați pentru o clipă de suferințele voastre și fiți milostivi, plini de compasiune și de iubire, astfel 

încât să puteți exprima puterea și iubirea Tatălui prin voi înșivă. 

20 Dacă te-ai simțit prea mic pentru ca Dumnezeu să se ocupe de tine, îți spun: Gândiți astfel din 

cauza egoismului vostru, care nu vă permite să înțelegeți măreția Tatălui vostru. Amintește-ți tot ceea ce 

fac părinții tăi pământești pentru a-ți călăuzi pașii cât ești mic și cum veghează pentru a te proteja. Dar 

dragostea tuturor părinților și mamelor de pe pământ nu este decât o slabă reflectare a dragostei lui 

Dumnezeu pentru tine. Înțelegeți cât de mult a trebuit să vă iubească Tatăl vostru Ceresc pentru a veni în 

această lume și a suferi pentru a vă învăța adevărata cale și pentru a vă da viața veșnică. Sunteți cea mai 

prețioasă ființă, opera sublimă a creației Sale. Deși sunteți atomi, sunteți mari în ochii lui. În tine se 

întruchipează împărăția sa și se simbolizează universul. Voi puteți descoperi în voi înșivă un cer și un 

soare luminos, dar nu ați înțeles cum să vă cunoașteți pe voi înșivă, de aceea vă spun astăzi: înțelegeți 

cuvântul meu, lăsați-mă să vă luminez cerul interior și să trăiesc în voi. Fie ca lucrările mele să înflorească 

în inimile voastre și să dea roade, pentru ca Tatăl vostru să fie glorificat și să își poată îndeplini planul său 

divin de a salva toate sufletele. 

21 Omenirea, în materialismul ei, îmi spune: "Este deci sigur că există împărăția spiritului?". Dar Eu 

vă răspund: O, necredincioșilor, voi sunteți Toma al celei de-a treia ere. Sentimentul de milă, 

compasiunea, tandrețea, bunătatea, generozitatea nu sunt calități ale materiei, așa cum nu sunt nici darurile 

harului pe care le purtați ascunse în voi. Toate aceste sentimente care sunt întipărite în inima și în mintea 

ta, toate aceste facultăți aparțin spiritului și nu trebuie să negi acest lucru. "Carnea" este doar o unealtă 

limitată, dar nu și spiritul: acesta este măreț pentru că este un atom al lui Dumnezeu. 

22 Căutați sediul Spiritului în miezul ființei voastre și marea înțelepciune în gloria iubirii. 
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23 Învățați de la mine ca să deveniți buni semănători în câmpurile iubirii. Tocmai în timpul în care 

oamenii nu se iubesc unii pe alții și nu sunt conștienți de ora în care trăiesc, am venit la voi pentru a-mi 

împlini promisiunea. 

24 Vă învăț din nou și vă trezesc sentimentele și capacitățile adormite, astfel încât să puteți pune tot 

binele care este în voi în slujba legii mele divine. 

25 Sfârșitul proclamației mele se apropie deja, iar până atunci veți obține o adevărată spiritualizare și 

cunoaștere a învățăturii mele. 

26 Manifestările pe care le experimentați în prezent nu le veți mai vedea niciodată. Ele au fost doar o 

pregătire pentru conexiunea mea spirituală directă cu voi. 

27 Ori de câte ori spiritul vostru se va ridica spre mine, veți simți cu adevărat prezența mea. 

28 Este deja timpul ca munca mea să fie mai cunoscută. Dar timiditatea voastră nu a permis acest 

lucru. Vă este adesea teamă să vorbiți. Dar, după 1950, munca mea va fi cunoscută și înțeleasă în întreaga 

lume. 

29 În activitatea mea de învățător din această perioadă am fost sprijinit de lumea spirituală, care a 

lăsat un exemplu de fraternitate, înălțare și împlinire în rândul acestui popor. Acum trebuie să faceți și voi 

la fel. 

30 Cuvântul Meu a luptat împotriva fanatismului vostru religios. Atunci, cu iubire, v-am convins că 

spiritul vostru, în dezvoltarea pe care a atins-o, poate renunța la orice cult exterior și la orice formă rituală. 

31 Am vrut să vă las uniți ca frați și surori, pentru că se apropie timpul bătăliei și vreau ca voi să 

dobândiți fermitate în spirit și putere morală. 

32 Amintiți-vă că pe drumul vostru veți întâlni imagini de mizerie, de durere. Vei întâlni morți vii și 

pe cei posedați de întuneric. Îi veți vedea pe cei care au inimile pietrificate și care au căzut victime ale 

patimilor lor. 

33 Vă spun chiar acum: Nu vă temeți să mergeți la ei. Dacă trupul tău suferă de boli care îți sunt 

respingătoare sau contagioase, nu te teme de contagiune și nici de bolile sufletului. Nu uitați și nu vă 

îndoiți că sunteți protejați de harul meu, pentru ca și aceasta să fie o altă mărturie pentru necredincioși. 

Căutați-i pe cei bolnavi și nevoiași și conduceți-i la Medicul Medicilor prin înălțarea, sfaturile și 

rugăciunile voastre. Dacă veți face acest lucru, veți pune în valoare darurile pe care vi le-am încredințat. 

34 Aveți încă multe de luptat cu voi înșivă pentru a vă realiza dezvoltarea și împlinirea sufletului 

vostru. Trebuie să-ți sporești voința de a mă sluji în aproapele tău. 

35 Uniți rezultatele studiului vostru și interpretarea Cuvântului meu, astfel încât închinarea voastră la 

Dumnezeu și faptele voastre să fie aceleași pentru toți. 

36 Atunci când oamenii vă abordează și vă întreabă pe ce se bazează lumea voastră de imaginație, ar 

trebui să le arătați această latură a iubirii divine prin lucrările, cuvintele și scrierile voastre. 

37 Această sarcină este încredințată ucenicilor Duhului Sfânt. Lucrați și vă veți vedea eforturile 

încununate. 

38 Văd în spiritul tău dorința de a cunoaște lumea de dincolo. Nu vă mai mulțumiți să trăiți și să vă 

preocupați de ceea ce aparține acestei lumi. Durerea, lacrimile, încercările v-au dezamăgit, v-au desprins 

de cele materiale și v-au pus pe calea unei dezvoltări spirituale ascendente. 

39 Înălțați-vă pe aripile rugăciunii în regiunile spiritului, pentru ca acolo să vă saturați de pace și 

lumină. 

40 Dați învățăturilor Mele adevăratul lor sens, fără să uitați că oamenii pe care îi folosesc pentru a vă 

vorbi sunt doar instrumente ale voinței Mele. 

41 Sunteți în fața altarului înțelepciunii, pe care vă numesc gardieni și responsabili. Vegheați să nu fie 

profanată, dar feriți-vă să nu deveniți sfinți, căci am văzut mulți care sunt ca niște morminte albe, care își 

arată albul lor curat pe dinafară, dar care adăpostesc numai putreziciune înăuntru. 

42 Voi, cei care lucrați în câmpul meu, veți purta cu voi Cuvântul meu ca pe o sămânță, semănând și 

îngrijindu-l așa cum v-am învățat. Voi veți fi discipolii discipolilor mei din a doua eră și veți predica 

Evanghelia mea în diferite națiuni. 

43 Cât de mult va trebui să te lupți pentru a înmuia inima dură a omului și cât de mult va trebui să 

suporți încercările pentru a găsi credința! Doar credința și perseverența în învățătura mea vă vor conduce 
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la victorie. Dacă veți deveni slabi, veți fi ratat această ocazie de a vă salva și veți purta în spiritul vostru 

durerea de a fi cedat influenței necredincioșilor. 

44 Ați urmat cu ascultare chemarea pe care v-am făcut-o să veniți la mine și ați ajuns aici bolnavi, 

expuși și flămânzi. M-ați căutat fără să știți care este cel mai bun mod de a vă arăta în fața Tatălui vostru. 

Dar Eu vă spun: Veniți ca ucenici, copiii Mei, și rămâneți cu Mine. 

45 Chiar înainte de a face cererea voastră, știu ce vreți să-mi cereți, ce vă lipsește, dar nu vă dau decât 

ceea ce este spre binele vostru, pentru că voi înșivă nu știți ce este benefic pentru voi. Dacă ai încredere în 

Mine și ești de acord cu voința Mea, îți voi da ceea ce-ți lipsește, iar inima ta îți va spune că ceea ce 

primești este ceea ce ai nevoie, și atunci îmi vei acorda dreptul de a-ți conduce destinul. 

46 Nu cer să fiu plătit de tine pentru faptele mele bune. Te iubesc și nu fac decât să-mi îndeplinesc 

datoria de tată. Dacă, pe de altă parte, lumea îți acordă o favoare, nu o face pentru a-ți alina durerea, ci 

pentru a atrage admirația, pentru a-și atrage laudele, iar această caritate umilitoare nu este meritorie. V-am 

învățat activitatea discretă a iubirii, lucrările pline de compasiune care îl onorează pe cel care le face și pe 

cel care le primește - acele lucrări care privesc doar cele două inimi și care caută să liniștească și să 

consoleze și care au ca unic martor Divinitatea mea. 

47 Voi toți cei care mă urmați ar trebui să căutați speranța mântuirii și răsplata pentru greutățile 

voastre în viața viitoare. Atunci, plini de încredere, veți avea răbdare în încercări, veți fi dispuși să vă 

reparați și, mai mult decât atât, veți fi fericiți pentru că veți putea să plătiți datorii vechi, să reparați greșeli 

și să vă eliberați de infracțiuni grave. 

48 În acest moment, vă simțiți înălțați pentru că vă bucurați de cuvintele mele. Tu nu ai secrete față de 

mine, invită-mă să intru în inima ta ca să cunosc tot ce este în ea; și las în ea, ca într-o floare care se 

ofilește, cuvântul meu de iubire, care este o rouă care învie. Așa cum v-ați pregătit astăzi, așa veți face 

întotdeauna. Păstrați învățăturile mele în memoria voastră și pătrundeți-le pentru a acționa apoi pe baza 

lor. 

49 Nu vă gândiți că, servindu-i pe alții, vă înjosiți pe voi înșivă și că personalitatea voastră devine mai 

slabă. Ți-am spus deja că este mai bine să dai decât să primești, iar dacă dai o parte din moștenirea ta 

(spirituală), vei acumula lucrări de o valoare reală pentru sufletul tău. Ceea ce ți-am dat nu este numai al 

tău. V-am făcut administratori ai unei mari bogății de daruri spirituale pe care să le oferiți semenilor voștri. 

50 Această voce pe care o auziți este aceeași voce pe care au auzit-o primii locuitori ai pământului, 

aceeași voce pe care a auzit-o poporul lui Israel la începuturile sale și care l-a făcut pe Moise să tremure. 

Nu o recunoașteți după natura sa? 

51 Când veți fi gata să comunicați cu mine de la spirit la spirit, se vor adeveri acele cuvinte ale 

profeților care spuneau: "Bărbații și femeile vor intra într-o viață spirituală necunoscută până atunci, ochii 

lor vor privi dincolo de cele pământești și totul se va schimba. Vă numărați printre cei chemați să trăiți 

începutul unei noi ere, care va conduce omenirea să realizeze adevăratul scop pentru care a fost creată. În 

acel timp voi fi iubit și cunoscut de copiii mei, iar ei se vor iubi unii pe alții. Acesta este scopul pe care i l-

am arătat omului și la care el va ajunge. Deja vi-l anunț. 

52 Veniți la Maestrul Maeștrilor în epoca actuală, odihniți-vă de truda voastră pământească sub 

frunzișul copacului vieții. Hrăniți-vă cu pâinea vieții veșnice și potoliți-vă setea cu apa limpede ca cristalul 

pe care o revărsăm în izvoare asupra spiritului vostru. 

53 Vă primesc pentru a vă oferi căldura mea ca Tată, învățătura mea ca Maestru și balsamul 

vindecător ca Doctor al tuturor doctorilor. Veți găsi totul în Mine și nu veți avea nici un motiv să vă 

plângeți, pentru că nu vă voi abandona. Ca un hoț, mă apropii de inima ta în vârful picioarelor și Mă 

împrospătez în liniște când te găsesc pregătit. Când reflectați la Lucrarea Mea, vă învăț spiritul să 

comunice cu Divinitatea Mea în rugăciunea voastră. Apoi îți dezvălui adevărul și îți dau tot ce ai nevoie pe 

calea ta. 

54 Vor veni vremuri dificile pentru voi și, de asemenea, pentru omenire, vremuri de mari calamități, 

iar dacă nu sunteți pregătiți, atunci veți deveni slabi în credința și încrederea în ceea ce vă spun în acest 

moment. În viitor, veți vedea profețiile Mele împlinite. Țineți minte că nu vă înșel. Vă încurajez în bunele 

voastre intenții și vă spun: Mergeți pe aici. Dar dacă vă vine un gând rău, vă spun: Stai departe de această 
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cale. Fă asta și abține-te de la asta. Eu vă arăt calea cea mai bună și vă spun: "Mâncați din acest fruct și vă 

lipsiți de celălalt, căci acesta este bun, iar celălalt vă otrăvește". 

55 Atunci de ce credința ta în divinitatea mea nu se aprinde mai tare? De ce nu vă lăsați călăuziți de 

cuvintele mele? Găsești în ea răutatea și o îndrumare rea pentru tine? - Nu, spuneți-mi voi în inimile 

voastre. În adevăr, spiritul tău este cel care îmi vorbește, cel care mă mărturisește, cel care se încordează 

cu puterea mea și se satură cu înțelepciunea mea, căci știe bine cine este cel care îl învață și îi poruncește. 

56 Mă adresez spiritului tău, el este cel pe care l-am chemat, căci vocea mea se aude spiritual în tot 

universul și cheamă orice spirit. Pentru că acum este momentul în care trebuie să vă amintiți cu toții 

învățăturile spirituale care au fost uitate în inima omului. 

57 A fost voința Mea de a revărsa lumina Duhului Sfânt în fluxuri, pentru ca lumea să recunoască cu 

deplină claritate calea care duce la spiritualizare, la o ascensiune și un progres mai mare pentru această 

umanitate - o cale pe care o arăt tuturor, fără a face nicio distincție, o cale pe care nu există plăceri lumești, 

nici materialism, o cale fără pasiuni josnice, fără conflicte materiale și care duce doar la un scop divin, un 

scop spiritual. 

58 Dar cine sunt cei care vor merge pe această cale? Vor fi cei care vor să se elibereze de materialism, 

cei care vor să meargă pe calea împlinirii spirituale a datoriei, cei care vor să fie servitorii mei, tovarășii 

mei. Pentru că am pământuri și la ele vor ajunge toți cei care vor să slujească oamenilor, pentru că atunci 

când slujesc oamenilor, pe mine mă slujesc. 

59 Înțelegeți inspirația Mea și dorința Mea divină, pentru ca pas cu pas să vă pregătiți și să puteți 

primi ceea ce am de oferit fiecăruia dintre voi în această a treia eră. Pentru că în prezent dau mari 

însărcinări, le las spiritelor moștenirea lor și influențez corpurile lor pentru ca spiritul și materia să se 

ridice împreună în îndeplinirea misiunii lor. 

60 Voi face din tine o fortăreață printre națiunile lumii. Prin tine voi trimite mesaje celor obosiți, voi 

opri forțele dezlănțuite ale naturii. Prin intermediul unuia dintre slujitorii mei care are în spiritul său 

simbolul triunghiular al Divinității mele și care se înalță cu credință în rugăciunea sa, voi opri haosul care 

învăluie omenirea. 

61 Voi continua să vă pregătesc și să vă dau lumină, pentru ca voi să învățați să înțelegeți învățătura 

mea și astfel, încetul cu încetul, să ajungeți la înălțimea cunoașterii spirituale. Vă voi încredința esența 

Cuvântului meu, înțelepciunea mea, pentru ca mâine să deveniți marii interpreți ai Cuvântului meu. 

62 Vă elimin erorile, ignoranța, retardul spiritual. Vă ofer o nouă oportunitate de a vă apropia de Mine 

prin cunoaștere, prin lumina convingerilor, și astfel veți putea să vă apărați pe voi înșivă și Lucrarea Mea. 

Legea Mea, pe care v-am dat-o în trei perioade de timp, nu o veți mai ascunde acum. Această lege va fi 

dată poporului în toată puritatea, adevărul și înțelepciunea ei, căci oricine va împlini legea va fi înnoit în 

scurt timp. Poporul (nou) al lui Israel va fi echipat de același lucru și va fi poporul care îi va instrui pe toți 

cei care le stau în cale să se purifice. 

63 Iubiți oameni, Eu M-am arătat întotdeauna în puterea Mea, în lumina Mea și în înțelepciunea Mea, 

iar dacă oamenii nu M-au văzut așa cum sunt, este pentru că nu s-au gândit la măreția Mea și nici nu au 

privit-o. Ei au fost doar confuzi în această privință, mințile lor au fost întunecate și nu pot găsi o soluție la 

ideile lor contradictorii. Dar va veni vremea când toți mă vor simți și mă vor vedea - în Divin, în Pur, în 

Invizibil, în Spiritual. 

64 Dobândiți merite prin fapte care să vă înalțe și să vă facă vrednici înaintea mea, căci după 

pregătirea voastră vă veți apropia de Tatăl. 

65 De aceea vă spun să vă pregătiți, pentru că trebuie să veniți la Tatăl și nu vreau să vă prezentați cu 

petele păcatului vostru. 

66 Îți dau arma iubirii. Cu această armă veți putea învinge toate obstacolele, veți putea elimina toate 

erorile, ura și reaua voință. Cu iubire veți fi capabili să realizați lucruri mărețe. Luați această armă, căci cu 

ea îi ghidez pe oameni, este arma cu care lupt în această a treia eră, și cu ea, conform voinței mele, veți 

face lucrări admirabile printre semenii voștri. 

67 Oameni buni, ascultați-Mă și urmați-Mă, înlăturați cu puterea pe care v-am dat-o tot ce se opune 

pasului vostru, apoi la sfârșitul călătoriei voastre veți fi învingători, veți fi luptătorul care triumfă în luptă. 

Căci chiar dacă nu sunteți încă în marea confruntare, cu siguranță veți fi mâine, și atunci, înțelegând 



U 147 

39 

misiunea care v-a fost încredințată și în deplină cunoștință de cauză, veți porni la drum și îi veți trezi pe 

toți, veți transmite Vestea cea Bună a învățăturii mele care dă curaj inimilor oamenilor, astfel încât aceștia 

să se ridice și să vă urmeze pe calea voastră. 

68 În prezent, vă învăț cum să luptați și cum să obțineți victoria, pentru ca voi să dați acest exemplu 

semenilor voștri. 

69 Sunteți sub bolta ocrotitoare a copacului, mâncând din cea mai delicioasă mâncare pe care nimeni 

nu v-ar putea-o oferi. Maestrul, însă, poate să vi-l dea, căci eu am pus masa și am pregătit roadele, iar Ilie 

v-a adunat ca să vă săturați, pentru răcorirea și hrana spiritului vostru și întărirea trupului vostru. 

70 Am venit din nou ca un mare războinic, luptând pentru salvarea poporului meu. Am apărut în 

întunericul cel mai adânc pentru a-l risipi prin lumina Duhului meu Sfânt, pentru ca poporul meu să mă 

poată vedea în toată gloria mea, în toată puterea mea. 

71 V-am vorbit deja în Era a Doua în parabole și alegorii, iar acum a fost voința Mea să fac înțelesul 

Cuvântului Meu mai tangibil pe pământ, astfel încât să Mă înțelegeți cu toții. Căci v-am spus că, în vremea 

aceasta, orice ochi păcătos și nepăcătos Mă va privi. Acum, mari mulțimi vor auzi Cuvântul meu, se vor 

bucura de minunile mele, iar mințile lor vor fi capabile să înțeleagă perfect învățăturile mele. Eu luminez 

mințile celor needucați, pentru ca ei să poată înțelege Cuvântul Meu. De aceea, te purific de tot ceea ce te-

ar putea deruta, astfel încât, cu intelectul tău liber, antrenat de lumina mea, să-ți însușești esența 

Cuvântului meu și să o faci cunoscută pretutindeni, așa cum este voința mea. 

72 Oamenii de știință, cu clădirile lor doctrinare, conform liberului lor arbitru, au creat multe căi 

pentru a-și conduce spiritul spre mine. Dar vă spun că le-am permis oamenilor toate acestea pentru ca, 

după ce m-au căutat în materialismul lor, să se oprească și să reflecteze asupra spiritualului, pentru că au 

uitat că au un spirit care face parte din Spiritul meu. 

73 Lupt împotriva confuziei și a erorii în care a căzut omenirea, având încredere și trăind doar pentru 

materie. De aceea am apărut cu toată umilința în această a treia eră pentru a trăi împreună cu voi - acum nu 

mai fizic, ci spiritual, pentru ca voi să deveniți asemenea mie și să vă treziți tot mai mult spiritul, iar 

darurile pe care le posedă să se desfășoare în el și să se dezvăluie prin trup. Pentru că vreau să am un 

popor puternic în care să-mi pun toată încrederea, căruia să-i încredințez marile misiuni, marile însărcinări 

- un popor care nu slăbește la prima încercare și nici nu se ferește de intrus; care îl privește pe dușman ca 

pe un frate neexperimentat și ignorant în lucrarea Domnului, astfel încât se apropie de el fără teamă și îl 

învață cu dragoste și ajutor nelimitat, îl admonestează, îl îndrumă și îi vorbește spiritului său, inimii sale. 

74 Lupta mea este mare, pentru că vreau să văd un popor care să se simtă responsabil pentru acțiunile 

sale, un popor activ în care să se reflecte faptele bune, iubirea, umilința, recunoașterea divinității mele, 

înțelegerea lucrării spirituale trinitariene și mariane. Un popor care ia în mână doar armele iubirii, ale milei 

și ale luminii. Acesta este modul în care vreau să-mi văd poporul Meu, acesta este modul în care vreau să-l 

las echipat pentru perioada de după încheierea proclamării Mele prin intermediul minții umane în anul 

1950 - o dată stabilită de Divinitatea Mea; și, întrucât Cuvântul Meu nu poate fi luat înapoi, voi încheia 

proclamarea Mea prin intermediul minții umane în acel moment. 

75 Să nu ignorați acest destin și să nu încercați să păstrați raza mea printre voi și lumea mea spirituală 

cu voi. Căci vai, vai de tine dacă vei face asta! Căci nu spiritul meu va fi atunci, nu raza mea vă va lumina. 

După 1950, Mă voi comunica tuturor celor care știu cum să se pregătească spiritual, tuturor celor care se 

spiritualizează, pentru a putea comunica cu Mine de la spirit la spirit. Pentru că atunci inspirația mea va fi 

primită de toți, nu doar de cei pe care i-am numit scăunele - nu, inspirația mea va fi transmisă în adevărul 

și în esența ei de către toți, pentru că aceasta este voința mea. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 148  
1 Întipărește adânc cuvintele mele în spiritul tău, pentru că fiecare dintre ele face parte din cartea pe 

care ți-o pun în față în acest moment și pe care o poți studia și cu care îi poți învăța mai târziu pe semenii 

tăi. 

2 Nu ai încă toată înțelepciunea în minte, nici tot harul în spirit. Prin urmare, este necesar să primiți 

instrucțiunile mele. Calea mea nu este o cale înflorită, ci o cale de luptă și de mari încercări. De aceea vă 

cer să vă rugați și să meditați, ca să mă înțelegeți. 

3 Omenirea îi va recunoaște ca apostoli ai mei pe cei care le aduc cu umilință învățătura mea. Vreau 

dreptate și corectitudine în toate acțiunile voastre, astfel încât să fiți respectați. Se apropie un război de idei 

care va izbucni în toate națiunile. Fiecare dintre voi va fi un soldat, dar pentru a apăra această cauză veți 

folosi armele iubirii, convingerii și milei. Mulți vor fi confuzi când vă vor auzi mărturia și vor spune că 

este imposibil ca Maestrul divin să vorbească oamenilor. Dar apoi veți explica învățătura mea despre 

iubire prin intermediul învățăturilor pe care le-ați primit. Lumina mea va străluci peste tine și voi vorbi 

prin gura ta. 

4 Foarte puțini sunt cei care luptă pentru un ideal spiritual în acest timp, pentru că omenirea și-a 

pierdut sensibilitatea și și-a uitat îndatoririle față de Dumnezeul ei. 

5 Îi văd pe copii fără bucurie, fără pace, cum își umplu mintea cu cunoștințe materiale și nu au 

învățat nimic despre legile și puterile spirituale, iar spiritul lor îndurerat cere, imploră milă, dar rugămintea 

lui nu este ascultată. Părinții lor nu sunt pregătiți să îi instruiască. Femeile Mi-au cerut darul maternității, 

pe care nu l-am acordat tuturor, fără să ia în considerare responsabilitatea lor, și care sunt consecințele? - 

Ei nu erau capabili să-și instruiască copiii, nu le formau inimile, nu le luminau spiritul și acesta nu se putea 

dezvolta. 

6 Voi, cei care construiți lumea actuală, veți trece prin mari greutăți, dar roadele eforturilor voastre 

vor fi culese de generațiile viitoare. Lasă-le o moștenire de credință și convingeri profunde, ajută-i să se 

ridice prin faptele tale de iubire. 

7 Ați auzit chemarea Maestrului care vă așteaptă din nou pentru a vă da cuvântul său, care este o 

mângâiere divină. Nu numai cei care au venit primii au primit acest har, ci și cei care au venit ultimii au 

fost vrednici să primească această învățătură care va dezvolta concepția pe care omenirea a avut-o despre 

Dumnezeu. V-am spus că am fost cu voi în toate timpurile, dar cu adevărat vă spun: Prin credincioșia celor 

"primii", cărora le-am dat primele Mele instrucțiuni, ați obținut harul ca "ultimii". 

8 Cuvântul meu de astăzi este același cu cel din trecut, doar că forma de manifestare este diferită. 

Mâine nu vă voi mai vorbi în forma în care vă vorbesc acum. Obiceiurile popoarelor se vor schimba 

tocmai din cauza acestei evoluții, dar fiți întotdeauna pregătiți să primiți mesajele pe care vi le va trimite 

Domnul vostru. Ar trebui să știți cu toții că voi fi mereu alături de voi. 

9 Manifestările mele din acest timp au fost și vor continua să fie motiv de discuții în biserici și secte. 

Dar spiritismul va triumfa, pentru că puritatea sa va face palpabilă măreția Lucrării Mele, iar voi veți da 

mărturie despre aceste învățături prin modul vostru de viață, care va fi un exemplu și o lecție pentru 

semenii voștri. 

10 Uneori repet instrucțiunile Mele pentru a le imprima indestructibil în inimile voastre, iar în ele veți 

descoperi urma Maestrului. 

11 Acest mesaj este pentru toate comunitățile, nu doar pentru cele pe care le numiți spiritualiste. 

12 Esența acestei lucrări va fi fundamentul pe care se vor sprijini toate legile și, în acest fel, lumea va 

intra într-o perioadă de înțelegere, fraternitate și reconstrucție. Doar cu armele iubirii oamenii vor putea să 

doboare barierele care îi separă astăzi. Numai cu aceste principii conducătorii națiunilor vor putea să 

unească popoarele din acest timp. Atunci îi vom vedea pe cei puternici întinzându-le mâna celor slabi, iar 

aceștia din urmă ajutându-i pe cei puternici să se reconstruiască pe ei înșiși, amândoi uniți într-o singură 

familie: familia lui Hristos, care își cunoaște destinul și scopul care o așteaptă - eternitatea. 

13 Discipolii mei nu sunt singurii care răspândesc învățătura mea, ci și gazdele mele spirituale sunt de 

asemenea împrăștiate în întreaga lume, lucrând la mințile și inimile oamenilor pentru a face să avanseze 

lucrarea mea printre oameni. 
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14 Ochii voștri nu vor mai vedea realizarea acestor profeții, dar vi se va fi dat să vedeți câmpurile 

pregătite și semințele împrăștiate, care vor germina în spiritul generațiilor viitoare. Astfel, lumea își va 

urma drumul, recunoscând autoritatea supremă a Creatorului, fără voia căruia nici măcar o frunză din 

copac nu se mișcă. 

15 Pregătiți-vă, pentru că în curând veți trăi o perioadă de mari evenimente spirituale. Până acum a 

fost doar o etapă de pregătire, dar acum a venit timpul să înfruntăm lumea care se agață cu încăpățânare de 

ideile, concepțiile, cultele și doctrinele sale. 

16 Du-te și vorbește despre lucrarea mea, în care toți cei care mă caută mă vor putea găsi. Nu voi 

favoriza pe nimeni. De aceea, anunțați că Maestrul îi așteaptă pe toți copiii săi, că nimeni nu va întârzia la 

ușa mea, pentru că salvarea tuturor trebuie să fie realizată. 

17 Adevărat vă spun că lumea este împotriva voastră, și pentru aceasta vă pregătesc, ca să știți să 

apărați cauza credinței voastre cu armele iubirii și ale milostivirii. Vă spun că veți fi victorioși, chiar dacă 

victoria voastră nu este cunoscută. Acum, sacrificiul tău nu va mai fi un sacrificiu de sânge, dar tot vei 

avea parte de calomnii și dispreț. Dar Maestrul va fi acolo pentru a vă apăra și a vă mângâia, căci niciun 

ucenic nu va fi părăsit. 

18 Voi purtați simbolic crucea suferinței care vă va aminti mereu de cea pe care am purtat-o eu pentru 

vina voastră; și chiar dacă nu veți suferi martiriul de dragul meu, veți practica totuși renunțarea. 

19 Îți voi face această cruce mai ușoară, pentru că, în calitate de Ajutor Divin, te voi ajuta să urci pe 

muntele vieții tale până când vei ajunge în prezența Domnului tău plin de merite. 

20 Ascultați cu atenție cuvântul meu, căci el este hrana care vă hrănește. Nu vă mai plângeți de foame 

sau de sărăcie, căci eu vă susțin și vă dau putere. 

21 Pe toți cei care își aduc mica lor moștenire de pe pământ în fața ochilor mei și așteaptă un cuvânt 

de încurajare din partea mea, îi mângâi cu cuvintele: "Mulțumiți-vă cu ceea ce aveți acum și nu vă străduiți 

pentru bunurile vremelnice; străduiți-vă pentru viața veșnică". Faceți fapte care durează, construiți pe 

temeliile de neclintit ale credinței și iubirii și veți avea pace în lume. Restul ți-l voi da pe deasupra, și 

niciunul dintre copiii mei nu va pieri. Vă repet încă o dată aceste cuvinte: "Păsările nu seamănă, nu seceră, 

nu țes și totuși nu duc lipsă de hrană și de adăpost". 

22 Până acum, ați studiat cu mine ca discipoli, dar va veni ziua în care veți părăsi acest pământ și veți 

duce Cuvântul meu de iubire în alte locuri și, făcând acest lucru, veți aprinde focul iubirii în multe inimi 

care mă cheamă și care așteaptă în liniște ora întoarcerii mele pentru a se pune la treabă. Aceștia vă vor 

ajuta cu plăcere în activitatea dumneavoastră. Ieșiți ca buni semănători. Câștigă pentru mine cel mai mare 

număr posibil de inimi. Fiecare va fi primit ca o sămânță de la tine. Păcătoșii pe care i-ați convertit, 

bolnavii fizici sau psihici pe care i-ați vindecat, vor fi meritele care vă vor aduce mai aproape de mine. 

23 Aduceți cuvântul meu ca pe o sămânță de viață, păziți-l și aveți grijă ca el să înflorească în spiritul 

vostru și în cel care îl primește. Veghează asupra ei și asupra celor care au primit sămânța, pentru ca 

lucrarea ta să fie dreaptă. Ce s-ar întâmpla cu o sămânță dacă ar fi abandonată în timpul germinării sau 

dezvoltării sale? 

24 Influențează inimile care sunt departe de tine prin rugăciunea ta. Încredințează lumii spirituale tot 

ceea ce se află în afara sferei tale directe de acțiune, atunci aceste ființe vor duce la bun sfârșit munca ta și 

totul va fi ordine, armonie și împlinire. 

25 Toate faptele și misiunile tale vor fi cunoscute de contemporanii tăi și de cei care vor veni. Aveți 

grijă, așadar, ca pașii voștri să fie luminați de lumina învățăturii mele. 

26 Spiritele alese sunt împrăștiate în toată lumea și am văzut în ele teamă pentru încălcarea legilor 

mele. Ei vor să lucreze pentru ca pământul să fie plin de ființe ascultătoare care să mă onoreze, să mă 

glorifice și să se unească spiritual cu mine. Îi voi face să audă neîncetat glasul meu, îi voi instrui și îi voi 

îndruma astfel încât să-și amintească exemplul Maestrului lor. 

27 Totul în univers este premeditat într-un mod perfect. Peste tot există deschizători de drumuri și 

profeți care, inspirați de mine, își îndeplinesc misiunea. Lucrați spiritual și fizic pentru a putea trăi în 

armonie cu legile care vă guvernează. În ambele feluri de muncă veți avea o răsplată dreaptă. Dar nu lăsați 

ca faptele voastre de caritate sau de mângâiere să fie plătite în formă materială și nici nu cereți o 

recompensă spirituală pentru munca pe care o faceți pe pământ. 



U 148 

42 

28 Întărește-ți credința, ca să poți face fapte vrednice de duhul tău. Aveți credință în voi înșivă și 

vorbiți în numele meu, căci nu vor fi cuvintele voastre, ci ale mele cele care vor ieși de pe buzele voastre, 

pentru ca voi să simțiți că eu sunt cu voi. 

29 Voi toți aveți un dar pentru mine și mi-l oferiți cu umilință: Unii o remușcare profundă pentru 

fărădelegile lor, alții bucurie pentru că au făcut o faptă bună. Unii dintre voi au dorința de a se sprijini pe 

mine. Aveți încredere că, indiferent cât de dificil este demersul dumneavoastră, veți merge mai departe. 

Vă citesc inimile și le acord har unora și primesc tribut de la alții. 

30 Roagă-te și pregătește-ți casa pentru ca ea să fie un templu; atunci, sub acest acoperiș, bolnavii se 

vor vindeca și sufletele suferinde se vor însănătoși; nu-ți va lipsi pâinea și adăpostul. Te-am trimis să aduci 

mângâiere și milă printre oameni și acea pace pe care o dă îndeplinirea unei sarcini. Dacă, după ce ați dat 

ceea ce aveți, culegeți ingratitudine, puneți-vă deasupra durerii. Luați putere de la mine și eu vă voi da 

răbdare și supunere. 

31 Aveți pace în inima voastră și veți lucra cu bucurie, veți fi virtuoși în acțiunile voastre, astfel încât 

veți ști cum să distribuiți acest har în jurul vostru. Luptați împotriva războiului, purificați mediul 

înconjurător, construiți familii și popoare, și veți vedea în curând lumina unei noi zile pentru omenire. 

32 Atunci veți vedea oameni care vor veni la mine în dorința lor de iubire și de milă, de reconciliere și 

de pace, și care vor implora lumina divină pentru a nu se mai rătăci. Ei se vor încrede în mine și vor 

aștepta de la mine viață și întărire și mă vor recunoaște ca Tată. 

33 Păstrați această învățătură, care conține revelațiile, profețiile și judecățile mele pe care vi le dau în 

acest moment. Descoperiți, de asemenea, esența sa, care este hrană pentru spirit. Fiți atenți la ea, pentru că 

face parte din "Cartea vieții adevărate", pe care am deschis-o în capitolul al șaselea. După ce ați studiat 

temeinic lecțiile sale și ați început să le puneți în practică, trebuie să vă schimbați viața, să trăiți simplu, să 

iubiți toate manifestările Mele, să fiți mereu în uniune cu Mine și să puneți bazele apariției unei lumi noi 

care va fi guvernată de legile Mele, în care voi fi onorat și voi găsi ascultare. 

34 Când lumea își încarcă povara muncii și a lipsei de înțelegere asupra inimii tale, vino la mine și eu 

te voi întări și îți voi vindeca rănile. Simțiți-vă copii în fața mea, chiar dacă ați trăit mult timp, și odihniți-

vă în pacea Spiritului meu. 

35 În lumea în care trăiți, nu există nicio inimă care să nu sufere. Cu toții vă parcurgeți în acest 

moment propria călătorie a pasiunii, dar nu ați învățat încă să primiți încercările cu iubire și nu vă 

acceptați paharul de suferință. Nu l-ați luat ca model pe Isus în timpul patimilor sale perfecte. Nu sunteți 

singuri în încercarea voastră, mă aveți pe mine ca ajutor pentru a vă face crucea mai ușoară. 

36 Furtunile vieții nu trebuie să te facă să disperi, nu dispera în durere, poartă cu răbdare sarcina ta de 

ispășire, iar apoi, când ai urcat pe munte și ești înălțat pe o cruce spirituală invizibilă pentru oameni, caută 

prezența mea pentru a te simți puternic. Eu voi fi cu tine și te voi încuraja, iar spiritul tău va deveni una cu 

al meu în ceasul morții. Vă voi primi, vă voi mângâia și vă voi da pacea mea. 

37 Atunci vei experimenta cum o lume necunoscută se deschide în fața spiritului tău. Veți simți că 

intrați într-o viață nouă, iar când veți privi de acolo spre acest pământ, spre acest stadiu de dezvoltare în 

care trăiți în prezent, veți simți compasiune pentru lumea care suferă, se teme și trăiește fără speranță. 

Pentru că încă nu a ajuns la el lumina acestei revelații pe care v-am adus-o în Era a Treia, iar spiritul 

vostru îmi va cere sarcina de a lucra spiritual pentru el, pentru a-i ghida pașii pe adevărata cale. Vă veți 

aduna toate capacitățile pentru a le pune în slujba fraților și surorilor voastre mai mici - cei care nu au vrut 

să audă vocea Tatălui lor ceresc, care este iubire și dreptate. Atunci veți deveni mesageri ai păcii și astfel 

veți continua să lucrați în Lucrarea Divină. Vă veți da seama cât de mare este sarcina spirituală care vă 

revine și, la fiecare nou nivel pe care îl veți atinge, Mă veți simți mai aproape de voi. Voința mea va fi a ta 

și voința ta va fi a mea. În acest fel, vă voi pune pe calea care vă va duce la mine. 

38 Mergeți neobosit pe calea trasată de Maestru. Uneori picioarele îți sângerează și hainele ți se sfâșie 

pe spini, dar speranța ta te susține. Acesta este modul în care ești văzut de cel de la care ai ieșit și la care 

trebuie să te întorci. 

39 Acum sunt tovarășul tău de călătorie care îți vindecă rănile pentru a te face să simți balsamul Meu. 

În acest fel, eu dau viață nouă la ceea ce încă doarme în ființa voastră, iar voi vă treziți la chemarea 

conștiinței voastre, pentru că eu sunt învierea și viața. 
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40 Erați morți, dar eu v-am înviat la viața harului și v-am făcut să vedeți lumina Duhului meu. 

41 Ca profesor, sunt foarte răbdător și infatigabil. Lecția mea este nouă în aparență și totuși este 

aceeași, pentru că din generație în generație, de la începutul timpului, v-am învățat doar să vă iubiți unii pe 

alții și astfel veți putea ajunge la mine. 

42 Te-am creat pentru mine și te vreau ca fiind a mea. V-am chemat pentru a vă învăța să trăiți ca 

spirite de lumină. Azi treci peste această lume, de mâine nu știi dacă nu cumva vei fi despărțit de cei care 

ți-au fost dragi aici. Fiți mereu în așteptare, astfel încât să puteți răspunde oricând la apelul colegilor 

dumneavoastră. Îți mai acord încă o perioadă de timp, căci dacă te-aș surprinde în acest moment, ce ai 

avea să-mi arăți? Ați răspândit învățătura mea? Ați trezit pe cei adormiți la viața veșnică? Vă simțiți 

pregătiți să suportați o judecată? 

43 Aceste întrebări pe care vi le pun acum, trebuie să vi le puneți zilnic, astfel încât să trăiți treji și 

pregătiți, iar Maestrul să fie mulțumit de discipolii săi. 

44 Voi întemeia Biserica Duhului Sfânt în inima discipolilor mei în această a treia eră. Acolo va locui 

Dumnezeul Creator, Dumnezeul cel puternic, Dumnezeul care a devenit om în Era a doua, Dumnezeul 

înțelepciunii infinite. El trăiește în voi, dar dacă vreți să-l simțiți și să auziți sunetul cuvântului său, trebuie 

să vă pregătiți (în interior). 

45 Cel care face binele simte prezența mea înăuntru, la fel ca și cel care este smerit sau vede un frate 

în fiecare vecin. 

46 În spiritul tău există templul Duhului Sfânt. Acest tărâm este indestructibil, nu există furtuni sau 

uragane capabile să îl dărâme. Este invizibil și de neatins pentru privirea umană. Stâlpii săi ar trebui să fie 

dorința de a crește în bunătate, cupola sa este harul pe care Tatăl îl acordă copiilor săi, poarta sa este 

dragostea Mamei Divine; pentru că oricine bate la ușa mea va atinge inima Mamei Cerești. 

47 Ucenicilor, iată adevărul care trăiește în Biserica Duhului Sfânt, ca să nu vă numărați printre cei 

care se rătăcesc prin interpretări false. Bisericile de piatră nu erau decât un simbol, și din ele nu va rămâne 

nicio piatră peste alta. 

48 Vreau ca flacăra credinței să ardă mereu pe altarul vostru interior și să înțelegeți că prin faptele 

voastre puneți bazele pe care se va odihni într-o zi marele sanctuar. Îi testez și îi influențez pe toți oamenii 

cu ideile lor diferite, pentru că îi voi face pe toți să participe la ridicarea templului meu. 

49 Toți cei care se ridică și susțin acest ideal vor fi uniți spiritual, chiar dacă trupurile lor sunt foarte 

îndepărtate unul de celălalt. Unitatea lor va fi puternică și se vor recunoaște unii pe alții. Acesta este 

poporul meu care va ajuta pe toți cei pe care îi va întâlni pe calea lor spre mântuire. 

50 Veți trăi o parte din această experiență și o mare parte din ea va fi trăită de generațiile viitoare. Dar 

vă voi recunoaște întotdeauna meritul de a fi fost primul în lupta pentru unificarea spirituală. 

51 Sarcina dumneavoastră este dificilă și delicată, dar niciodată imposibilă. Atâta timp cât aveți 

voință, sarcina dumneavoastră va părea ușoară. 

52 Luptați și nu disperați, luptați cu voi înșivă. Știți că, atâta timp cât trăiți în lumea materială, 

înclinația spre păcat va exista, vor exista tentații și pasiunile vor răbufni ca niște furtuni. 

53 Spiritul se luptă pentru a-și realiza ascensiunea și progresul, în timp ce carnea cedează la fiecare 

pas în fața stimulentelor lumii. Dar spiritul și materia ar putea să se armonizeze între ele dacă ambele s-ar 

folosi de ceea ce le este permis, și asta este ceea ce vă arată învățătura mea. 

54 Cum puteți practica legea mea în orice moment? - Ascultând vocea conștiinței, care este 

judecătorul acțiunilor tale. Nu vă poruncesc nimic ce nu puteți îndeplini. Vreau să vă conving că drumul 

spre fericire nu este o fantezie, ci că el există și vă dezvălui aici cum să-l parcurgeți. 

55 Sunteți liberi să alegeți calea, dar este datoria mea de Tată să vă arăt calea cea adevărată, cea mai 

scurtă, cea care este întotdeauna luminată de lumina farului divin care este iubirea mea pentru voi. Căci 

voi sunteți ucenici care însetați să auziți cuvinte mereu noi, care să vă confirme cunoștințele și să vă 

însuflețească credința. 

56 Cu câtă iubire veniți la mine, știind că în învățătura mea veți găsi întărirea și sfatul care vă va 

alunga necazurile! Spiritul meu se bucură când vă primește pentru a vă da dovezi de iubire și vede că aveți 

încredere în mine, așa cum un copil ar trebui să aibă întotdeauna încredere în tatăl său. 
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57 Viața ta este plină de expresii de iubire pe care nu ai fost întotdeauna capabil să le percepi. Dar 

chiar și în zilele de cele mai mari necazuri, ajunge la tine o rază de speranță care nu te lasă să te afunzi în 

disperare sau dezolare. Căci Tatăl stă alături de copil și nu lasă să piară sufletul lui. Mai ales în astfel de 

zile, Eu vă manifest protecția Mea într-un mod clar, astfel încât să învățați să aveți încredere, iar atunci 

când alte necazuri de mai mare amploare vă lovesc, vă simțiți pregătiți și capabili să le primiți și să 

obțineți rezultatul pe care Eu îl stabilesc. 

58 Pe calea care ți s-a trasat, nu există teste care să fie inutile. Toate acestea au un scop, acela de a vă 

desăvârși sufletul. Marile încercări sunt întotdeauna pentru marile spirite. De aceea, dacă vedeți un vârtej 

de vânt venind asupra voastră, care amenință să vă distrugă liniștea sufletească, nu vă temeți, înfruntați-l și 

învingeți-l cu autoritatea pe care v-am dat-o. Așteptați timpul necesar și nu slăbiți în lupta voastră. Nu-l 

alungați în momentul în care apare la voi; rămâneți vigilenți și rugători. - Nu mă refer la forțele naturii, ci 

la cele care servesc ca pietre de hotar pentru spirit și care, dacă sunt bine folosite, îl ajută să se ridice, 

deoarece îi descoperă noi căi, îl familiarizează cu sentimente și trezesc în el cele care erau adormite și de 

care avea nevoie ca ajutor pentru dezvoltarea sa. "Cunoașteți-vă pe voi înșivă, v-am spus. Pătrundeți-vă în 

propria ființă și folosiți-vă de toate posibilitățile și capacitățile, căci astăzi trebuie să ajungeți să cunoașteți 

totul și să îl îmbrățișați cu spiritul vostru, pentru a vă lăsa munca pe pământ încheiată. 

59 În curând veți vedea că în lume va apărea o nouă luptă în care credința voastră va fi în pericol. Toți 

se vor lupta pentru a-și apăra convingerile, toți vor spune că dețin adevărul. Dar, în această confruntare, 

spiritul oamenilor se va trezi și va deveni receptiv la influența mea; unii, ca și alții, se vor vedea constrânși 

să studieze Legea mea și revelațiile mele. Cărțile vor fi cercetate ca niciodată de către sectanți și toți mă 

vor interoga - unii ca judecători, alții ca maeștri. Acesta va fi momentul pentru care trebuie să fiți pregătiți 

și în care trebuie să faceți cunoscute învățăturile mele. 

60 Tot ceea ce v-am anunțat se va adeveri. În fiecare zi veți găsi o oportunitate de a lucra și de a pune 

în practică cuvântul meu. Vă pregătesc astfel încât, atunci când aceste preziceri se vor împlini, să nu fiți 

surprinși. 

61 Căci, cu adevărat vă spun, a sosit vremea să vă îndepliniți datoria față de mine, așa cum v-ați 

îndeplinit-o față de familia voastră. Acum vă dați seama cu adevărat de scopul pentru care ați fost creați și 

vă veți îndeplini sarcina încredințată spiritului vostru. 

62 Nici Cuvântul meu, nici Lucrarea mea nu vă vor fi o povară, ci, dimpotrivă, vă vor ușura existența 

într-o epocă de suferință și amărăciune în care toți oamenii, ca niște naufragiați, vor căuta un punct de 

sprijin pentru a nu pieri. 

63 Ați descoperit deja această barcă și sunteți pe cale să intrați în ea. Ferice de cei care rămân 

încrezători și neclintiți în ea, căci ei nu vor pieri. 

64 Vreau ca voi să nu mai plângeți pe căile vieții voastre, deși vizitele vă amenință. Prin urmare, vă 

fac să înțelegeți că este esențial să nu încălcați legea. 

65 Pentru a vă spune ceea ce vă dezvălui în acest timp, a trebuit să aștept multe veacuri. Dar eu vă 

întreb: Ce sunt mileniile pentru Mine, din moment ce nu există timp pentru Duhul Meu? Voi, însă, trebuia 

să așteptați, dar nu în inactivitate, ci evoluând și crescând în lumină, în cunoaștere și experiență. 

66 Acum sunteți capabili să simțiți și să înțelegeți învățăturile Mele, oricât de înalte ar fi ele. Nu așa a 

fost în Prima Eră, când, pentru a simboliza Patria Spiritului, a trebuit să dau un pământ poporului, iar 

pentru a-i învăța Legea, a trebuit să i-o las sculptată în piatră. 

67 Acum ați ajuns în punctul în care veți fi martorii distrugerii tărâmului materialismului, în care vor 

cădea tronurile, coroanele, puterea, aroganța și vanitatea. Toate acestea au existat și vor continua să existe 

atâta timp cât oamenii vor crede că nu există o fericire mai mare decât cea pe care o găsesc în lume. Dar 

când oamenii aprind lampa credinței în viața spirituală, de pe trupurile lor vor cădea hainele false de 

sărbătoare, iar spiritul se va îmbrăca cu hainele celor care iubesc adevărul, bunătatea și puritatea. 

68 Folosește cuvântul Tatălui tău, căci oamenii vor veni să se adăpostească la tine. Împreună cu acest 

popor vor vedea împlinite promisiunile Domnului și vor fi atrași de esența duhovnicească cu care acest 

popor se satură. 
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69 Îți luminez mintea, îți deschid inima pentru toate sentimentele și inspirațiile bune și îți închid 

buzele pentru insulte și blasfemii, dar te las liber să exprimi învățătura mea, să mângâi și să dai mărturie 

despre adevăr. 

70 Nu trebuie să existe judecători printre voi, nici fanatici, nici ipocriți, pentru că acolo unde există 

aceste defecte nu poate exista spiritualizare. 

71 Dreptatea Mea va fi resimțită neîncetat de acest popor atâta timp cât ei nu studiază energic mesajul 

Meu și nu îl aduc oamenilor ca pe o veste bună. De aceea vă spun că este mai bine să vă grăbiți și să vă 

îndreptați greșelile, ca să vi se scurteze încercările și zilele de suferință. 

72 De ce vă mirați că printre voi apar oameni care locuiesc pe pământ de mii de ani? Ce înseamnă 

timpul pentru spirit? Ce înseamnă timpul în lumea spirituală? - Nimic! 

73 Au trecut vreo două mii de ani de când sunt cu voi, dar vă spun cu adevărat că acest timp a fost 

pentru mine doar o clipă. 

74 Sunteți surprinși că spiritul meu sau al mesagerilor mei se manifestă printre voi? Motivul este că 

nu vă gândiți la viețile voastre și, prin urmare, vă întrebați despre orice și numiți supranatural ceea ce este 

complet natural. 

75 Sunteți uimiți că o ființă spirituală se manifestă sau comunică cu voi fără să vă gândiți că și voi vă 

manifestați și chiar vă manifestați în alte lumi, în alte sfere. 

76 Carnea voastră nu știe că spiritul vostru se unește cu mine în momentele de rugăciune, nu este 

capabilă să perceapă apropierea de Domnul vostru prin acest dar - nu numai de spiritul meu, ci și de cel al 

fraților și surorilor voastre spirituale de care vă amintiți în momentele de rugăciune. 
* Spaniolul "materia" = materia înseamnă adesea carne, corp, fizic/pământesc, senzualitate și viceversa. Pe lângă 

"materialismo" = materialism, și: tulburare a simțurilor. "Cuerpo", "carne", "materia" = corp (pământesc), carne, 

materie sunt adesea folosite ca sinonime și în contrast cu "espfritu", "conciencia" = spirit, suflet, conștiință, 

conștiință. 

77 Nu știți nici că în orele de odihnă, când corpul doarme, în funcție de nivelul său de dezvoltare și de 

spiritualizare, sufletul se desprinde de corp și apare în locuri îndepărtate, chiar și în lumi spirituale pe care 

mintea voastră nu și le poate imagina. 

78 Nimeni nu este surprins de aceste dezvăluiri. Înțelegeți că în prezent vă apropiați de plinătatea 

timpurilor. 

79 Trebuie să înțelegeți că vremurile în care oamenii și popoarele îmi căutau vocea, adresa și mesajele 

în furtunile sălbatice și în toate fenomenele naturale au trecut și că acum sunteți capabili să vă conectați cu 

mine spiritual și să primiți mesajele mele divine prin intermediul facultăților spiritului și nu prin simțurile 

corpului vostru. 

80 Vă spun că forțele naturii continuă să zguduie omenirea, să o trezească, să o chinuie, să o testeze, 

să o trezească și să o purifice. Dar acest lucru se întâmplă din cauza legăturii voastre cu pământul, pentru 

că sunteți receptivi doar la ceea ce percepeți cu simțurile cărnii voastre. Dar atunci când va exista o 

spiritualizare pe pământ, când oamenii își vor fi dezvoltat facultățile spirituale și vor fi sensibili la ceea ce 

este dincolo de material, atunci veți putea vedea cum natura cu toate elementele sale se va calma, se va 

dovedi complet armonioasă și nu va mai interfera cu ceea ce ține de moralitatea și spiritualitatea voastră. 

81 Regnurile materiale ale naturii nu vor mai fi mesageri ai Divinității, pentru că atunci oamenii vor fi 

pus în practică învățăturile mele și vor fi ajuns la un dialog de la spirit la spirit. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 149  
1 Iată-l din nou pe Maestru împărtășindu-vă învățătura sa despre conștiința voastră. 

2 Iubirea mea devine cuvânt de lumină printre oamenii din acest timp, în care lumea are nevoie de 

libertate de spirit pentru a primi învățăturile mele, care îi arată calea spre mântuire. Dar eu nu vin ca om în 

acest timp, ci vin în spirit la fiecare dintre voi și invit întreaga umanitate să recunoască măreția 

învățăturilor spirituale ale Erei a Treia. Este voința Mea de a lumina mințile oamenilor din această epocă 

prin virtutea discipolilor Mei. Moralitatea a părăsit inimile oamenilor, sunt puțini cei care au rămas în 

Legea mea și, de asemenea, sunt puțini cei care știu cum să se unească cu Creatorul lor, și asta din cauza 

corupției și ignoranței spirituale care domnește printre oameni. 

3 Nu vă așteptați și nu Mă căutați sub formă de om, deoarece am venit în Era a doua. Nu mă căutați 

prin imagini făcute de mâini omenești. 

4 Mărturia Epocii a treia nu va fi singura care vă va vorbi despre dragostea mea pentru umanitate - 

vor fi faptele și cuvintele din cele trei momente în care Tatăl s-a revelat omului. 

5 I-am numit "inițiați" pe cei care sunt primii care încep să îmbrățișeze cunoștințele învățăturilor 

mele. Le-am dezvăluit motivul multor evenimente, pentru ca ei să-și întărească judecata în rațiune și 

adevăr. 

6 Am venit din nou să-i învăț pe oameni, nu să învăț de la ei. În cea de-a doua eră, în Templul 

Înțelepciunii, am fost văzut vorbind cu prinți și învățători ai Legii, pe care i-am uimit cu cuvinte pe care un 

om nu le poate rosti sau înțelege. Acest lucru s-a întâmplat în copilăria lui Iisus. 

7 Când a venit vremea să predic, am pornit spre Iordan în căutarea Botezătorului, care m-a 

recunoscut de îndată ce m-a văzut. Felul în care m-a recunoscut Ioan și umilința cu care s-a închinat 

Maestrului său sunt un exemplu de spiritualizare, de cunoaștere și înălțare. 

8 Astăzi m-am întors la voi și a trebuit să vă vorbesc mult pentru a depăși materialismul, îndoiala și 

răceala inimii voastre. 

9 Iată-mă aici, ucenici, învățându-vă să recunoașteți darurile spiritului vostru, să înțelegeți răpirea, 

căci în răpire auziți vocea Duhului*, ceea ce este impenetrabil devine transparent și întunericul se 

luminează. 
* Spaniolul "conciencia" înseamnă literalmente conștiință sau conștiință. Mai potrivit pare uneori "spirit", care 

conține în miezul său scânteia divină cu conștiință și conștiință. 

10 Această stare de exaltare nu trebuie să fie apanajul doar al câtorva ființe; este un dar care zace 

latent în fiecare spirit, dar în trecut m-am folosit întotdeauna cu plăcere de cei care au știut să se folosească 

de acest har. Pentru ca răpirea să fie completă, trebuie să respectați mai întâi o perioadă de post, ca și cei 

drepți din primele timpuri. 

11 Înainte de a începe să propovăduiască Vestea cea Bună, Isus v-a învățat aceste lecții în Epoca a 

doua, retrăgându-se în deșert timp de patruzeci de zile pentru a se aduna în singurătate, pentru a se afunda 

spiritual și pentru a se întări în Cel Preaînalt. 

12 Vă spun cu adevărat că, în acele ore de comuniune intimă cu Dumnezeu, Isus, ca om, a privit 

simbolul morții sacrificiale și trupul său a tremurat. Cerurile s-au deschis și în ele a văzut sfârșitul care îl 

aștepta. A văzut muntele întunecat și pe înălțimea lui o cruce pe care era bătut în cuie. Urechile sale au 

auzit batjocura mulțimii și propozițiile pe care i le adresau: "Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe 

cruce și mântuiește-te". El a băut paharul suferinței, pentru că avea să vă arate toată dragostea lui în acea 

încercare. A fost misiunea lui să vă arate calea și să vă învingă cu armele divine ale iubirii, iertării și 

umilinței. Aceste arme sunt mai puternice decât orice sabie și au mai multă forță decât valurile furioase ale 

mării. Au făcut chiar și astfel de oameni să simtă o dragoste pe care nu o simțiseră niciodată. 

13 După un anumit timp, oamenii au fost înfrânți de învățătura mea de adevăr, dragoste și mângâiere. 

14 Nu vă cer să Mă urmați pe tot drumul de jertfă și sânge pe care am parcurs-o în Era a doua. Unii 

dintre voi vor împlini o parte, alții îl vor imita pe Maestru într-un alt exemplu, pentru că Hristos există o 

singură dată. 

15 Pregătiți-vă să trăiți după mine, pentru că nu știți încă ce parte trebuie să imitați. Dar dacă ți se va 

întâmpla ca și ție, ca și lui Iisus, să simți că vorbele ipocriților și ale necredincioșilor te lovesc ca niște 
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lovituri de bici pe trupul expus, atunci ridică-te în extaz către Tatăl, așa cum te-a învățat Maestrul pe 

cruce, și puterea lui Dumnezeu se va odihni pe deplin asupra spiritului tău, care își va întări trupul. Dacă 

vă deschideți ochii, veți trăi aceeași experiență ca și Iisus în deșert, când, după răpire, în timp ce soarele 

auriu strălucea printre stânci și nisip, picături proaspete de rouă, aduse de o briză, i-au mângâiat fruntea și 

i-au alinat agonia. 

16 Înainte ca Isus, cel drept între cei drepți, în care Duhul divin era ascuns, să facă cunoscută 

Împărăția iubirii, s-a pregătit în acest fel pentru a vă da un alt exemplu de umilință și perfecțiune; iar voi, 

discipolii Epocii a treia, ați auzit că Cuvântul meu v-a spus: Veniți la mine și fiți buni semănători ai 

cuvântului meu, căci lumea s-a abătut de la calea sa spirituală. 

17 V-am reamintit învățăturile Epocii a Doua pentru ca voi să le uniți cu noile mele învățături și să 

iluminați cu ele omenirea, o, lucrători ai Epocii a Treia! 

18 Simțiți prezența mea luminându-vă spiritul și pregătindu-vă să înțelegeți mesajul meu de pace. 

19 Uită-ți suferințele ca să primești cuvântul meu și esența lui să rămână în inima ta. 

20 V-am trimis încă o dată pe Pământ pentru ca să vă continuați misiunea, pentru ca să vă dați seama 

că spiritul vostru trebuie să parcurgă o scară a perfecțiunii și că veți ajunge la o înălțime mai mare de 

evoluție în funcție de meritele voastre. Aveți un singur Maestru, o singură Lumină care vă va ghida și vă 

va arăta mereu calea spre dezvoltarea voastră superioară. Cu toții vă puteți înălța dacă vă îndepliniți 

misiunea. Cu mult timp în urmă ați început călătoria vieții și totuși ați evoluat foarte puțin. Vă dau un 

stimulent pentru acest lucru atunci când vă las deja să simțiți viața spirituală a altor lumi în această lume în 

care trăiți astăzi. 

21 Dacă priviți mai atent la viața tuturor ființelor vii, veți putea vedea că este înzestrată cu multe 

beneficii și dovezi de iubire. Veți descoperi în mine cel mai bun prieten, tovarășul de nedespărțit și 

medicul divin. În acest moment, când îmi extind protecția iubitoare asupra tuturor copiilor mei, veți avea 

parte de toate aceste daruri, pentru că sunteți creați după chipul meu. 

22 Multă vreme v-ați uitat pe voi înșivă și legăturile care vă leagă de Mine, precum și natura voastră 

asemănătoare cu a Mea, și din această cauză v-ați scufundat și v-ați rătăcit. Calea spirituală nu are sfârșit, 

iar eu v-o arăt de la început. Dacă nu sunteți pe ea, veniți la ea și vă voi ajuta să o parcurgeți, să recuperați 

timpul pierdut. 

23 Pentru ca lumea să nu te înrobească, dedică-ți o parte din timp pentru a-ți antrena și dezvolta 

spiritul. 

24 Mulți dintre semenii tăi trăiesc în mare dezolare. Sunt aproape de tine și tu nu ai observat. Nu 

puteți încă să le înțelegeți inimile, dar îmi face plăcere să vă văd că puneți în practică învățătura Mea, și 

sunt mai încântat să-i contemplu pe cei al căror spirit dăruiește iubire și mângâiere decât pe cei care se 

dedică doar studiului Cuvântului Meu și uită de îndatoririle lor față de semenii lor. 

25 Lucrați pentru a avea pace, aplicați-vă pe deplin în acest timp pentru a fi un exemplu prin muncă, 

ascultare și credință. 

26 Eu vin la voi pentru a mă face cunoscut ca unicul Dumnezeu, Tatăl tuturor ființelor, pentru a vă 

spune că vreau să fac din fiecare dintre voi un discipol și un moștenitor al meu. Îți voi da o sămânță din 

învățătura mea, care este ca un copac puternic, pentru ca tu să o ridici și să o duci în multe locuri, astfel 

încât omenirea să se hrănească din roadele ei. 

27 Voi corecta orice interpretare greșită dată cuvântului meu sau lucrărilor mele, pentru că vreau să 

unific cunoștințele voastre, astfel încât să mă iubiți cu toții în același mod. Veghează asupra lumii și lasă 

spiritul tău să aducă lumină și pace oamenilor, și ai grijă ca lumea să fie luminată de lumina strălucitoare 

care radiază din Spiritul meu. Lumina este progres, iubirea este mântuire, iar pacea este speranță. Iubirea 

este o chestiune de inimă, pacea se întemeiază în spirit, iar ambele sunt o reflectare a eternității. 

28 Văd că unii dintre copiii mei se simt plictisiți de cuvântul iubitor al lui Isus, și asta pentru că 

simțurile lor nu sunt cu cuvântul meu; mințile lor sunt ocupate cu chestiuni materiale și, prin urmare, 

inimile lor sunt goale când nu mă mai ascultă. Dar Maestrul nu încetează să se apropie de copiii săi pentru 

a le face inimile să bată mai repede prin instrucția sa divină. 

29 Oameni care vă treziți facultățile pentru a cunoaște știința omenească și le lăsați să ațipească în 

studiul învățăturii spirituale divine! Mergi cu oboseală pe cărări spinoase în căutarea scopului cunoașterii 
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tale umane. Dar Eu îmi voi alege slujitorii dintre cei pierduți și le voi face inimile să bată cu dragoste 

pentru semenii lor. 

30 Chiar dacă oamenilor nu le pasă de progresul lor spiritual - eu veghez asupra tuturor spiritelor. 

Dacă nu ascultă vocea conștiinței lor, care este vocea mea, nu vor ajunge la comuniunea cu Divinitatea 

mea. 

31 Această umanitate este încă idolatră ca urmare a materialismului său! Aaron, Aaron, tu ai creat 

idolul înaintea ochilor lui Israel, dar cu adevărat zeii falși vor cădea la pământ smulși de pe piedestal! 

Unde este templul lui Solomon? Unde este Sfânta Sfintelor? Dacă am făcut să dispară simbolurile care 

erau permise - cum aș putea să nu lupt împotriva cultelor fanatice până la dispariție? Solomon a construit 

un templu material pentru a se închina la Mine, dar nici măcar din el nu a rămas o piatră pe alta. 

32 Clerul din acest timp se îmbracă regește pentru a oficia simbolic jertfa lui Iisus și, deși ei pretind 

numele Meu și înlocuirea Mea făcând acest lucru, descopăr că mințile lor sunt confuze, inimile lor sunt 

agitate de furtunile intrigilor și pasiunilor. Nu este niciunul care să proclame ca profet că Eu sunt printre 

oamenii din vremea aceasta. Ei vor experimenta o mare suferință, pentru că nu există pregătire spirituală 

printre ei. Unde este împlinirea celor care au jurat în fața lui Isus să urmeze calea Lui? Unde sunt adepții 

apostolilor mei? Există cineva ca Ioan, care a fost unul dintre primii, sau ca Pavel, care a fost unul dintre 

cei care i-au urmat? 

33 Prin urmare, Maestrul se apropie din nou de voi pentru a-și relua învățătura. Deja îi văd pe noii 

farisei și cărturari grăbindu-se împotriva Mea plini de ură. Chiar atunci voi întreba: "Unde sunt ucenicii 

Mei?". Dar când cei mândri, cei falși, cei bogați care se tem să-și piardă puterea, cei amenințați de 

Adevărul Meu, mă batjocoresc și mă persecută din nou, vor izbucni furtuni sălbatice. Dar nu voi fi eu cel 

care se va prăbuși sub greutatea crucii, ci cei care au cerut jertfa celui care le-a dat viață. 

34 Nu este o voce omenească ceea ce auziți în aceste momente, ci vocea Cerului care vă anunță 

evenimentele care vor veni, astfel încât voi, cei care ascultați profețiile Mele, să fiți pregătiți și să nu vă 

speriați când veți fi martori la dezechilibrul chiar și al forțelor naturii, pentru că Eu sunt Puterea și 

Dreptatea universală, iar în Dreptate Mă voi manifesta. 

35 Am venit să înlătur viciile lumii, pentru ca oamenii să se elibereze de obiceiurile și ideile 

păcătoase, să fie inspirați și să vorbească prin Duhul Sfânt. Atunci ei Mă vor vedea simbolic în forma 

iubitoare a lui Isus, care le va arăta calea ce duce la adevăratul țel al spiritului, unde îi aștept. 

36 Sunteți gardienii "celui de-al treilea testament". Păstrați această moștenire cu cel mai mare zel 

pentru generațiile viitoare. Arătați-mi lucrarea cu perfecțiunea inerentă, căci dacă veniți la mine fără să vă 

fi îndeplinit misiunea, va trebui să veniți din nou în trup, iar atunci lupta voastră va fi foarte grea. 

37 În acest timp, în acest deșert al vieții umane, luați-l ca model pe Moise. Adevărat vă spun: Sunteți 

iarăși pe munte (Sinai), căci acolo va răsuna glasul meu și vă va spune: "Înțelegeți-mă". Muntele acestui 

timp este înălțarea ta, unde vei primi porunca mea și vei auzi vocea mea în conștiința ta. Deja de acolo veți 

putea vedea Țara Făgăduinței, care se află în perfecțiunea Spiritului. 

38 Legea divină nu dispare niciodată, dar legile umane se schimbă în funcție de dezvoltarea spirituală 

a oamenilor. 

39 "Să-L iubești pe Dumnezeu din toată inima ta și din tot sufletul tău" este prima poruncă a legii 

divine, care nu s-a schimbat și nici nu se va schimba. Esența, semnificația și învățătura sa sunt eterne. Dar 

ați mai auzit că vi s-a spus: "Să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău", dar aceasta din urmă 

nu era o poruncă a Legii divine, ci una dintre multele legi omenești care corespundeau acelor vremuri. 

40 Am venit la voi în Isus și v-am spus: "Iubiți-i pe dușmanii voștri, binecuvântați-i pe cei care vă 

blestemă, faceți bine celor care vă urăsc, rugați-vă pentru cei care vă insultă și vă prigonesc, ca să fiți 

recunoscuți ca fii ai Tatălui vostru care este în ceruri". Aceasta este o lege spirituală, deci veșnic valabilă, 

nu va suferi nicio schimbare. Numai omul se schimbă, se dezvoltă și se transformă. 

41 Ce poți face pentru a ști care sunt învățăturile, revelațiile, profețiile și legile a căror utilitate a trecut 

deja și care sunt încă valabile? Ce revelații sunt în vigoare pentru totdeauna și ce profeții nu s-au împlinit? 

Cu adevărat vă spun că numai rugăciunea sinceră și o viață rodnică vă pot oferi suficientă spiritualitate 

pentru a descoperi esența divină pe care v-am transmis-o în cele trei timpuri. 
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42 Când cărturarii și fariseii au observat faptele lui Isus și au descoperit că nu corespundeau cu ale 

lor, au pretins că învățătura pe care o propovăduia era împotriva Legii lui Moise. Motivul a fost că au 

confundat Legea cu Tradițiile. Dar Eu le-am dovedit că nu am venit să încalc Legea pe care Tatăl o 

descoperise lui Moise, ci să o împlinesc prin cuvinte și fapte. 

43 Este adevărat că am trecut peste multe tradiții ale acelui popor, pentru că venise deja timpul pentru 

eliminarea lor, pentru a deschide o nouă perioadă cu învățături mai înalte. 

44 Dacă v-aș fi spus totul în primele revelații, nu ar fi fost necesar ca Maestrul, Mesia, să vă predea 

noi învățături și nici ca Duhul Sfânt să fi venit în acest moment pentru a vă arăta gloria vieții spirituale. De 

aceea, vă spun să nu vă agățați de ceea ce v-a fost revelat în trecut, ca și cum ar fi ultimul cuvânt al 

învățăturilor Mele. Am venit din nou la oameni și pentru o lungă perioadă de timp m-am făcut cunoscut 

prin intermediul intelectului lor, și pot să vă spun, de altfel, că ultimul meu cuvânt nu a fost încă rostit. 

45 În cartea mea de înțelepciune, căutați întotdeauna ultimul cuvânt, noua pagină care vă va dezvălui 

sensul și semnificația a ceea ce a fost dat înainte, pentru ca voi să fiți discipolii mei în adevăr. 

46 Astăzi trăiești departe de cei care suferă mai mult decât tine. Dar, odată ce spiritualizarea îți va 

lumina viața, vei căuta să trăiești cu cei de care astăzi păstrezi distanța pentru că îi consideri pierduți sau 

pentru că îți inspiră aversiune. 

47 Veți deveni purtători ai cuvântului de lumină, de mântuire și de speranță și vă veți îndrepta spre cei 

care au fost uitați de aproapele lor. 

48 Să nu vorbești cu nimeni cu severitate, căci astfel nu se răscumpără. Trebuie să înveți că nu trebuie 

să jignești păcătosul pentru a-i pedepsi fărădelegea. 

49 Îți spun eu: Când le vorbești prădătorilor cu dragoste, ei își pleacă capetele. 

50 Dacă cel căruia îi vorbiți ar trebui să aibă vreun merit, spuneți-i acest lucru. Dacă descoperi în el 

vreo virtute printre multe vicii, vorbește-i nu despre vicii, ci despre virtute, pentru a-l stimula și a-l 

îndemna la bunătate. 

51 Fie ca iubirea să vă ghideze, astfel încât să deveniți adevărați ambasadori ai Mângâietorului Divin. 

Pentru că voi, care nu ați căzut în nicio prăpastie, sunteți mereu gata să acuzați, să judecați. Fără nici cea 

mai mică compasiune, îți condamni cu ușurință aproapele, iar aceasta nu este învățătura mea. 

52 Dacă, înainte de a judeca, v-ați examina pe voi înșivă și greșelile voastre - vă asigur că judecata 

voastră ar fi mai miloasă. Îi considerați pe cei din închisori ca fiind răi și îi considerați nefericiți pe cei din 

spitale. Vă țineți departe de ei fără să vă dați seama că sunt demni de a intra în împărăția iubirii mele. Nu 

vreți să vă gândiți că și ei au dreptul să primească razele soarelui, care a fost creat pentru a da viață și 

căldură tuturor creaturilor, fără nicio excepție. 

53 Cele închise în locurile de ispășire sunt adesea oglinzi în care oamenii nu vor să se vadă pe ei 

înșiși, pentru că știu că imaginea pe care oglinda le-o dezvăluie va fi, în multe cazuri, cea a unei acuzații. 

54 Dar eu vă spun: Ferice de acei lucrători ai Mei care sunt capabili să simtă în inimile lor durerea 

celor care trăiesc lipsiți de libertate sau de sănătate și care îi vizitează și îi mângâie; pentru că într-o zi se 

vor întâlni din nou, fie în această viață, fie în alta, și nu știți dacă nu cumva atunci vor avea mai multă 

sănătate, mai multă libertate și mai multă lumină decât cei care le-au adus mesajul de iubire într-o 

închisoare sau într-un spital; atunci își vor arăta recunoștința și vor întinde mâna celui care le-a dat-o 

altădată. 

55 Acel moment în care ai adus cuvântul meu aproape de inimile lor, acel moment în care mâna ta le-

a mângâiat fruntea și i-ai făcut să se gândească la mine și să mă simtă, nu va fi niciodată șters din mintea 

lor, așa cum nici chipul tău și vocea ta frățească nu vor fi uitate în mintea lor, motiv pentru care te vor 

recunoaște oriunde te-ai afla. 

56 În timp ce ascultați cuvântul meu aici, uitați pentru o scurtă perioadă de timp suferințele care 

afectează toate ființele umane și îndepărtați din conștiința voastră ideile de distrugere, război și moarte 

care amenință omenirea. 

57 Ți-e frică de durere? - Alungă păcatul, și durerea nu va avea nicio putere împotriva ta. Veți simți o 

altă durere, dar nu va mai fi o durere egocentrică. Nu va fi al tău, dar vei începe să suferi din dragoste 

pentru alții. 
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58 Când spiritul se înalță, simte pentru aproapele său, și cu cât se apropie mai mult de mine și mă 

iubește, cu atât mai mare este dragostea sa pentru frații săi. 

59 În prezent vă învăț să pășiți pe calea care vă va elibera de temerile și suferințele cauzate de 

ostilitatea și aspirațiile ambițioase ale oamenilor - învățături care uneori vă pot părea imposibil de aplicat, 

dar în curând le veți îmbrățișa cu credință, convinși că este singura cale spre mântuire. 

60 Nu ați înțeles încă sensul cuvântului meu și nici nu vă dați seama de sarcina voastră. De aceea, 

sunt unii care, deși simt fericire spirituală când mă ascultă, preferă să plece din nou de teamă să nu-și ia 

angajamente față de Maestrul lor și față de semenii lor. Și mai sunt alții care îmi spun: "Doamne, nu ne 

este posibil să urmăm învățăturile și poruncile Tale, pentru că suntem imaturi, umani și nematerializați. 

Dar nu ne face să nu ascultăm cuvântul Tău. Este atât de frumoasă încât, în ciuda nepracticabilității sale, 

ne umple inimile de încântare și pace." 

61 Ah, copilași care nu știți ce spuneți! Voi numiți învățătura mea impracticabilă, considerați că 

realizarea ei este imposibilă, fără să vă dați seama că o auziți prin intermediul unei ființe umane păcătoase 

și impure, așa cum sunteți voi toți, pentru care nu a fost imposibil să transmită oamenilor mesajul lui 

Dumnezeu. 

62 Ce este mai imposibil decât atât? 

63 Iubiți pe Tatăl vostru, aveți milă de aproapele vostru, despărțiți-vă de tot ceea ce este dăunător 

pentru viața voastră umană sau pentru sufletul vostru. Aceasta este ceea ce vă învață învățătura mea. Unde 

vedeți dificultățile și imposibilitățile? 

64 Nu, iubiți oameni, nu este imposibil să ascultați de cuvântul Meu; nu acest lucru este dificil, ci 

îmbunătățirea, reînnoirea și spiritualizarea voastră, pentru că vă lipsesc sentimentele înalte și aspirațiile 

înalte. Dar pentru că știu că toate îndoielile, ignoranța și indecizia voastră trebuie să dispară, voi continua 

să vă învăț, pentru că pentru Mine nu există nimic imposibil. Pot transforma pietrele în pâine de viață 

veșnică și pot face să izvorască apă cristalină din stânci. 

65 Ajungeți la fondul cuvintelor mele și nu va mai fi nevoie să căutați adevărul. În centrul acestui 

mesaj veți descoperi bogăția de lumină de care spiritul vostru are nevoie. 

66 Cercetați cuvântul meu pentru a vă putea hrăni cu conținutul său spiritual, pentru a putea găsi 

prezența mea și a simți mângâierea mea divină. În studiile tale, ai grijă să nu te blochezi pe literă și 

încearcă să interpretezi tot ceea ce găsești ca fiind simbolic și similar. Căutați simplitatea și spiritualitatea 

în cercetările, observațiile și studiile voastre și nu uitați niciodată că mâine trebuie să împărtășiți acest 

mesaj semenilor voștri, cărora trebuie să îl transmiteți într-o formă deja pregătită, pentru ca ei să îl 

înțeleagă mai repede. 

67 Eliminați în timp orice simbol și orice imagine pământeană, dar păstrați semnificația lor. 

68 Înțelegeți valoarea mică a expresiilor atunci când le comparați cu esența eternă a spiritualului. De 

asemenea, ar trebui să vă străduiți să pătrundeți această înțelepciune încetul cu încetul, astfel încât practica 

învățăturilor mele să nu vi se pară imposibilă. 

69 Uniți-vă, iubiți ucenici, pentru că a sosit timpul luptei voastre și va fi scurt pentru fiecare dintre 

voi, având în vedere scurtimea vieții voastre pe pământ. 

70 Grăbiți-vă, aveți multe de făcut. Să nu credeți că vă lipsește ceva pentru a fi discipolii mei în 

această Lucrare. 

71 În cea de-a doua eră mi-am ales și apostolii. Ei nu erau savanți, nu erau lumini strălucitoare ale 

înțelepciunii umane. Ei erau simpli pescari ai mării, dar eu i-am făcut semănători și pescari ai spiritului. 

72 De asemenea, vreau să vă fac pescari spirituali, pentru ca voi să duceți mesajul meu de iubire la 

toate inimile pierdute în marea imensă de pasiuni și materialism în care trăiește omenirea; și de acolo, din 

acea mare, veți scoate și salva pe toți cei care sunt chemați de voi în numele meu. 

73 Atunci, mesajul meu de speranță va ajunge la inima celor fratricizi, ucigași de oameni, orgolioși, 

lumești, insensibili la durerea și suferința altora, iar cuvântul meu se va împlini pentru toți. 

74 În primul rând, și în timp ce încă vă pregătiți, rugați-vă pentru națiuni și popoare, rugați-vă pentru 

toți, pentru că omenirea calcă pe ciulini și spini, aceiași pe care i-a împrăștiat înainte pentru ca alții să 

calce pe ei. Oamenii înșiși sunt cei care și-au pregătit ruina, iar apoi sunt nevoiți să pledeze pentru mila pe 

care nu au simțit-o niciodată pentru niciunul dintre vecinii lor. 
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75 Dar este necesar să salvezi, să ierți și să răscumperi, pentru că în fiecare ființă umană locuiește un 

spirit care trebuie să ajungă la mine. 

76 Voi sunteți primele roade ale unui popor care va fi farul spiritual al omenirii. Un nou Israel care, 

odată eliberat din robie, va porni în dorința de a atinge cel mai înalt ideal care există în spirit, și anume 

acela de a trăi în sânul lui Dumnezeu, Domnul tău. 

77 Sunteți încă departe de a fi capabili să iluminați calea semenilor voștri prin exemplul vostru. Dar 

vocea mea, care răsună în conștiința voastră, vă încurajează să mergeți mai departe, să nu renunțați, să 

perseverați în luptă, pentru că numai așa acest popor își va scrie istoria în inimile oamenilor. 

78 Încercările pe care le vezi zilnic în viața ta sunt nicovala pe care spiritul tău este flexibilizat, în care 

virtutea ta trebuie să se dovedească și credința ta să se întărească. 

79 Fără încercări nu există merite, fără merite nu poate exista nicio recompensă. 

80 Reflectați asupra încercărilor prin care a trecut Israelul în primele zile. Luați în considerare 

amărăciunea, necazurile și greutățile sale și veți înțelege de ce i s-a acordat să vină în Țara Făgăduinței, 

unde acel popor a avut pace, bucurie sănătoasă a vieții și părtășie cu Domnul său timp de multe secole. 

81 Fericirea acelui popor în pământul acordat ca răsplată pentru credința și perseverența lor nu a durat 

o veșnicie, căci nimic nu este veșnic în lume. Dar vă spun cu adevărat că noul Pământ Făgăduinței, care 

este scopul ascensiunii spiritului vostru, va dura cu siguranță pentru totdeauna. Acest lucru vă va oferi cu 

siguranță un adăpost pentru totdeauna și vă va permite să simțiți fericirea infinită de a vă putea bucura, 

experimenta, simți și cunoaște viața spirituală în toată plinătatea și fericirea ei. 

82 Eu binecuvântez fiecare dintre aceste case în care vă adunați pentru a vă ruga și a primi Pâinea 

Cuvântului Meu, așa cum Eu vă binecuvântez casele voastre. Adevărat vă spun că nici unul din aceste 

locuri de întâlnire nu este mai important decât oricare dintre casele voastre. 

83 Dacă intri aici adunat și respectuos, știind că locul este destinat să te unească în rugăciune pentru a 

forma templul spiritual, îți mai spun și acest lucru, că și casa ta este un alt templu. Căci așa cum Duhul își 

creează sanctuarul în rugăciune, în Cuvântul divin, în contemplația interioară și în practicarea Legii, tot 

așa omul găsește un alt serviciu al lui Dumnezeu în casa sa, unde găsește mângâieri, căldură, exemple, 

învățături și sfaturi. Dar nu confundați căminul cu casa materială. Acesta din urmă poate dispărea și vă 

poate expune la rigorile vremii, dar casa voastră nu va fi distrusă atâta timp cât între voi există dragoste, 

respect, supunere și toate acele virtuți care trebuie să fie din ce în ce mai prezente în familia umană. 

84 Nici aceste locuri de adunare nu pot reprezenta adevăratul templu, căci dacă îl porți în suflet, îl poți 

întâlni aici ca și în casa ta, la oraș ca și la țară, sub un copac, în munți, pe malul mării sau în deșert. 

85 Templul spiritului este peste tot, de aceea trebuie doar să vă echipați pentru a-l găsi. 

86 Pentru moment, continuați să vă adunați în aceste centre comunitare. Faceți acest lucru atâta timp 

cât veți avea nevoie, pentru că dragostea Mea, mila Mea și darurile Mele de har se vor revărsa asupra 

adunărilor voastre, unde, conform voinței Mele, prezența Mea va fi simțită, unde voi face ca sufletele să 

renască la lumină și bolnavii să experimenteze miracolul vindecării lor atunci când ascultă cuvintele Mele. 

87 Inima Tatălui meu este întotdeauna gata să vă dea ceea ce cereți, ceea ce aveți nevoie. Totuși, Tatăl 

vostru nu trebuie să facă totul singur. Trăiți într-un timp în care iubirea Maestrului trebuie să aibă ecou în 

inimile discipolilor, astfel încât miracolul să devină realitate. 

88 Fiți neobosiți în repetarea cuvântului meu. Ca o daltă invizibilă, ea va face treaba de a netezi 

marginile ascuțite ale caracterului tău până când vei fi pregătit să faci față chiar și celor mai dificile 

probleme ale semenilor tăi. Veți găsi în ele suferință, constrângeri de ispășire și reparație, ale căror cauze 

pot fi foarte diferite. Unele nu vor avea o origine deosebit de greu de înțeles, dar vor fi altele pe care nu le 

veți putea clarifica decât prin intuiție, revelație și viziuni spirituale, pentru a-i scuti pe semenii voștri de o 

povară grea. Aceste daruri spirituale vor face acest miracol doar dacă cel care le folosește este inspirat de 

compasiune pentru aproapele său. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 150  
1 Veniți cu dorința de a primi Duhul Mângâietor pentru că nu ați găsit nici o ușurare în necazurile 

voastre. Ați alergat la ușile medicilor și avocaților, v-ați îndreptat spre inimile celor care vă iubesc și nu ați 

reușit să vă recâștigați liniștea sufletească. V-ați convins că nu puteți găsi balsamul vindecător și lumina pe 

care le doriți decât la Sursa din care vine tot binele. Voi toți căutați adevărata cale, aveți nevoie de hrană 

spirituală, de cuvântul de încurajare și de speranță care să vă înveselească; și, pe măsură ce obțineți ceea ce 

căutați, îmi aduceți în minte neliniștile voastre, teama de judecata divină și dorința de a fi în pace cu 

conștiința voastră. 

2 Sunteți în Prezența Mea, deși vă simțiți departe de Mine. Nu sunteți singuri în durerea voastră, eu 

sunt cu voi; și dacă vă numiți neînțeleși, vă spun că eu, Tatăl, știu tot ce se întâmplă în voi și că vă voi da 

soluția pe care o căutați, pacea care vă lipsește și ajutorul pentru a ajunge la înălțimea voastră. 

3 Când v-ați acordat pentru prima dată pentru a asculta Cuvântul Meu, v-ați bucurat de el și l-ați 

găsit mai puternic în esența sa. Ai recunoscut că ți-am trimis-o, ai avut doar îndoieli în legătură cu forma 

în care Mă comunic oamenilor. Dar, dacă o studiați, vă veți da seama că nu am făcut nicio greșeală și că 

omul, pentru că este copilul Meu, este calificat să Mă servească ca instrument pentru a-mi îndeplini 

sfaturile în slujba semenilor săi. 

4 Chem bărbați, femei și copii pentru a-i face ucenici ai mei; dar, în timp ce unii cred, alții se 

îndoiesc și se îndoiesc. Acest lucru se datorează faptului că au fost atât de induși în eroare încât astăzi, 

când vorbesc omenirii folosind ca transmițători ai învățăturilor Mele organele de înțelegere ale oamenilor 

needucați, simpli și umili, manifestarea Mea le apare ca ceva ciudat. Să știți că Cuvântul Meu este 

neschimbător în adevărul său și că ceea ce v-am spus în Prima Eră am confirmat în Era a Doua și am 

reafirmat în Era a Treia. 

5 Toți cei care auziți Cuvântul Meu în acest mod ați fost pregătiți să simțiți și să înțelegeți această 

manifestare a Spiritului Meu și ați așteptat doar momentul în care v-am chemat să fiți martori la aceste 

manifestări. Nu am convins pe nimeni; chiar înainte de a veni în carne și oase, v-am spus că veți fi prezenți 

la aceste evenimente și că veți face parte din numărul de ființe alese care vor aduce Vestea cea Bună în 

lume. 

6 Copiii acestui timp mă lasă să le văd drumul periculos. Ei îmi spun că mediul în care respiră nu 

este cel mai propice pentru spiritualizare și îmi cer lumină pentru părinții și profesorii lor. Încă de la o 

vârstă fragedă, a început o luptă între spirit și trup*, în care uneori triumfă bunătatea și rațiunea, iar alteori 

prevalează carnea. 
* A se vedea nota de subsol de la 149, 9 

7 Nu-mi spuneți că sunteți slabi, pentru că aveți în voi lumina Spiritului Meu și v-am înzestrat cu 

virtute și energie pentru a vă putea îndeplini îndatoririle. Faceți un efort și folosiți-vă de puterea voastră. 

8 Am coborât la toți copiii mei în căutarea spiritului lor, pentru că el îmi aparține. Dar nu toți vor să 

mă urmeze, cei mai mulți îmi cer o altă perioadă de timp și îmi spun că nu pot veni cu mine în acest 

moment. Dar am dat fiecărui spirit timpul necesar pentru a-și îndeplini datoria. 

9 Ați suferit mult în acest timp și tânjiți după o viață mai bună, dar Tatăl vă spune: "Lucrați-vă pacea 

și veți găsi deja pacea în această lume sau în lumea spirituală. Acest pământ pe care îl locuiți este un loc de 

ispășire, de luptă, de perfecțiune. 

10 Dacă vreți să vă amintiți viața lui Isus în cea de-a doua epocă, o veți găsi plină de suferințe, fără 

mângâieri și bucurii. El este exemplul, modelul care stă în fața spiritului vostru pentru ca voi să trăiți după 

el. Dar oricine vine la mine va găsi ușurare, căci eu sunt izvorul inepuizabil care se revarsă în izvoare. 

Folosiți-o pentru a vă uda câmpurile. Câmpurile sunt pregătite astfel încât oamenii să le poată cultiva fără 

întârziere. Solul este în așteptare înainte de a fi acoperit de buruieni sau de ierburi nocive. Du-te și cultivă-

l și, când vezi că grâul s-a copt, taie-l împreună cu buruienile și abia mai târziu desparte unul de altul. De 

aceea, vă spun mereu: vegheați și rugați-vă, căci dacă sunteți neglijenți, buruienile vor crește mai repede 

decât semințele voastre, iar roadele lor vor fi mai mari decât ele în ziua recoltei. Ai grijă ca lanurile tale să 

devină de aur, ca să aduci grâul tău în grânarele mele și recolta să fie bogată. 
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11 Omenirea este flămândă după cuvântul meu, după adevărul meu. Oamenii cer și tânjesc după 

lumină pentru mințile lor, cer dreptate și așteaptă consolare. Acesta este un moment crucial. Adevăr vă 

spun că multe idei, teorii și chiar dogme, pe care secole de-a rândul le-au considerat adevăruri, vor cădea 

la pământ și vor fi respinse ca fiind false. Fanatismul și idolatria vor fi combătute și eliminate de către cei 

care au fost cel mai mult prinși și legați de ele. Învățăturile lui Dumnezeu vor fi înțelese, lumina, 

conținutul și esența lor vor fi cuprinse și simțite. 

12 Când va deveni lumină în mintea oamenilor de știință, după o perioadă de încercări în care vor 

suferi o foarte mare confuzie, și vor auzi vocea conștiinței lor, vor descoperi ceea ce nu au visat niciodată 

că este posibil. 

13 Vă spun din nou: Privește! Pentru că în vremea conflictului dintre credințe și doctrine, religii și 

științe, mulți oameni vor crede că cunoștințele pe care li le-au dat cărțile lor vor fi arma cu care îi vor putea 

învinge pe noii mei discipoli, știind că voi nu aveți nicio carte cu voi. - Când Isus a predicat mulțimilor, nu 

le-a vorbit despre învățături pe care le învățase din cărți. Cu toate acestea, el a predat plin de înțelepciune, 

și de acest lucru a dat dovadă încă din copilărie, când apărea în cercul învățătorilor legii, derutându-i și 

reducându-i la tăcere cu întrebările sale și lăsându-i afectați de răspunsurile sale. Cunoașterea lui Iisus 

provenea din spiritul divin, care îi dezvăluia totul. 

14 Dacă cineva dintre voi și-ar goli mintea, și-ar păstra inima liberă de sentimente rele și de pasiuni 

josnice și și-ar înălța spiritul către Tatăl pentru a se dărui lui în iubire și slujire față de aproapele, ar deveni 

o fântână pură pe care Maestrul ar umple-o cu inspirația sa. Acel om ar fi ca un vas curat pe masa mea, 

care se revarsă cu vinul vieții, pentru ca cei care se chinuie să-și potolească setea prin el. Cel care se 

echipează astfel îl va convinge pe cel căruia îi vorbește, îl va mângâia cu cuvintele sale, îl va reduce la 

tăcere pe cel vanitos, va face lucrări uimitoare de genul celor pe care lumea le numește minuni și care, 

totuși, nu sunt altceva decât efectele firești ale iubirii și credinței unui spirit generos. 

15 Dacă ești întrebat: "De ce, deși Dumnezeu este atât de mare, a folosit o ființă umană 

nesemnificativă pentru a-și dezvălui înțelepciunea?", ar trebui să răspunzi: "Dragostea lui Dumnezeu 

pentru copiii Săi nu are limite, de aceea i-a folosit pentru a face acest miracol". 

16 Deoarece sunt puternic, etern, infinit și, în același timp, Tatăl tuturor lucrurilor create, mă pot 

folosi de toate creaturile Mele pentru scopurile Mele divine. În iubirea mea de Tată, nu-mi pasă de 

imaturitatea ta, de păcatul tău, și mă întorc la tine datorită umilinței tale. Dacă tu consideri că forma ta 

umană este prea nesemnificativă pentru ca Dumnezeu să se deranjeze pentru tine, cine ți-a dat această 

formă dacă nu Eu? De altfel, nu eram eu ca tine când am devenit om? 

17 Sunetul vocii care ajunge la urechile voastre este cel al corpului care mă face audibil ca purtător de 

voce în timpul scurtelor momente ale manifestării mele. Cuvântul care ajunge la mintea și la inima ta este 

uman, dar înțelesul acestui cuvânt este divin și, de aceea, el luminează și întărește spiritul. 

18 Dacă aș fi venit sub formă umană pentru a-mi repeta învățăturile din Era a Doua, spiritul vostru nu 

ar fi progresat și omenirea nu m-ar fi cunoscut. Dar eu, Maestrul tuturor perfecțiunilor, vă conduc pas cu 

pas tot mai sus pe munte, dându-vă de fiecare dată noi învățături. 

19 Pentru ochii omului, Dumnezeu și chiar propriul său spirit este invizibil, pentru că nu are nici 

formă, nici limite. De aceea, mulți se îndoiesc când te văd ridicat în rugăciune și mă ascultă, pentru că nu 

știu că divinul și spiritualul, deși invizibile pentru ochii oamenilor, sunt simțite de spirit și de inimă. 

20 Cel care crede cu adevărat în Mine cunoaște vocea Mea ori de câte ori îi vorbesc. Eu sunt ca un 

păstor pe care îl urmează oile sale și pe care ele îl recunosc întotdeauna după vocea sa. De aceea ați 

recunoscut vocea Domnului vostru în acest timp, când vă vorbesc prin intermediul organului uman al 

intelectului. Nu v-ați oprit să judecați neajunsurile purtătorului de voce și nici nu v-ați simțit jignit de 

greșelile pe care lipsa de educație îl face să le comită. Ați înțeles că eu sunt cel care vă vorbește. Când ați 

auzit vocea Mea, ați recunoscut-o imediat și ați spus: El este! 

21 Întotdeauna cei umili și cei săraci au fost cei care mi-au descoperit prezența, pentru că mintea lor 

nu este ocupată cu teorii umane care le întunecă judecata. 

22 În Epoca a doua s-a întâmplat, de asemenea, că - deși venirea lui Mesia a fost anunțată - numai 

oamenii cu o minte simplă, cu un spirit umil și un intelect clar l-au recunoscut emoțional atunci când a 

venit. 
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23 Teologii aveau în mâinile lor cartea profeților și zilnic repetau cuvintele care anunțau semnele, 

timpul și modul în care va veni Mesia; și totuși - M-au văzut și nu M-au recunoscut, M-au ascultat și au 

negat că Eu sunt Mântuitorul promis. Ei au văzut lucrările Mele și singurul lucru pe care l-au făcut a fost 

să se indigneze în legătură cu ele, deși, în realitate, toate acestea fuseseră profețite. 

24 Când a venit ziua în care mulțimile, incitate de cei care se simțeau deranjați de prezența lui Isus, l-

au rănit și l-au biciuit și, în urma loviturilor, l-au văzut sângerând ca un muritor de rând, iar mai apoi 

luptându-se cu moartea și murind ca orice altă ființă umană, fariseii, conducătorii poporului și preoții au 

exclamat cu satisfacție: "Priviți-l pe cel care se numește Fiul lui Dumnezeu, care se credea rege și 

pretindea că este Mesia!". 

25 Tocmai pentru ei, mai mult decât pentru ceilalți, Isus i-a cerut Tatălui Său să îi ierte pe cei care, 

deși cunoșteau Scripturile, îl renegau acum și îl făceau să pară un impostor în fața mulțimii. Ei au fost cei 

care, în ciuda pretenției lor de a fi învățători ai legii, nu știau în realitate ce făceau la condamnarea lui Isus, 

în timp ce acolo, în mulțime, erau inimi sfâșiate de durere pentru nedreptatea la care asistau și fețe pline de 

lacrimi la moartea de sacrificiu a celui neprihănit. Erau bărbații și femeile cu minți simple și spirite umile 

și generoase, care știau cine a fost cu oamenii în lume și înțelegeau ce au pierdut atunci când Maestrul a 

plecat. 

26 Oameni buni, chiar și în acest timp, forma de comunicare în care ați primit Cuvântul Meu va fi 

prost judecată; de asemenea, învățăturile și revelațiile pe care vi le-am dat vor fi respinse de cei care 

pretind că știu cum trebuie să aibă loc întoarcerea Mea. Aceștia nu vor cerceta cu seriozitate Cuvântul 

Meu, nu vor căuta esența lui, nu vor lua în considerare minunile și semnele pe care vi le-am dat despre 

venirea Mea și despre adevărul Meu, ci vor da ca motiv pentru a Mă renega faptele imperfecte pe care le 

descoperă în această comunitate, profanările și neascultarea lor. Atunci ei se vor ridica și vor spune: "Cel 

care v-a spus că nu se va face cunoscut după anul 1950, ar trebui să fie Duhul lui Hristos? Poate el să 

spună "astăzi" că această manifestare se va sfârși, iar "mâine" să proclame contrariul?". Căci chiar acum 

vă spun că mulți vor pretinde că voi continua să Mă manifest în același mod și după ce anul 1950 se va 

încheia. O, popor iubit, vei fi tu motivul pentru care mâine lumea își va bate joc de tine în felul acesta și va 

nega tot ce ți-am spus? 

27 Vedeți cum vă pregătesc pentru ca, atunci când va veni timpul plecării mele, să nu lăsați 

întunericul să pătrundă în inimile voastre. Dar eu vă spun că cei care au simțit și înțeles cu adevărat 

Cuvântul meu se vor îndepărta de căile confuziei pentru a mă căuta în singurătate, din duh în duh. Aceștia 

vor auzi în inimile lor vocea de neuitat și familiară a Maestrului lor care le spune: "Ferice de voi care 

vărsați lacrimi când vedeți profanarea Lucrării mele, căci înțelegeți că acesta este motivul pentru care 

mulți nu ajung să o cunoască și pentru care alții o batjocoresc și o neagă". 

28 Vegheați și rugați-vă, ucenici, ca să continuați să recunoașteți vocea mea printre toate cele 

înșelătoare pe care vi le aduce lumea și ca să vă vedeți călăuziți și protejați cu iubire până la capătul 

drumului, unde casa Tatălui se deschide ca o stână de dimensiuni infinite pentru a-i adăposti pentru 

totdeauna pe cei pe care i-a creat cu iubire și i-a trimis pentru ca meritele lor pe pământ să-i facă vrednici 

de casa cea perfectă. 

29 Ori de câte ori vă spun că Hristos este cel care vă vorbește, există întotdeauna cineva care îi 

consideră blasfemiatori pe cei care transmit Cuvântul Meu. Dar acest mod de a judeca și de a fi judecați nu 

este surprinzător, având în vedere că insensibilitatea lor față de spiritualitate îi împiedică să mă simtă prin 

esența învățăturii mele. 

30 Cu o anumită ocazie, le-am spus fariseilor: "Tatăl și Eu suntem una", iar ei M-au numit 

blasfemiator și s-au refugiat în Scripturi și au încercat să demonstreze că tot ce am spus este fals. 

31 Astăzi vă spun că cine nu-și deschide ochii spiritului său nu poate vedea lumina divină, căci 

nimeni nu a fost încercat ca Isus. 

32 Oamenii m-au interogat, mi-au întins capcane, au căutat să mă zăpăcească cu întrebările lor 

capricioase, m-au schimbat pentru a-mi testa prudența; și cum, în ciuda eforturilor lor, nu au găsit nicio 

cale de a mă distruge, m-au acuzat, m-au calomniat și m-au judecat, pentru a vedea cum s-a comportat în 

acest caz cel care se numea Fiul lui Dumnezeu. Dar nu s-au mulțumit cu toate acestea, ci au vrut să vadă și 
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dacă trupul meu va sângera, dacă va fi format din carne și oase, iar atunci când Isus s-a prăbușit și a 

sângerat pe drumul spre cruce, și-au ciulit urechile în așteptarea plângerilor mele. 

33 Când am spus că Tatăl și cu mine suntem una, spiritul a vorbit. Dar când corpul sângera, partea 

umană era cea care se plângea, pentru că era carne vie. 

34 Lumea a cerut să îi arăt adevărul Meu, și i-am arătat adevărul, dar nu a văzut cu ochi de văzător. 

Cuvântul meu și faptele mele ar fi trebuit să fie suficiente pentru a dovedi puterea divină a celui care le 

făcuse. Cu toate acestea, ei nu au măsurat această putere. Dar moartea mea ca ființă umană nu a fost 

sfârșitul acelor încercări. Eram cu discipolii mei în formă spirituală. Chiar și printre ei a fost unul care m-a 

pus la încercare și care nu a crezut în învierea Domnului său până când nu s-a convins de aceasta punându-

și degetele în rana de la coasta sa. 

35 După aceea, când sămânța cuvântului lui Isus s-a răspândit din provincie în provincie și din neam 

în neam, au apărut pretutindeni necredincioși, îndoielnici, materialiști, care au supus învățătura mea, 

cuvintele și lucrările mele rațiunilor lor. Dar oamenii nu s-au limitat la a judeca adevărul meu doar după 

lucrările și învățăturile mele, ci au făcut un efort pentru a cerceta natura mea umană, cariera mea, nașterea 

mea, copilăria mea și toți pașii pe care i-am făcut pe pământ. - Maria, femeia sfântă și curată aleasă de 

Dumnezeu pentru a da lumii rodul vieții, nu a scăpat de această anchetă. Și ea a experimentat batjocura, 

condamnările și încercările oamenilor. Nu era suficient pentru ei că profetul Isaia o proclamase deja în 

trecut ca fiind fecioară și pură. Și chiar și astăzi, oamenii din biserici și secte încă mai discută și 

deliberează despre ea. 

36 Vă spun, atâta timp cât omenirea nu renunță la materialismul său, nu va putea privi adevărul în față 

atunci când îl judecă. 

37 Îi iert atât pe unul, cât și pe celălalt, dar vă sfătuiesc să nu mai folosiți cuvintele Mele pentru a vă 

confunda, răni sau ucide unul pe celălalt, căci judecata voastră va fi mare. 

38 Dacă vă intensificați disputele și sfârșiți prin a vă urî unii pe alții din cauza opiniilor voastre 

diferite, când vă veți uni în adevăr, care este unul singur? 

39 Nu vă temeți de Mine, temeți-vă de voi înșivă, vă spune Maestrul. I-am condamnat Eu de pe cruce 

pe cei care M-au sacrificat? Oare Maria a reproșat și a acuzat în acel ceas infinit de dureros? - Nu, poporul 

meu. 

40 Nici eu nu te judec acum. Adevărat vă spun că fiecare își face propria judecată și își pronunță 

propria sentință. Vreau să vă eliberez de durere, de ispășire, de paharul amar și de aceea vă cer să vă 

curățați inimile de sentimentele necurate și să începeți să vă iubiți unii pe alții, pentru că aceasta este calea 

care vă poate conduce la lumină, la pace și la adevăr. 

41 Dacă încă mai credeți că suferințele voastre se datorează primilor voștri părinți, comiteți o eroare 

de înțelegere a Dumnezeului vostru în judecățile voastre. 

42 Într-o parabolă divină am inspirat primele ființe umane pentru ca ele să ajungă la o primă 

cunoaștere a destinului lor, dar sensul revelațiilor Mele a fost interpretat greșit. Când v-au vorbit despre 

pomul vieții, al cunoașterii binelui și răului, din care omul a mâncat, au vrut doar să vă facă să înțelegeți 

că, atunci când omul a dobândit cunoștințe suficiente pentru a distinge între bine și rău și a devenit 

responsabil pentru faptele sale, de atunci a început să culeagă roadele faptelor sale. 

43 Mulți oameni au crezut că toate lacrimile acestei lumi au fost cauzate de păcatul primilor locuitori 

ai pământului. În neputința lor de a interpreta parabola, au spus în cele din urmă că Hristos a venit să spele 

toate petele cu sângele său. Dacă această afirmație ar fi fost corectă - de ce continuă oamenii să 

păcătuiască și să sufere, deși acel sacrificiu a fost deja făcut? 

44 Isus a venit pe pământ pentru a-i învăța pe oameni calea spre perfecțiune - o cale pe care a arătat-o 

cu viața, cu faptele și cu cuvintele sale. 

45 Știți că Dumnezeu le-a spus oamenilor: "Creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul". Aceasta a 

fost legea inițială care v-a fost dată vouă, o, popor. Mai târziu, Tatăl nu numai că a poruncit ca oamenii să 

se înmulțească și ca rasa umană să continue să crească, dar și ca sentimentele lor să devină din ce în ce mai 

înalte, iar mințile lor să se dezvolte și să se desăvârșească nestingherite. Dar dacă prima lege a avut ca 

scop înmulțirea rasei umane, cum poți presupune că același Tată te-ar pedepsi pentru că te-ai supus și ai 
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împlinit o poruncă de la El? Este posibil, oameni buni, ca o astfel de contradicție să existe în Dumnezeul 

vostru? 

46 Vezi ce interpretare materială au dat oamenii unei parabole în care ți se vorbea doar despre trezirea 

spiritului în om. De aceea, înțelegeți învățătura mea și nu mai spuneți că plătiți datoria pe care au făcut-o 

primii locuitori ai pământului prin neascultarea lor față de Tatăl vostru. Să aibă o concepție mai înaltă 

despre justiția divină. 

47 V-am spus că până și ultima pată va fi ștearsă din inima omului, dar vă mai spun că fiecare trebuie 

să-și spele propria pată. Amintiți-vă că v-am spus: "Cu cotul cu care măsurați, veți fi măsurați" și: "Ce 

semănați, trebuie să culegeți". 

48 Acum este momentul în care puteți înțelege cuvintele mele de odinioară: "Creșteți și vă înmulțiți", 

și anume că acest lucru trebuie să se întâmple și pe plan spiritual, și că trebuie să umpleți universul cu 

faptele voastre bune și cu gândurile voastre ușoare. 

49 Îi primesc pe toți cei care vor să se apropie de mine, pe toți cei care se străduiesc să atingă 

perfecțiunea. 

50 Odihniți-vă din muncile voastre pământești, copiii mei, intrați în ființa voastră interioară, unde este 

templul, și reflectați la cuvântul meu. 

51 V-am destinat să răspândiți bunătatea pe pământ, care este adevărata spiritualitate. 

52 Te simți prea incompetent și nesemnificativ? Vă considerați prea necurați pentru a vă putea încărca 

sufletul cu o astfel de sarcină? Motivul este că nu cunoașteți înțelepciunea și îndurarea Mea, că nu 

observați cu simțurile limpezi exemplele de învățătură pe care vi le dau la fiecare pas prin natură. 

53 Nu vedeți cum razele soarelui, care luminează totul, ajung până și la cea mai poluată baltă, o 

evaporă, o ridică în atmosferă, o purifică și, în cele din urmă, o transformă într-un nor care trece peste 

pământuri și le face fertile? 

54 Uneori îmi spuneți: "Stăpâne, cum se face că Tu ai privirea ațintită asupra acestei umanități, când 

nu mai există patriarhi, nu mai există oameni drepți, nu mai există oameni care să fie apostolii Tăi? Nu 

vezi că trăim într-o lume plină de murdărie și de păcat?". La aceasta vă răspund că puterea Mea face să 

răsară crini chiar și în mijlocul noroiului, din care nimeni nu ar presupune că ar putea răsări o floare de o 

puritate atât de minunată. 

55 Lasă soarele Cuvântului meu să pătrundă în ființa ta, ca să te purifice și să te înalțe, iar tu să 

pornești în grabă pentru a face roditoare inima semenilor tăi. 

56 În mijlocul acestei vieți de păcat și de corupție pe care o trăiește omenirea, lasă să răsară puritatea 

faptelor tale și sinceritatea rugăciunilor tale, și îți spun cu adevărat că duhul tău nu trebuie atunci să 

invidieze crinii în niciun fel. 

57 Voi vorbi sub această formă doar pentru o perioadă scurtă de timp - o perioadă de care trebuie să 

profitați, așa cum plantele de câmp profită de anotimpul favorabil pentru a crește, a înflori și a da roade. 

58 Adevărat, adevărat vă spun că există mai multă iubire în păcătoșii care se pocăiesc decât în cei care 

s-au considerat întotdeauna buni. Astfel voi continua să vorbesc, iar păcătoșii vor continua să se pocăiască 

de greșelile lor și va crește numărul convertiților. 

59 Inima păcătosului este mai receptivă la atingerea de iubire a Cuvântului meu, deoarece sunt mulți 

oameni care au păcătuit pentru că nu aveau iubire în viața lor. Când au auzit vocea Tatălui meu chemându-

i, iertându-i, vindecându-le rănile și înțelegându-i așa cum nimeni pe pământ nu-i înțelegea, au simțit 

curând atingerea divină pe cele mai sensibile corzi ale ființei lor și au experimentat perseverența 

Maestrului lor față de ei. 

60 Atât de mulți oameni trec prin lume căutând un cuvânt sau o lumină mântuitoare, o consolare 

pentru suferința lor. Ei caută pe cineva care să fie îngăduitor cu ei, care să nu le evidențieze greșelile, care 

să le vorbească despre o viață mai bună. Dar nu-l găsesc în lume, și atunci se închid în ei înșiși, se retrag și 

nu-și mai încredințează secretele nimănui. 

61 Aceste inimi se deschid doar prin cheia iubirii pe care o am și pe care o încredințez tocmai tuturor 

celor care își deschid inima și îmi spun: "Maestre, vreau să te urmez". 

62 Din adâncul inimii ascultătorilor se ridică această întrebare: "Tu ești Mesia?". Dar eu vă spun doar: 

ascultați cuvântul meu, înțelegeți-i sensul și căutați-i esența. 



U 150 

57 

63 Eu spun adevărul, învăț calea, dezvălui reîncarnarea, care este legea pentru ca sufletul să se 

desăvârșească și să ajungă la scopul destinului său. Vă îndoiți de acest lucru? Adevărat vă spun că 

adevărul nu se schimbă câtuși de puțin prin îndoielile voastre. Întotdeauna rămâne la fel. 

64 Vă spun, nu negați niciodată pentru simplul fapt că nu înțelegeți. Amintiți-vă, dacă numai ceea ce 

înțelege biata voastră minte ar fi adevărul, nimic nu ar exista. 

65 Unii îmi spun: "Maestre, dacă tu știi totul, dacă cunoști creaturile chiar înainte ca ele să fie - ai știut 

atunci că Iuda te va trăda?". O, neîndemânatici, care și în aceste vremuri puneți astfel de întrebări! Eu, care 

le știu pe toate, l-am ales tocmai pentru că știam că acel om nu putea face altfel; și era absolut necesar să 

mă folosesc de fiecare imperfecțiune a discipolilor mei pentru a da un exemplu de învățătură. 

66 Discipolul care și-a trădat Maestrul este un simbol, o carte deschisă care există în fiecare conștiință 

umană* pentru ca voi să știți să-i înțelegeți sensul și să-i ascultați învățăturile. 
* A se vedea nota de subsol de la 145, 62 

67 Să știți că în fiecare om locuiește un Iuda. Da, discipoli, pentru că în cazul vostru, corpul este Iuda 

al spiritului; corpul este cel care se opune strălucirii luminii spiritualizării, cel care așteaptă ca spiritul să îl 

scufunde în materialism, în pasiuni josnice. 

68 Dar pentru că trupul tău te aduce la marginea prăpastiei, nu trebuie să-l condamni. Nu, pentru că 

aveți nevoie de ea pentru a progresa și ar trebui să o depășiți prin spiritualizarea voastră, așa cum eu l-am 

depășit pe Iuda prin iubirea mea. 

69 Văd că vă îndoiți de puterea iubirii, că vă îndoiți de puterea credinței, că vă îndoiți de manifestarea 

Spiritului meu prin intermediul organului uman al înțelegerii, că voi înșivă vă îndoiți de darurile și 

abilitățile voastre pe care nu le-ați dezvoltat încă. Ce poți face cu atâta îndoială? Ce miracole poți 

experimenta? - Niciuna. 

70 Sunteți atât de încăpățânați în scepticismul vostru și atât de puternici în îndoiala voastră, încât nu 

permiteți ca lumina spirituală cu razele ei să ajungă în zonele mai profunde ale conștiinței voastre. Dar 

dacă vă spiritualizați, dacă vă trăiți viața în armonie cu învățăturile mele și în conformitate cu voința mea, 

veți vedea răsărind din ființa voastră facultățile pe care le-ați negat și darurile spirituale pe care nu ați 

crezut niciodată că le posedați. 

71 Atunci, când veți fi spiritualizați și când puritatea și blândețea vor domni în inimile voastre, veți 

experimenta cum toate elementele naturii sunt bine dispuse față de voi și vă ascultă, deoarece 

spiritualizarea voastră v-a adus în armonie cu ele. 

72 Dacă ai spiritualitate, nu vei mai spune: "Tată, dă-mi hrană, dă-mi inteligență, dă-mi bogăție 

materială". Și cu atât mai puțin veți cădea în greșeala de a-i spune: "Tată, dacă îmi dai ce-ți cer, îți voi da 

din ceea ce am - ceea ce îmi ceri". 

73 Nu credeți, ucenicilor, că acest mod de a cere este ca și cum l-ați ispiti pe Tatăl vostru? Credeți că 

Eu vă pot da mai mult și mai bine dacă Îmi dați ceva? Dacă îmi spui să-ți cer ceea ce ai, ce s-ar întâmpla 

cu tine dacă, în schimbul îndeplinirii cererilor tale, te-aș priva de ceea ce iubești cel mai mult pe lume? Ați 

rezista la un astfel de test? 

74 Nu, discipoli, este timpul să vă lăsați conștiința să vă ghideze toate acțiunile și gândurile. 

75 Lasă-ți credința să vorbească și cerul îți va răspunde. 

76 Spiritul divin era plin de iubire, deși exista singur. 

77 Nimic nu fusese creat încă, nimic nu exista în jurul ființei divine, și totuși el iubea și se simțea ca 

un tată. 

78 Pe cine a iubit el? Al cui tată se simțea el însuși a fi? Erau toate ființele și toate creaturile care 

urmau să iasă din el și a căror putere se odihnea ascunsă în spiritul său. În acest spirit se aflau toate 

științele, toate forțele naturii, toate ființele, toate fundamentele creației. El era eternitate și timp. În el se 

aflau trecutul, prezentul și viitorul, chiar înainte ca lumile și ființele să se nască. 

79 Acea inspirație divină a devenit realitate sub puterea infinită a iubirii divine, iar viața a început. 

80 Universul s-a umplut de ființe și în toate s-a manifestat iubirea, puterea și înțelepciunea Tatălui. 

81 Ca o sursă inepuizabilă de viață a fost pântecul Domnului din acel moment în care a decis ca 

atomii să se unească pentru a forma corpuri și a forma ființe. 
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82 Mai întâi a existat viața spirituală, mai întâi au fost ființele spirituale și abia după aceea natura 

materială. 

83 Deoarece s-a decis că multe creaturi spirituale vor trebui să ia o formă corporală pentru a trăi în 

lumile materiale, totul a fost pregătit mai întâi, astfel încât copiii Domnului să găsească totul pregătit 

pentru ei. 

84 El a copleșit cu binecuvântări calea pe care urmau să o urmeze copiii săi, a inundat universul de 

viață și a umplut de frumuseți calea omului, în care a pus o scânteie divină: conștiința, spiritul, creat astfel 

din iubire, din inteligență, din forță, din voință și din conștiință. Dar tot ceea ce exista a fost învăluit în 

puterea sa și i-a arătat destinul său. 

85 Tatăl a rămas acolo ca origine a tot ceea ce există și, întrucât universului i-a fost oferită calea spre 

dezvoltare și perfecțiune, el a rămas în așteptarea întoarcerii tuturor copiilor săi, pentru ca și ei să găsească 

în el scopul lor, care ar fi perfecțiunea sufletului și eternitatea. 

86 Această cale, prestabilită pentru fiecare regn al naturii, pentru fiecare creatură și pentru fiecare 

specie, a fost legea pe care Creatorul a imprimat-o de neșters în copiii Săi. 

87 De atunci, totul se țese și trăiește pentru scopul pentru care a fost creat; de atunci, totul se îndreaptă 

spre perfecțiune și se învârte neîncetat în jurul unei porunci, al unui principiu și al unei legi. 

88 Tatăl, ca un semănător, a folosit elementele de viață care erau în el ca pe un sol, și în acesta a pus 

sămânța vieții care izvorăște din iubirea sa, pentru a aștepta apoi ziua în care va putea culege roadele 

perfecte, așa cum a fost sămânța și cum a fost inspirația. 

89 Oamenii de știință din acest timp sunt copleșiți când descoperă că lumea are o durată de viață mai 

mare decât îi dădeau cercetătorii anteriori; iar când ei cred că Pământul este o stea în declin, aproape de 

extincție, le spun că Pământul a trăit atât de puțin încât este încă departe de acel stadiu de dezvoltare care 

să poată găzdui generațiile de har și spiritualizare. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 151  
1 Ați băut din multe izvoare în speranța de a vă vedea setea de iubire stinsă, iar în această perioadă 

sunteți mai însetați ca niciodată. Ce ați făcut cu apa vieții pe care v-am dat-o atunci? 

2 Eu i-am spus femeii din Samaria: "Oricine va bea din apa pe care o voi da Eu, nu va mai înseta 

niciodată." Dar astăzi vă spun: Dacă oamenii ar fi băut din acea apă, nu ar fi purtat cu ei atâta suferință. 

3 Oamenii nu au rămas în învățătura mea și au preferat să se folosească de numele meu pentru a crea 

religii și confesiuni în funcție de interpretarea și confortul lor. Am respins tradițiile și i-am învățat doctrina 

iubirii, dar astăzi veniți la mine și îmi prezentați ritualuri și ceremonii goale care nu promovează deloc 

spiritul. Dacă nu există spiritualitate exprimată în lucrările tale, nu poate exista adevăr în ele, iar ceea ce 

nu conține adevăr nu ajunge la Tatăl tău. 

4 Când femeia samariteancă a simțit lumina ochilor Mei pătrunzând până în adâncul inimii ei, Mi-a 

spus: "Doamne, voi, evreii, spuneți că Ierusalimul este locul unde trebuie să ne închinăm Dumnezeului 

nostru". Atunci i-am zis: "Adevărat îți spun, femeie, că se apropie vremea când nu te vei mai închina 

Tatălui pe muntele acesta sau în Ierusalim, așa cum faci acum. Vine vremea când vă veți închina Tatălui în 

duh și în adevăr, căci Dumnezeu este duh." 

5 Aceasta este învățătura mea din toate timpurile. Vedeți, deși aveați adevărul în fața ochilor, nu ați 

vrut să îl vedeți. Cum poți să o trăiești dacă nu o recunoști? 

6 Tocmai din acest motiv ați venit însetați în prezența mea. Dar când ai auzit acest cuvânt, inima ta a 

simțit prospețimea apei vieții și nu ai mai vrut să te îndepărtezi de izvor. 

7 Mi-ați spus: "Doamne, ne-ai anunțat că acest cuvânt pe care îl dai astăzi prin purtătorii de cuvânt 

va avea un sfârșit. Ce vom face atunci, ca nu cumva să ne cuprindă din nou setea?" Maestrul vă spune: Am 

venit să vă învăț să vă rugați, să vă dezvălui darurile spirituale pe care le aveți și pe care nu le-ați luat în 

seamă, cu ajutorul cărora puteți să practicați legea mea și să mă imitați. Cel care are spiritualitate în viața 

sa nu poate simți setea, oboseala, foamea sau mizeria. Mai mult, vă spun: Voi fi mai aproape de tine după 

1950 datorită spiritualității tale. 

8 După care mă întrebați: "Cum se poate ajunge la spiritualitate?". Și eu vă spun: O veți obține 

rugându-vă de la duh la duh, având grijă să fiți drepți în toate acțiunile voastre, practicând o caritate activă 

față de semenii voștri. Când se trăiește în acest fel, sufletul devine liber și îndrumă pașii omului, luminat 

de lumina Spiritului. El nu se mai simte singur pe pământ, pentru că înțelege că prezența Domnului și cea 

a lumii spirituale îl însoțesc. Cu fiecare pas pe care îl face în viață, el descoperă o nouă lumină și capătă o 

nouă perspectivă asupra sa. El nu se mai simte ca un proscris sau un nenorocit și se împrospătează cu 

minunile create de Tatăl său, pe care le descoperă acum prin darul inspirației și al revelației. 

9 Vă spun și în acest timp că oricine bea din apa pe care o dau, care este Cuvântul Meu, nu va mai 

înseta niciodată, așa cum vă spun să nu căutați un loc anume pentru a vă ruga, căci Mă puteți găsi 

pretutindeni. 

10 V-am avertizat de tot ceea ce poate provoca deznădejde în viețile voastre, pentru ca voi să nu 

disperați nici măcar o clipă în călătoria voastră prin viață. V-am anunțat că va veni vremea când toate 

religiile vor încerca să cerceteze această învățătură și, atunci când vor fi interesate de ea, vor judeca în 

funcție de faptele, cuvintele și mărturiile voastre. 

11 Știți deja că se va vorbi despre voi și se va lupta cu voi, că se vor aduce atât de multe argumente 

împotriva credinței pe care o aveți încât mulți se vor ascunde cu teamă, alții vor fi demoralizați și cei mai 

mulți se vor îndepărta de calea cea bună în confuzie. 

12 Nu uitați că v-am anunțat deja toate acestea, dar vă reamintesc că aceia care rămân neclintiți 

împotriva tuturor greutăților și se roagă în tăcere, fără ca credința și speranța lor să se clatine, vor fi ca 

sămânța din parabolă care s-a salvat din furtună. Apoi, când a sosit timpul stabilit, a început să germineze, 

să crească și apoi să se înmulțească până când a acoperit câmpurile, pentru că a știut să aștepte ca vânturile 

să se liniștească pentru a trăi și a se înmulți. 

13 Nu v-ar plăcea să fiți și voi sămânța mică din această parabolă, să aveți mâine gloria de a fi numiți 

de Tatăl vostru "copii ai credinței", așa cum l-am numit pe Noe? Nu vă temeți, căci furtuna nu va fi doar 

împotriva voastră. 
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Așa cum ați văzut popoarele și puterile pământului pregătindu-se de luptă, tot așa și diferitele comunități 

religioase se pregătesc să lupte. 

14 Este necesar ca, pentru o scurtă perioadă de timp, cerul să se închidă pentru toți și să se deschidă 

din nou doar atunci când un singur strigăt se ridică de pe pământ, deoarece se recunoaște că există un 

singur Tată al tuturor ființelor. 

15 Vreau să înțelegeți încă de pe acum care este sarcina pe care trebuie să o îndepliniți în mijlocul 

acestui conflict - o sarcină care nu se referă doar la spiritual, ci și la material. 

16 Dreptatea Tatălui a atins această națiune cu sceptrul său pentru a-i da autoritate împotriva 

războiului, a nedreptății și a minciunii. Locuitorii săi au fost unși în inimile și sufletele lor pentru a ține 

războiul departe de ei. Ei au fost pregătiți și purificați pentru a avea răbdare și a nu-și pierde inima în fața 

suferinței, atunci când pustietatea se va răspândi în lume și se vor auzi plângerile locuitorilor națiunilor. 

Rugăciunile se vor înălța atunci din partea acestui popor, își vor clarifica forma de închinare la Tatăl lor, se 

vor înmulți faptele de iubire pe care le fac în felul lor. Pentru că acesta va fi timpul prezis când toate 

pământurile vor fi pregătite să primească această sămânță de iubire. 

17 Pregătiți-vă din timp pentru luptă prin echiparea voastră, dezvoltați-vă darurile spirituale, dați 

strălucire armelor voastre. Nu vă feriți de încercări, căci ele vă dau spiritului vostru tărie și statornicie. 

18 Purificați-vă inima astfel încât să intrați în acest conflict puri și pregătiți, atunci nu veți avea de ce 

să vă temeți. Puterile spirituale și elementele naturii vor fi de partea tuturor celor care se vor ridica ca 

soldați ai cauzei mele de iubire, pace și dreptate. 

19 În această epocă, caut inimile oamenilor pentru a le arăta calea cea bună. 

20 Voi, cei care încă mai aveți tradiții, amintiți-vă de prezența mea printre voi în cea de-a doua epocă: 

vă amintiți de intrarea lui Isus în Ierusalim, amintiți-vă cu dragoste de acel moment și reflectați asupra 

semnificației unora dintre aceste pasaje, iar eu vă spun: Astăzi nu intru în cetatea binecuvântată, ci în 

inima tuturor copiilor mei de bunăvoință. Dacă vreți să Mă primiți ca oaspete, pregătiți-vă și Eu voi fi cu 

voi. Te-am iubit întotdeauna în același mod, Spiritul meu este neschimbat. Voi, care mă iubiți și doriți să 

mă urmați, vedeți înaintea voastră scara cerului care duce la mine. Calea mea este cunoscută de toți, 

spiritul tău știe că, pentru a ajunge la mine, trebuie să respecte toate poruncile Legii. 

21 Vreau să fiți puri în spirit. Sunt gata să mă revărs în toți cei care se pregătesc. 

22 Spiritele drepte care trăiesc cu mine deplâng neînțelegerea inimii umane atunci când contemplă 

Opera mea din Era a Treia. Încă unii se îndoiesc și pun condiții pentru a fi ascultători; dar eu continui lupta 

mea din dragoste pentru voi și chem inimile în dorința de iubire și compasiune, ca un pelerin cu mintea 

simplă. 

23 Calea este cea a sacrificiului, dar ea duce în vârful muntelui. Vino cu mine și să mergem împreună. 

Ascultați cuvântul care vă vorbește în acest timp. Este foarte simplu, dar va atinge corzile sensibile ale 

inimii celor care au murit în fața vieții de har și îi va trezi la o viață nouă. 

24 În Epoca a doua, doisprezece discipoli au fost cu mine la Cina cea de Taină. Acum invit întreaga 

omenire să se împărtășească din Pâinea Duhului. Vă ofer și pacea împărăției mele, căci în mine este 

puterea de a vă oferi aceste daruri. Oricine dorește să mă urmeze este binevenit. Dar oricine este chemat de 

lume și vrea să o slujească, dacă va căuta o dată calea mea, va trebui să recupereze timpul pierdut cu mari 

eforturi și dureri. 

25 Slujește-mă și vei avea conștiința împăcată. Pe lângă asta, vă voi da ceea ce este necesar pentru 

hrana voastră. Atâta timp cât ești ocupat cu îndeplinirea sarcinii tale spirituale, îngerii mei vor veghea 

asupra bunurilor tale. 

26 Am văzut cum vă pregătiți (lăuntric) și, în adevăr, vă spun: vă voi da să mâncați "Trupul" Meu și 

să beți "Sângele" Meu. 

27 Spiritul este gata să studieze învățăturile pe care vi le-am dat în Era a Doua și explicațiile pe care 

vi le dau în prezent. 

28 Vedeți aici masa pe care se află pâinea vieții și vinul harului. Ucenicii mă înconjoară și în inima lor 

se întreabă: "Deși Tatăl este cu noi, de ce se manifestă tristețea în cuvintele sale?". Dar printre cei care 

întreabă astfel, sunt și alții a căror minte bănuiește că Maestrul este pe cale să le spună ceva greu. Ei sunt 

cei care își amintesc cum Domnul și-a înmuiat pâinea în vin pentru a o oferi celui care avea să-L trădeze. 
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29 Când Isus a sărbătorit masa de Paște cu ucenicii Săi, conform tradiției acelui popor, le-a spus: 

"Acum vă dezvălui ceva nou: luați din vinul acesta și mâncați din pâinea aceasta, care reprezintă sângele și 

trupul Meu, și faceți aceasta în amintirea Mea." 

30 După trecerea în neființă a Maestrului, ucenicii au comemorat jertfa Domnului lor, bând vin și 

mâncând pâine, simboluri ale celui care a dat totul din dragoste pentru oameni. 

31 De-a lungul secolelor, popoarele împărțite în confesiuni au dat diferite interpretări cuvintelor mele. 

32 Astăzi vreau să vă povestesc ce am simțit în acel moment, la acel banchet, unde fiecare cuvânt și 

fiecare gest al lui Isus era lecția unei cărți de o înțelepciune profundă și de o iubire infinită. Când am 

folosit pâinea și vinul, am vrut să vă fac să înțelegeți că ele sunt asemenea iubirii, care este hrana și viața 

sufletului, iar când v-am spus: "Faceți aceasta în amintirea mea", Maestrul vă spunea că trebuie să vă iubiți 

aproapele cu o iubire asemănătoare cu cea a lui Isus și să vă dăruiți oamenilor ca pe o adevărată hrană. 

33 Isus nu v-a dat doar cuvântul său. Învățăturile și lucrările sale nu erau doar parabole sau alegorii. 

Așa cum a simbolizat trupul și sângele Său ucenicilor Săi pentru învățătura lor cu pâine și cu vin, a doua zi 

și-a dat trupul sub ochii mulțimii și și-a vărsat tot sângele pentru a oferi tuturor oamenilor pâinea vieții 

veșnice, a iubirii desăvârșite, pentru a o mânca. 

34 Fiecare ritual pe care îl faceți cu aceste învățături va fi zadarnic dacă nu aplicați învățăturile și 

exemplele mele în viața voastră. Aceasta este dificultatea pentru voi, dar acesta este și meritul. 

35 Isus v-a învățat mila, blândețea, iubirea; v-a învățat să vă iertați dușmanii din inimă. El ți-a spus să 

fugi de minciună și să iubești adevărul. El v-a vestit că trebuie să răsplătiți întotdeauna răul cu bine, la fel 

ca și binele pe care îl primiți. El v-a învățat respectul față de fiecare dintre vecinii voștri și v-a dezvăluit 

calea de a găsi sănătatea trupului și a sufletului și cum să onorați numele părinților voștri cu viața voastră, 

pentru ca și voi să fiți onorați de copiii voștri. 

36 Acestea sunt câteva dintre poruncile pe care trebuie să le urmeze oricine vrea să fie creștin în 

adevăr. 

37 Pentru ca această învățătură să aprindă credința în inimi, pentru ca ea să fie iubită de oameni, am 

făcut minuni în acest proces, și pentru ca aceste minuni să fie cât mai impresionante, le-am făcut pe 

trupurile bolnavilor: Am vindecat orbi, surzi, muți, paralitici, posedați, leproși și am înviat și morții. 

38 Câte minuni de iubire a făcut Hristos printre oameni! Numele lor au rămas în istorie ca exemple de 

învățătură pentru generațiile următoare. 

39 Astăzi vă dau din nou Cuvântul Meu; conținutul spiritual este același cu cel pe care vi l-am dat în 

cea de-a doua eră. Vă vorbesc cu aceeași dragoste. Vă arăt încă o dată calea de a ajunge la Tatăl. Vă învăț 

cu cel mai mare altruism. 

40 Astăzi nu-mi simbolizez trupul și sângele cu pâine și vin, nici nu vin ca om pentru a-mi vărsa 

sângele și pentru a vă da trupul meu pe cruce. Acesta este un moment diferit. Acum vin în spirit, și 

spiritului vostru îi vorbesc despre misiunea sa spirituală, pentru că acum este capabil să înțeleagă 

învățăturile anterioare, dar și noile revelații. În prezent, îmi pregătesc templul Meu în inima ta. 

41 Ca om am avut formă, ca Dumnezeu nu o am. Iată, nu există în Mine mai multă corporalitate decât 

adevărul Meu, și nu există alt vin decât dragostea Mea. 

42 Spiritul meu, care este omniprezent, se simte atunci când sunteți pregătiți. Căutați-Mă și Eu voi 

îndepărta de la privirea voastră spirituală vălul multor mistere. Îți voi întoarce inima spre bine, îți voi arăta 

calea de urmat. 

43 Cum puteți continua să vă gândiți la sânge și la trup, de vreme ce Duhul Sfânt este cel care coboară 

la voi, de vreme ce Eu vin doar pentru a vă lumina spiritul cu Cuvântul Meu, pentru a vă hrăni și pentru a 

vă scutura natura materială? 

44 Vocea spiritului tău m-a chemat în acel moment; înălțarea ta interioară, setea ta de lumină m-au 

făcut să mă apropii de tine. 

45 În curând, discipolii spiritismului vor răspândi această învățătură printre oameni, ca fiind 

învățătura care îi va inspira pe oameni să lupte pentru înălțarea spiritului lor. 

46 Nu mai formați secte, doar atitudinea ar trebui să vă unească. Conștiința ta îți va spune când te 

abați de la calea cea bună. 
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47 Eu v-am dat o singură lege de la începutul timpului. Ea marchează pentru voi un drum plin de 

claritate, care este cel al evoluției sufletului vostru. 

48 În acel timp voi fi și eu trădat, vândut și predat. Nu cunoașteți încă modul, dar deschideți-vă ochii 

și lucrați asupra voastră, astfel încât să nu fiți autorii unor astfel de lucrări. 

49 Ce se va întâmpla cu cel care a ascultat chemarea Mea, pe care Eu l-am numit ucenic, și pe care 

lumea și conștiința lui îl vor numi apoi trădător? 

50 Priviți-vă și iertați-vă unii pe alții, căci iertarea mea acoperă întregul univers. 

51 În acea zi, inima ta a bătut cu putere pentru că eu eram în ea. 

52 Oameni care ascultă cuvântul meu: Îndepărtați-vă gândurile de la planurile pământești și înălțați-

vă, pentru ca spiritul vostru să fie împrospătat și să se bucure în prezența mea. Păstrați pregătirea necesară, 

căci momentul este solemn. Tatăl le vorbește copiilor săi și, dacă Tatăl o face cu atâta dragoste, de ce nu l-

ar asculta copiii cu toată reverența de care sunt capabili? 

53 Voi, purtători de cuvânt: transmiteți învățătura mea mai mult prin duhul vostru decât prin buzele 

voastre. 

54 Voi, "penele de aur": scrieți cuvântul meu mai mult prin iubirea voastră decât prin penele voastre. 

55 Vreau ca acest mesaj să trezească oamenii din somn. Vreau ca oamenii, atunci când aud 

învățăturile mele de pe buzele tale sau le citesc în scrierile tale, să fie mișcați și să tremure. 

56 Poporul meu va merge mai departe și va răspândi vestea bună și va face cunoscut mesajul meu 

până în acest timp. Nu numai prin cuvinte, ci și prin toate faptele voastre, să dați dovadă de adevărul meu, 

îndreptându-vă viața spre respectarea acestei învățături. Veți insista asupra faptului că reîncarnarea 

spiritului (cu sufletul)* este unul dintre marile adevăruri pe care omenirea ar trebui să le cunoască și să le 

creadă. Unii o bănuiesc, o acceptă și cred în ea din intuiție, ca pe ceva ce nu poate lipsi din dreptatea mea 

iubitoare față de omenire. Dar vor fi și mulți care vă vor numi blasfemiatori și mincinoși. Nu vă faceți 

griji, același lucru li s-a întâmplat și apostolilor mei când au predicat învierea din morți așa cum a învățat-

o Iisus. Preoții și judecătorii i-au aruncat în închisoare pentru că predicau astfel de învățături. Mai târziu, 

lumea a acceptat această revelație, deși vă pot asigura că nu a fost capabilă să înțeleagă sensul deplin al 

acestei învățături, așa că este necesar să vin acum și să vă învăț că "învierea cărnii" se poate referi doar la 

reîncarnarea spiritului, deoarece aceasta este esența și motivul vieții - ceea ce este cu adevărat etern. 
* Adăugările între paranteze din text au fost de asemenea inserate de traducători. 

57 În ce scop ar trebui să învie trupurile moarte, din moment ce acestea erau doar hainele perisabile 

ale sufletului? 

58 Carnea se scufundă în pământ și se amestecă cu el. Acolo este purificat, transformat și înviat 

continuu în viață, în timp ce spiritul continuă să evolueze în sus, continuă să se îndrepte spre perfecțiune. 

Când se întoarce pe pământ, este o înviere la viața umană pentru el și este, de asemenea, o înviere în 

legătură cu sufletul pentru noul său înveliș trupesc. Dar materialul nu este de natură nepieritoare, în timp 

ce spiritualul este, de aceea vă spun încă o dată că spiritul vostru este cel pe care îl caut, pe care îl învăț și 

pe care vreau să-l am cu mine. 

59 În vremea aceea, i-am spus lui Nicodim, care Mă căutase cu duh bun ca să stea de vorbă cu Mine: 

"Ceea ce este născut din carne este carne, iar ceea ce este născut din Duh este duh. Să nu vă mirați când vă 

spun că trebuie să vă nașteți din nou." Cine a înțeles aceste cuvinte? Am vrut să vă spun împreună cu ei că 

o singură viață umană nu este suficientă pentru a înțelege o singură învățătură de-a Mea și că aveți nevoie 

de mai multe vieți pământești pentru a înțelege manualul pe care îl conține această viață. Prin urmare, 

carnea are doar sarcina de a servi drept suport pentru suflet în timpul plimbării sale pe pământ. 

60 Sufletul primește de la corp impresiile pe care le primește în viață. Cu cât crește sensibilitatea și 

maturitatea sa, cu atât mai mare este recolta pentru suflet. Corpul este doar un instrument, un transmițător, 

un suport și o piatră de încercare. 

61 Viața în această lume este o instruire constantă și o reflectare a vieții veșnice a sufletului. Vorbesc 

despre armonia, frumusețea și perfecțiunea sa. 

62 Aceasta este o altă învățătură a mea, oameni buni, dar pentru ca voi să o înțelegeți mai bine, 

cercetați-o mai mult cu spiritul decât cu mintea. 

63 Ți-ai pregătit inima pentru a aștepta venirea mea. Eu sunt oaspetele tău în el. 
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64 Vălul misterului și al tăcerii este rupt, deja de aici vedeți razele de lumină ale împărăției și auziți 

vocea Tatălui vostru. Sufletul tău s-a spălat în apele purificatoare ale durerii. Cine dintre voi nu a vărsat 

lacrimi? Cine nu a cunoscut amărăciunea? 

65 Voi tânjiți cu ardoare după pace și în rugăciunea voastră îmi spuneți: "Doamne, fie ca războaiele 

din lume să se sfârșească și pacea împărăției tale să vină la noi!". 

66 Începeți să simțiți sarcina pe care i-am dat-o spiritului vostru încă de la început. Voi sunteți acel 

popor căruia am ales să îi vorbesc și căruia i-am încredințat sarcina de a aduce pacea și lumina adevărului 

la popoarele de pe pământ. Și voi faceți parte din acel popor nerecunoscător care nu a vrut să mă 

recunoască sub forma lui Hristos. Alte persoane m-au recunoscut mai bine decât cei care pretindeau că mă 

așteaptă. 

67 Ați vărsat multe lacrimi din cauza materializării și a ingratitudinii voastre, așa că acum vegheați 

pentru pace și vă rugați ca oamenii să se iubească unii pe alții. În tăcere vă întrebați cum a fost posibil să 

nu-l descoperiți pe Domnul vostru în Isus; cum a fost posibil să-l târâți până la moartea jertfitoare și să 

aveți puterea și curajul de a-l vedea murind; cum a fost posibil să nu plângeți pentru el când până și soarele 

își ascundea fața pentru a-i face pe oameni să-și înțeleagă orbirea. Nu fiți surprinși că ați fost capabili de 

aceste aberații; iată-mă într-o altă manifestare și este foarte posibil ca unii să mă refuze din nou. 

68 Nu există pace pe pământ, nici măcar în acele zile pe care le dedicați memoriei patimilor 

Domnului vostru, și vă rog: Cum ați folosit reîncarnările pe care vi le-am acordat? Ce ați făcut cu viețile 

vecinilor voștri? Nu ați făcut decât să lăsați timpul să treacă și să vă folosiți viețile și idealurile în mod 

greșit. Ați vrut să fiți stăpâni și, în realitate, ați fost sclavii lumii și ai păcatului. Visezi la nemurire, dar nu 

trăiești spre veșnicie, ci spre moarte. Eu, care sunt Învierea și Viața, v-am înviat din nou și din nou, ca să 

trăiți viața adevărată. 

69 Cu adevărat vă spun, voi supune această lume fratricidă și egoistă judecății și o voi purifica până 

când voi vedea iubirea și lumina ridicându-se din ea. Chiar și celor care astăzi își duc popoarele la ruină, 

care în prezent semănând și răspândesc toate viciile, care și-au creat regatul nelegiuirilor, voi da ordin să 

lupte împotriva tentațiilor, să înlăture corupția și să dezrădăcineze din rădăcină pomul răului, în semn de 

reparație. Și voi veți cădea sub această judecată, oameni buni, pentru că l-ați judecat greșit pe Moise, l-ați 

sacrificat pe Iisus, l-ați persecutat pe Ilie și i-ați ucis pe profeți, apostoli și ucenici. 

70 Eu ofer pacea lumii, dar mândria națiunilor devenite mari, cu falsa ei putere și cu falsa ei 

splendoare, respinge orice apel al conștiinței și se lasă purtată doar de scopurile sale ambițioase și de ură. 

71 Omul nu înclină încă de partea binelui, a dreptății și a rațiunii; oamenii încă se revoltă și condamnă 

cauza aproapelui lor; ei încă mai cred că pot instaura dreptatea. Nu credeți că în loc de judecători ar trebui 

să se numească pe ei înșiși criminali și călăi? 

72 Oamenii puterii au uitat că există un singur proprietar al întregii vieți, dar iau viețile vecinilor lor 

ca și cum le-ar aparține. Mulțimile strigă după pâine, dreptate, adăpost, îmbrăcăminte. Eu voi face 

dreptate, nu oamenii și nici doctrinele lor. 

73 Omul a vrut întotdeauna să mă vadă ca judecător, dar nu a fost niciodată în stare să-mi ridice un 

tron ca rege al său sau un altar ca Dumnezeu al său, ci doar a reușit să creeze un tribunal. Așa că vă spun 

că de la acea instanță divină judec acum fiecare dintre faptele voastre. 

74 În orgoliul lor, oamenii au vrut să supună natura și elementele ei, fără să realizeze că acestea devin 

judecători care pedepsesc aroganța și prezumția omului. 

75 Ceea ce au proclamat profeții se va adeveri în acest timp. Noul meu cuvânt va ajunge la filozofi și 

teologi, mulți îl vor lua în derâdere, iar alții vor fi indignați. Dar, în timp ce se întâmplă acest lucru, ochii 

lor uimiți vor vedea împlinirea profețiilor pe care vi le-am anunțat acum. 

76 Eu v-am învățat doar să iubiți bunătatea și dacă am venit pentru asta, a fost pentru că știu că în 

lume ați adorat răul, a cărui putere a apărut din imperfecțiunile voastre. 

77 Tânjesc să vă vorbesc într-un mod diferit - nu pentru a corecta erori, nu pentru a mustra greșeli, ci 

pentru a vă da cuvinte de învățătură de înaltă înțelepciune și de revelație profundă. Dar acest lucru nu se va 

întâmpla până când nu veți fi în afara acestui corp care vă leagă și în afara acestei lumi care vă 

întemnițează. Oameni buni, voi auziți vocea mea, nu vă lăsați în acest deșert, amintiți-vă că în acea primă 

epocă ați dat lumii un exemplu de credință, perseverență și putere pentru toate timpurile, când ați traversat 
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acel deșert, plin de încercări, obstacole și dușmani, până ați ajuns la scopul înalt pe care îl urmăreați: 

pământul făgăduinței. 

78 Luați acest exemplu ca model, luați exemplu de la voi înșivă, pentru că faceți parte din acest 

popor. Fără încetare am încurajat credința copiilor mei și, în cele din urmă, le-am răsplătit credincioșia. 

Adevărat vă spun că am pregătit o nouă mană pentru spiritul vostru și, din nou, în ceasul încercării, va 

izvorî apă din stânca deșertului. 

79 Cu cântece și laude aduse lui Iehova, mulțimea și-a ușurat rătăcirile dificile. În timpul prezent, 

rugăciunea și faptele bune vă vor face să nu simțiți greutățile drumului. Deja traversați ultimul deșert. 

Aveți curaj și credință, ajungeți în vârful muntelui cu faptele voastre de iubire. 

80 Dincolo de această lume există o patrie* în care veți intra cu toții în spirit. Cine nu are o persoană 

dragă acolo? Cine nu vrea să revadă pe cineva de care își amintește că a fost tată, mamă, frate, copil, soț 

sau soție sau prieten? 
* A se vedea nota de subsol de la 145, 29 

81. Amintirile, gândurile și rugăciunile voastre de astăzi sunt chemări pe care acele ființe le aud în 

casele lor. Mâine, spiritualizarea vă va uni și vă va face să locuiți cu toții într-o singură lume și să 

respectați porunca care vă spune: "Iubiți-vă unii pe alții". 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 152  
1 Este o zi de aducere aminte în care diferitele comunități religioase adună mari mulțimi dornice de 

cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți cum fiecare dintre ele comemorează Patimile lui Iisus într-un mod diferit. 

2 Este o zi de aducere aminte când inima omului se îndepărtează pentru o scurtă perioadă de timp de 

plăcerile pământești și simte că destinul său nu se termină în această lume, ci că, asemenea lui Iisus, 

trebuie să parcurgă drumul amărăciunii în această viață pentru a se ridica la dreapta Domnului. 

3 Cât de puțini sunt cei care pot retrăi în inima lor patimile Maestrului fără ritualuri și reprezentări 

alegorice! Voi, spiritualiștii, care Mă auziți prin intermediul organului uman al înțelegerii, nu vă așteptați 

ca Eu să repet acea dramă sub forma unei manifestări senzoriale. Îți voi permite doar să-ți amintești, prin 

Cuvântul Meu, lucrările și învățăturile pe care ți le-am dat în acele ore. Ucenicii sunt iarăși cu Mine și le-

am spus: Vegheați și rugați-vă, păziți-vă de capcanele ispitei, nu uitați că trupul este slab. 

4 Dacă atunci v-am spus că vă voi da o poruncă nouă, zicând: "Iubiți-vă unii pe alții", astăzi vă spun 

că această poruncă continuă să fie cea dintâi și cea de pe urmă. 

5 Le-am spus ucenicilor mei din a doua eră: "Foarte curând nu Mă veți mai vedea, căci Mă duc la 

Tatăl. Dar în curând voi fi din nou în mijlocul vostru, pentru că vă voi trimite pe Mângâietorul, Duhul 

Adevărului." Și iată-Mă, discipoli ai Erei a Treia, împlinind Cuvântul Meu și Promisiunea Mea. 

6 Când s-a apropiat ora și cina s-a terminat, Isus le-a dat ucenicilor săi ultimele instrucțiuni. A pornit 

spre grădina de măslini, unde obișnuia să se roage, și a zis către Tatăl: "Doamne, dacă este cu putință, ia de 

la mine paharul acesta. Dar să nu se facă voia mea, ci voia Ta." Atunci s-a apropiat unul dintre ucenicii 

mei, care trebuia să mă predea, însoțit de mulțimea care trebuia să mă prindă. Când au întrebat: "Cine este 

Isus Nazarineanul?" - Iuda s-a apropiat de Maestrul său și l-a sărutat. În inimile acelor oameni a fost teamă 

și consternare când au văzut calmul lui Isus și au întrebat din nou: "Cine este Isus?". Atunci m-am dus la ei 

și le-am spus: "Iată-mă, eu sunt". Atunci a început pasiunea mea. 

7 M-au adus în fața preoților, a judecătorilor și a conducătorilor. M-au interogat, m-au judecat și m-

au acuzat că am încălcat legea lui Moise și că am vrut să creez un imperiu care să-l distrugă pe cel al 

împăratului. 

8 Câte inimi care cu câteva zile înainte îmi admirau și binecuvântau lucrările au uitat de ele, s-au 

arătat nerecunoscători și s-au alăturat celor care mă hulesc. Dar era necesar ca acest sacrificiu să fie foarte 

mare, pentru ca el să nu fie niciodată șters din inimile oamenilor. 

9 Lumea și voi, ca parte a ei, m-ați văzut blasfemiat, batjocorit și umilit așa cum niciun om nu ar fi 

putut fi. Cu toate acestea, cu răbdare am golit paharul pe care mi l-ai dat să-l beau. Pas cu pas mi-am 

împlinit destinul de iubire între oameni și m-am dăruit tuturor copiilor mei. 

10 Ferice de cei care au crezut în Dumnezeul lor, chiar dacă l-au văzut acoperit de sânge și gâfâind. 

11 Dar mă aștepta ceva mai dificil: să mor bătut în cuie pe un lemn între doi tâlhari. Dar așa a fost 

scris și așa trebuia să se întâmple, pentru ca eu să fiu recunoscut ca fiind adevăratul Mesia. 

12 Când am privit de la înălțimea crucii spre mulțimea de oameni, am văzut-o pe Maria și i-am spus, 

referindu-mă la Ioan: "Mamă, acesta este Fiul tău", iar lui Ioan: "Fiule, aceasta este Mama ta". 

13 Ioan a fost singurul din acel ceas care a putut înțelege sensul următoarei propoziții, pentru că 

mulțimea era atât de oarbă încât, atunci când am spus: "Mi-e sete", au crezut că este vorba de sete fizică și 

mi-au întins gală și oțet, în timp ce ceea ce suferea spiritul meu era setea de iubire. 

14 Cei doi răufăcători s-au luptat și ei cu moartea alături de mine, dar, în timp ce unul a blasfemiat și 

s-a aruncat în ruină, celălalt s-a lăsat luminat de lumina credinței și, deși l-a văzut pe Dumnezeul său bătut 

în cuie pe bârna rușinoasă a crucii și aproape de moarte, a crezut în divinitatea sa și i-a spus: "Când vei fi 

în împărăția cerurilor, adu-ți aminte de Mine", la care eu, mișcat de atâta credință, am răspuns: "Adevărat 

îți spun că astăzi vei fi cu Mine în Paradis." 

15 Nimeni nu știe ce furtuni s-au dezlănțuit în inima lui Isus în acel moment. Forțele dezlănțuite ale 

naturii nu erau decât o slabă reflectare a ceea ce se petrecea în singurătatea acelui om, iar durerea Duhului 

divin era atât de mare și atât de reală, încât carnea, simțindu-se slăbită pentru o clipă, a strigat: 

"Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?". 
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16 Așa cum i-am învățat pe oameni să trăiască, i-am învățat și să moară, iertându-i și binecuvântându-

i chiar pe cei care M-au insultat și M-au martirizat, când am spus Tatălui: "Iartă-i, că nu știu ce fac". 

17 Iar când Duhul a părăsit această lume, El a spus: "Tată, în mâinile Tale îmi încredințez Duhul 

Meu". Exemplul perfect de învățătură a fost realizat, ca Dumnezeu și ca om am vorbit. 

18 Și totuși, iată-mă aici, oameni buni, așa cum v-am promis. Eu nu vin în trup, adică în carne, ci în 

lumină, și vă spun: A trecut vremea când, pentru a semăna sămânța Mea, a trebuit să o ud cu sânge; dar cât 

de mult trebuie să vă purificați și să vă pregătiți în schimb. 

19 Inspirați de lumina Duhului Sfânt, veți semăna pas cu pas această învățătură, făcând-o auzită de 

"surzi" și văzută de "orbi". La fel ca Maestrul, veți suferi batjocuri, calomnii și umilințe, chiar veți fi 

ridiculizați de rudele voastre, dar nu veți slăbi. Căci îndată vă veți aduce aminte că Fiul Celui Preaînalt, 

care era toată puterea și înțelepciunea, nu a fugit de încercările oamenilor, pentru ca prin ele să le 

mărturisească adevărul Său. 

20 Acesta este motivul pentru care vă spun mereu: "Luați putere spirituală și morală din Cuvântul 

Meu pentru lupta voastră în viață, pentru că cel care este puternic în spirit va fi la fel și în lucrurile 

pământești". Și pot să vă mai spun că, uneori, veți merge chiar până la moartea sacrificială, așa cum v-am 

învățat prin Isus în Era a doua. 

21 Vegheați și rugați-vă, oameni buni, nu numai din cauza pericolelor materiale, ci și din cauza 

capcanelor pe care ochii voștri nu le pot distinge - cele care vin de la ființe invizibile. 

22 Marile legiuni de suflete confuze duc un război cu oamenii, profitând de ignoranța lor, de lipsa lor 

de viziune spirituală și de lipsa de viziune spirituală, iar oamenii nu și-au pregătit armele iubirii pentru a se 

proteja de atacurile lor, motiv pentru care apar ca niște ființe lipsite de apărare în această luptă. 

23 A fost necesar ca învățătura mea spirituală să vină la voi pentru a vă învăța cum să vă echipați 

pentru a fi victorioși în această bătălie. 

24 Din acea lume invizibilă care trăiește și se țese în lumea voastră, emană influențe care îi afectează 

pe oameni, fie că este vorba de mintea, de sentimentele sau de voința lor, și îi transformă în servitori 

devotați, sclavi, unelte, victime. Manifestările spirituale apar pretutindeni și totuși, oamenii pământeni nu 

vor încă să perceapă ceea ce le înconjoară spiritul. 

25 Este necesar să începem bătălia, să distrugem întunericul, pentru ca atunci când lumina va răsări în 

oameni, toți să se ridice uniți într-o adevărată comuniune și, prin rugăciune, să fie victorioși în lupta pe 

care o duc împotriva puterilor care i-au dominat atâta timp. 

26 Oameni și națiuni au cedat în fața puterii acestor influențe fără ca omenirea să-și dea seama. Bolile 

rare și necunoscute produse de acestea au pus oamenii în dificultate și au derutat oamenii de știință. 

27 Câtă discordie, câtă confuzie și câtă durere a adunat omul asupra sa. Absența rugăciunii, a 

moralității și a spiritualității a atras ființele necurate și deranjate. Și ce se poate aștepta de la cei care sunt 

izolați fără lumină și fără echipare? 

28 Sunt cei pe care i-ai înșelat și i-ai asuprit, pe care i-ai tulburat și i-ai umilit. Ei nu pot decât să vă 

trimită confuzie și întuneric, nu pot decât să se răzbune și nu pot decât să vă reproșeze. 

29 Numiți-mă acum doar vrăjitor și vrăjitor, pentru că vă dezvălui aceste lucruri, deși nu eu sunt cel 

care le-a provocat, ci voi. Vreau doar să vă salvez pe toți de întuneric, durere și moarte (spirituală), căci eu 

sunt lumina care strălucește în fața oamenilor și a legiunilor de suflete confuze. Care dintre ei mă va 

recunoaște primul? 

30 Când am eliberat un om posedat în Era a doua, cei care au văzut acest lucru au spus că Iisus a făcut 

un pact cu spiritul răului. Dar duhul care îl chinuia pe acel om mi-a vorbit și mi-a spus: "Știu cine ești: 

Sfântul lui Dumnezeu. 

31 Totuși, au fost și cei care, uimiți de acele fapte, au spus: "Cu ce autoritate și putere poruncește el 

ființelor necurate, iar acestea îl ascultă?". Ei nu știau că acest dar al spiritului este în toți oamenii, că voi 

toți purtați aceste arme cu voi. Mai târziu, ucenicii mei au repetat faptele Maestrului lor, demonstrând că 

Hristos venise pentru a-i instrui pe oameni; nu doar pentru a-și arăta puterea, ci și pentru a le dezvălui 

oamenilor darurile spirituale și autoritatea pe care o posedă cu toții. 
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32 Rugați-vă, v-a spus Maestrul, rugăciunea dă strălucire armelor de iubire cu care trebuie să câștigați 

pacea pentru umanitate. Aceasta face ca darurile spirituale să se trezească, sufletul să devină clarvăzător, 

ochiul să devină perspicace și inima să devină sensibilă. 

33 Oameni buni, v-am învățat să vă eliberați de capcanele invizibile și să vă apărați de ele, să vă 

vindecați de bolile ciudate și să vă eliberați de influențele rele. Dar vă spun cu adevărat - așa cum v-am 

dezvăluit deja - doar rugăciunea și virtutea vă pot ajuta să depășiți aceste încercări. Dacă concepeți alte 

măsuri pentru a înlocui acest lucru, veți deveni victimele unor astfel de influențe și, în loc să vă luminați 

calea, veți spori întunericul. Atunci lumea vă va numi pe bună dreptate vrăjitori, vrăjitori, în timp ce eu v-

am dat un dar prețios pentru a aduce lumină și pace tuturor sufletelor nevoiașe. 

34 Când veți fi capabili să transformați toată această lume de întuneric, suferință și aberații într-o 

lume a păcii? Când veți fi capabili să atrageți la voi lumina sferelor spirituale înalte, astfel încât să puteți 

intra în armonie cu toți semenii voștri în acel cămin pe care vi l-am destinat? 

35 Datorită învățăturii pe care v-am dat-o în Cuvântul Meu, miracole reale s-au întâmplat printre voi. 

Sufletele se trezesc la o nouă zi, inimile bat cu speranță. Cei care nu puteau să vadă adevărul pentru că 

ignoranța lor era ca o bandă care le acoperea ochii spirituali, acum văd și privesc în jur cu uimire. Cei care 

sunt bolnavi fizic (dar și psihic) vor fi vindecați dacă vor primi în ființa lor, în inima lor, esența cuvintelor 

mele. 

36 Atunci, din adâncul, din puritatea acestui popor, curge o rugăciune de mulțumire pentru lucrările 

pe care le fac asupra lor și îmi spune: "Îți mulțumesc, Doamne, pentru că ne-ai considerat vrednici de 

aceste minuni care se petrec în noi". 

37 Atunci când acești bărbați și femei se ridică, întăriți de cuvântul meu de iubire, de mângâiere și de 

înțelepciune, ei și-au căutat semenii și au făcut minuni pe parcurs, adesea fără să fie conștienți de asta. 

38 Prin credința lor vindecă inimi, prin mărturia lor risipesc întunericul și îi trezesc pe cei care erau 

indiferenți. Cu intuiția lor, ei rezolvă problemele vieții, iar prin puterea lor sunt capabili să reziste la 

încercări. Mâinile lor învață să-i "ungă" pe bolnavi, mintea lor găsește calea de a pătrunde în Cuvântul 

meu și de a se bucura de el; rugăciunile lor îi ajută să-și desfășoare darurile spirituale care erau adormite 

și, mergând astfel înainte pas cu pas, reușesc ca Domnul lor să le însămânțeze calea cu minuni. 

39 S-au înmulțit locurile de întâlnire în care Cuvântul meu s-a făcut cunoscut, fiecare dintre ele fiind 

ca o școală a adevăratei cunoașteri, unde se adună oameni care formează discipoli ai mei și care vin cu 

nerăbdare să învețe noua lecție. 

40 Dacă fiecare dintre aceste comunități ar da mărturie despre toate binefacerile pe care le-au primit 

din mila Mea, nu s-ar mai termina niciodată mărturia acestor miracole. Și dacă ar trebui să adunați într-o 

carte tot ce am spus de la primele mele cuvinte până la ultimele, prin toți purtătorii mei de cuvânt, ar fi o 

lucrare pe care nu ați putea-o realiza. 

41 Dar voi trimite umanității, prin mijlocirea poporului Meu, o carte care va conține esența 

Cuvântului Meu și mărturia lucrărilor pe care le-am realizat printre voi. Nu vă fie teamă să vă asumați 

această misiune, pentru că vă voi inspira să consemnați în această carte învățăturile indispensabile. 

42 Credeți că ceea ce au scris apostolii Mei din Era a doua a fost tot ceea ce am vorbit pe pământ? 

Adevărat vă spun: Nu. Gândiți-vă la ceea ce a spus ucenicul meu Ioan: "Lucrările pe care le-a făcut Isus 

sunt atât de multe, încât nu cred că lumea ar putea cuprinde cărțile care ar trebui scrise pentru ele. 

43 Iată, ucenicilor, chiar și lor le-am inspirat și le-am amintit în momentul scrierii doar ceea ce era 

absolut necesar pentru a fi păstrat ca testament și mărturie pentru generațiile viitoare. 

44 În această epocă, am dat o nouă viață Cuvântului meu printre cei care sunt morți pentru viața 

harului. Vă numesc așa pentru că aveți în ființa voastră un spirit care nu a știut să se hrănească cu Pâinea 

Vieții și de aceea nu a înțeles că aparține veșniciei. 

45 Am ajuns să văd rodnicia Cuvântului pe care l-am livrat lumii în Era a doua și am constatat că răul 

continua să înflorească și să-și împrăștie roadele amare printre oameni. Caut urma pe care moartea Mea 

jertfitoare trebuia să o lase în inima omului, dar sângele pe care îl descopăr este cel vărsat de oameni în 

războaiele lor fratricide - sânge păcătos la unii, nevinovat la alții. Întotdeauna îmi vorbește de dușmănii, de 

pasiuni josnice, de întuneric spiritual, de moarte. 
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46 Aceasta este lumea cu care trebuie să vă confruntați, o, oameni buni. Dar nu vă temeți, pentru că 

spiritul poporului s-a dezvoltat foarte mult și, dacă veți ști să vă sfătuiți cu cuvinte care vin din inimă, așa 

cum v-am învățat eu, veți vedea că ochii lor se vor deschide spre lumină și își vor întinde brațele spre voi 

cu dragoste și milă. 

47 Timpul prezent trebuie să fie dedicat pregătirii și reflecției, oameni buni, pentru că dacă nu îl 

folosiți acum, veți regreta în continuare. 

48 Trebuie să lucrați mult la voi înșivă, ca să fiți pregătiți să mergeți și să propovăduiți cuvântul meu. 

Trebuie să obțineți reînnoirea completă a întregii voastre vieți, astfel încât, atunci când cel care aude 

învățătura pe care o veți predica se uită la casa voastră sau vă urmează pașii pentru a vă cerceta, să 

găsească numai puritate și adevăr în faptele voastre. 

49 Dacă aveți dorința de a arăta lumii măreția Doctrinei pe care v-am învățat-o în acest timp, amintiți-

vă că mai întâi trebuie să deveniți ca niște oglinzi clare care pot reflecta lumina Mea. Nu vă încredeți 

întotdeauna în elocvența discursului vostru sau în capacitatea mai mare sau mai mică a cuvântului vostru. 

Vă spun cu adevărat, cele mai frumoase cuvinte nu vor atinge niciodată puterea de convingere pe care o 

are o lucrare bună, oricât de discretă ar fi ea. 

50 Iubiți oameni, aceasta este "Ziua a treia", când Eu aduc Cuvântul Meu la o nouă viață printre 

"morți". Aceasta este a treia oară când apar în fața lumii într-un mod spiritual pentru a-i spune: "Iată-l pe 

același Hristos pe care l-ați văzut murind pe cruce și care vă vorbește în prezent, pentru că el trăiește și va 

trăi și va fi întotdeauna". 

51 În schimb, văd că oamenii au o inimă moartă în trupurile lor în ceea ce privește credința, iubirea și 

lumina, deși pretind că proclamă adevărul în comunitățile lor religioase. Ei cred că și-au asigurat 

mântuirea atunci când se roagă în bisericile lor și participă la ritualurile lor. Dar vă spun că lumea trebuie 

să învețe că mântuirea se va obține doar prin fapte de dragoste și milă. 

52 Locurile de adunare sunt doar o școală. Comunitățile religioase nu ar trebui să se limiteze la a 

explica legea, ci ar trebui să se asigure că omenirea înțelege că viața este un drum în care trebuie să aplice 

ceea ce a învățat din legea divină, practicând învățătura mea de iubire. 

53 Cel care doar ascultă învățătura, care se mulțumește să asiste la lecție, la învățătură, și crede astfel 

că și-a îndeplinit deja datoria, se află într-o gravă eroare, căci dacă a învățat lecția care i-a fost revelată și 

nu a pus-o în practică, nu a făcut dreptate nici față de Maestrul său, nici față de semenii săi, nici față de el 

însuși. El era atunci doar un ucenic care credea că a înțeles învățătura și astfel a uitat partea cea mai 

importantă a ei, adică: iubirea, iertarea, compasiunea, compasiunea, răbdarea, credința și toate lucrurile 

bune pe care o învățătură divină le conține și pe care îl sfătuiește să le pună în practică. 

54 Iubiți oameni, învățați să fiți "ultimii" pentru ca voi să fiți cei dintâi în ochii mei. Te voi face umilă 

la inimă, simplă și virtuoasă. Nu vă lăsați seduși de falsele glorii ale pământului, care nu fac decât să abată 

spiritul de la adevărata cale sau să îl împiedice să progreseze mai departe, pierzând astfel timp prețios în 

progresul său spiritual. Căutați întotdeauna locul în care vă puteți fi de folos și preferați-l întotdeauna celui 

care vi se pare mai prestigios. 

55 Nu fiți vanitoși și nici frivoli; nu iubiți locurile de cinste, așa cum făceau fariseii, pentru a se da în 

spectacol în fața poporului, ca să le arate cinste. 

56 Spiritul cu adevărat elevat nu se pătează cu astfel de palidități, pentru că îi repugnă lăudăroșenia și 

lingușirea. Oricine împlinește legea lui Dumnezeu, realizând-o în viața spirituală și umană, pacea pe care o 

primește de la Domnul său după fiecare dintre faptele sale îi este pe deplin suficientă. 

57 Dorința unei poziții mai înalte, a unor priviri admirative și a lingușelilor înseamnă să te iubești pe 

tine însuți mai mult decât pe oricine altcineva, iar acest lucru înseamnă să fii foarte departe de a împlini 

legea lui Dumnezeu. 

58 Nu v-am spus Eu oare: "Să-L iubiți pe Dumnezeu mai mult decât toate lucrurile create? Aceasta 

este semnificația primei porunci. Nu v-am spus Eu oare: Să iubiți pe aproapele vostru ca pe frați și surori? 

Acesta este al doilea lucru pe care trebuie să-l faceți. Înțelegeți, așadar, că iubirea de sine trebuie să fie pe 

ultimul loc și niciodată pe primul. 

59 De aceea i-am numit ipocriți pe acei farisei care pretindeau că sunt cei mai zeloși în slujirea lui 

Dumnezeu și care, totuși, se străduiau mereu să fie primii în sinagogă, cărora le plăcea să primească 
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omagiile oamenilor și care aveau grijă să-și îmbrace mereu trupul cu haine frumoase de sărbătoare, pentru 

a-și ascunde toată răutatea lor printre ei. 

60 Nu vreau să vă numesc ipocriți. Dacă nu vă simțiți puri, cel puțin fiți cumpătați și nu vă lăudați cu 

puritatea, pentru că ar fi foarte trist dacă cineva care crede deja în înțelepciunea și virtutea voastră ar 

descoperi adevărul și ar vedea că mărturia voastră a fost falsă. 

61 Sinceritatea și adevărul ar trebui să fie întotdeauna exprimate în acțiunile tale. 

62 Umilința ar trebui să vă guverneze întotdeauna viața, vă cere Maestrul. 

63 Atunci vei experimenta cum adevărata virtute va locui în inima ta. Veți observa când mâna dreaptă 

a făcut o treabă bună și mâna stângă nici măcar nu a observat. 

64 Spuneți lumii că nu este necesar ca Hristos să se nască și să moară în fiecare generație pentru ca 

voi să fiți mântuiți; spuneți că Cuvântul meu din a doua eră este încă viu și atinge toate sufletele și cheamă 

inima fiecărei generații. 

65 Vă dau noul meu mesaj pentru ca el să vă faciliteze înțelegerea tuturor revelațiilor anterioare. 

66 M-am întors la oameni pentru a-i ajuta în încercările lor actuale. Maestrul vă spune: Nu vă alarmați 

când aflați semnele noii mele manifestări, ci mai degrabă bucurați-vă pentru că v-am permis să fiți martori 

direcți la aceste învățături. 

67 Așa cum M-am arătat în duh Magdalenei în a doua oară după moartea jertfitoare, iar ea a exclamat 

surprinsă și în același timp plină de bucurie: "Doamne, preamărit și slăvit să fii în veci!", tot așa și acum vi 

m-am arătat vouă, când credeați că Maestrul era absent sau indiferent la suferințele voastre, iar după 

surpriza voastră M-ați binecuvântat. Ați primit în spiritul vostru lumina mea și, după ce ați primit un har 

atât de mare, v-ați amintit de semenii voștri și ați intervenit pentru ei, spunând: "Sunt norocos că am auzit 

cuvântul tău, în timp ce alții nu cunosc aceste învățături!". Dar Maestrul vă spune: Mi-am făcut cunoscut 

Spiritul Meu în multe feluri, în toate națiunile. Cei care s-au pregătit pe dinăuntru își dau seama că trăiesc 

într-o perioadă de har și de dreptate și au simțit prezența mea. 

68 Așa cum am iertat-o pe Magdalena, vă iert pe toți, dar vreau să vă faceți vrednici de Mine ca ea. 

69 Câte exemple de învățătură, demne de a servi drept model, puteți aduna de la frații și surorile 

voastre din alte epoci! Munca lor este ca o carte deschisă. Dar tu - nu vrei ca munca ta să rămână scrisă ca 

un exemplu? Voi aduce în fața urmașilor tăi acele lucrări ale tale pe care le voi considera vrednice. Astăzi, 

trăind în corpul material, nu veți culege nici glorie, nici venerație. Fiți umili și lăsați-i pe alții să vă judece 

faptele. 

70 În ziua cea mare a lucrării care te așteaptă, eu îți voi fi (ajutor ca un) Simon din Cirene. 

71 Învățătura mea va provoca mari tulburări în lume, vor fi mari schimbări în obiceiuri și idei, și chiar 

și în natură vor fi schimbări. Toate acestea vor indica începutul unei noi ere pentru omenire, iar spiritele pe 

care le voi trimite în curând pe pământ vor vorbi despre toate aceste profeții. Ei vor explica Cuvântul Meu 

și vor expune lucrările pentru a ajuta la restaurarea și dezvoltarea ascendentă a acestei lumi. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 153  
1 Maestrul apare din nou printre voi pentru a vă da învățătura sa despre Al Treilea Timp. 

2 Vă spun cu adevărat, credința voastră în manifestarea mea prin intermediul intelectului uman vă va 

susține în încercările vieții voastre, căci cuvântul meu vă va însoți pretutindeni. Nu fiți ca unii dintre cei 

care m-au ascultat împreună cu voi și care, obosiți de ascultare, au plecat fără să știe ce moștenire purtau 

în ei. 

3 Va veni momentul în care va trebui să răspunzi pentru tot ceea ce îți încredințez. 

4 Voi, cei prezenți, prin perseverența voastră, vă arătați voința și dorința de a urma urmele mele. Văd 

cum dragostea care exista în inimile voastre pentru Divinitatea mea crește odată cu înălțarea voastră 

(spirituală) și cu practicarea carității. 

5 Eu sunt iubirea Tatălui care vorbește spiritului tău și îl umple de pace. Cuvântul meu vă purifică, 

pentru că ajunge până în adâncul ființei voastre. Înseamnă mântuire, pentru că vă îndepărtează de căile rele 

și vă oferă calea adevărului, iar când Mă ascultați, sunteți răpiți de ea, formând cu toții o singură inimă și o 

singură voință. 

6 Mă adresez întregii omeniri și îl chem la înnoire pe păcătosul care se încăpățânează să se agațe de 

viciile sale, căci și pentru el am un loc în rândurile soldaților Mei. 

7 Cuvântul meu etern și universal este limitat atunci când este umanizat de către purtătorul de 

cuvânt, dar nu-și pierde niciodată perfecțiunea sensului său. Cuvântul Meu nu rănește și nici nu 

pedepsește. De ce crezi că eu pedepsesc, când omul este cel care își împroașcă calea cu spini pentru a 

merge apoi pe ei? 

8 Înțelegeți că tot ceea ce există trăiește în cadrul unei legi și că cel care se abate de la calea cea 

dreaptă și nu se supune poruncilor care vă guvernează se va găsi imediat judecat de lege, pentru a-și 

cunoaște eroarea. 

9 Observați pentru câteva clipe universul care vă înconjoară și veți admira armonia, supunerea și 

precizia cu care toate tărâmurile și toate ființele își îndeplinesc destinul. Credeți că opera mea ar fi perfectă 

chiar dacă tot ceea ce este creat nu ar respecta nici măcar o singură lege? - Voi, care sunteți capodopera 

mea, ați fost înzestrați cu libertatea de alegere, voință, inteligență și toate facultățile proprii spiritului, 

pentru ca, prin meritele pe care le veți obține prin desfășurarea virtuților voastre, să dobândiți perfecțiunea 

spirituală, stare în care veți trăi pacea și fericirea și veți găsi lumina deplină pe care v-am pregătit-o, astfel 

încât să ajungeți în Țara Făgăduinței. 

10 Calea care duce la dreapta Tatălui este atât de îngustă și de dreaptă, încât El însuși a devenit om în 

Hristos pentru a marca pentru spiritul uman calea spre desăvârșire cu semnele morții Sale sacrificiale și ale 

sângelui vărsat. 

11 Această cale, care este legea iubirii, nu va fi stinsă de ideile omenești, pentru că pentru fiecare 

spirit vine timpul răscumpărării sale și nu o găsește decât în Dumnezeu. 

12 Azi mă ascultați, dar mâine, când nu mă voi mai face cunoscut în același mod, mă veți urma pe 

căile lumii și mă veți lua drept exemplu. Dacă vă va veni atunci un moment de slăbiciune, cuvântul meu 

vă va surprinde pe drum și, în amintirea învățăturii mele de iubire, veți găsi salvarea și vă veți continua 

misiunea de a vă iubi semenii. 

13 În acest timp, am venit la voi în mod neatins și invizibil, iar voi m-ați perceput doar cu 

sensibilitatea voastră spirituală. În felul acesta v-am pus la încercare credința. V-am acordat multe 

manifestări prin care v-ați întărit credința. Ochii voștri spirituali s-au deschis, iar simțurile voastre se 

trezesc acum pentru a mă înțelege și, ulterior, pentru a-mi da mărturie. 

14 Chiar dacă buzele tale nu au vorbit despre adevărul meu, chiar dacă inima ta încă se îndoiește - 

spiritul mă iubește și crede. Tânjește să ajungă la mine și, în rugăciunea sa, îmi cere lumină pentru a 

convinge "carnea" și putere și răbdare pentru a o învinge. Încă nu există un acord între spirit și carne, și de 

multe ori ați fost învinși de voința proprie a acesteia din urmă și v-ați pus capacitățile și voința în slujba ei. 

Dar tocmai de aceea am venit astăzi, pentru a hrăni spiritul, pentru a-l întări și a-i reda moștenirea. 

15 Întotdeauna am căutat spiritul și i-am vorbit despre viața veșnică, care este scopul său. El îmi 

aparține și de aceea îl revendic pentru Mine. L-am așezat pe calea dezvoltării și a reparației, pentru că a 
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fost voința Mea ca el să se dezvolte în sus și să se perfecționeze prin merit. Carcasa corpului are o durată 

de viață scurtă. După ce și-a îndeplinit sarcina, îmi aduce un omagiu și spiritul își continuă drumul fără să 

se oprească. 

16 Astăzi este un moment de cea mai mare reparație pentru suflet. Judecata mea este deschisă, iar 

lucrările fiecăruia au fost așezate pe o scară. Chiar dacă această judecată este dificilă și dureroasă pentru 

suflete, Tatăl este aproape de ele, care este mai mult un Tată iubitor decât un judecător. Dragostea Mariei, 

avocata voastră, vă înconjoară și ea. 

17 Copiii mei mă așteaptă în mijlocul haosului în care trăiesc astăzi. Știind că vin, ei se tem pentru că 

au încălcat Legea mea; când m-am apropiat de ei și i-am întrebat dacă mă recunosc, mi-au răspuns: 

"Doamne, am uitat poruncile tale, am căzut în materialism și sunt confuz. Dar astăzi, când vocea Ta mă 

cheamă, îmi voi îndrepta căile și voi lăsa lumina Ta să mă călăuzească." 

18 Și când am venit la voi, care sunteți poporul ales, și v-am cerut să mă primiți în mijlocul vostru, 

spiritul vostru a răspuns imediat: "Formați și desăvârșiți ființa noastră prin învățătura voastră". Dar, în 

timp ce spiritul își cunoaște destinul și îl acceptă, carnea se răzvrătește împotriva lui și începe o luptă între 

cei doi, în care trebuie să dobândești meritele necesare pentru mântuirea ta. 

19 Cu mult timp în urmă v-am anunțat evenimentele pe care le-ați văzut petrecându-se. Ți-am spus: 

Vegheați și rugați-vă, pentru că se apropie ziua în care se vor dezlănțui războaie și alte calamități. Dar 

inima voastră necredincioasă mi-a spus: "Tată, este posibil ca Tu să îngădui războiul între noi, de vreme ce 

Ți-ai manifestat dragostea, bunătatea și iertarea Ta?". - Când v-am anunțat aceste evenimente, am făcut-o 

pentru ca voi să vă pregătiți și să vă rugați pentru întreaga omenire, pentru ca de acum înainte să duceți o 

viață de interioritate și de penitență, să faceți pace în sânul familiei voastre și să puneți în practică 

învățătura mea. Te-am rugat să faci toate astea pentru ca durerea să fie diminuată. Nu am vrut să vă spun 

că în acest fel veți împiedica ceea ce este scris, ci v-am oferit să fiți mijlocitori între lume și Duhul meu. 

20 Tot ceea ce fusese prezis s-a întâmplat în 1939: națiuni puternice supunându-le pe cele slabe, altele 

și mai puternice unindu-se pentru a le invada pe cele dintâi, iar războiul s-a extins, distrugând totul în calea 

sa și semănând durere. - Rugăciunea unora dintre ucenicii mei a fost aceasta: "Doamne, sperăm că acest 

cuvânt nu se va împlini". Alții au așteptat ca evenimentele să se întâmple pentru a crede. Dar cuvântul meu 

s-a împlinit și astăzi mă întrebați dacă a trecut orice pericol. Dar eu vă spun că pacea pe care o trăiți astăzi 

este doar o pace iluzorie, ceea ce s-a întâmplat până acum este doar începutul suferințelor care vor afecta 

lumea. 

21 Sunteți încă fragili, discipolii mei, pentru că, deși aveți Cuvântul meu, încă vă îndoiți. Spiritul 

Tatălui meu așteaptă renașterea umanității. Fiecare dintre voi să fie un învățător al acestei învățături în 

cercul familiei sale, pentru ca, atunci când va veni ziua vizitei, să fiți pregătiți și puternici. Privește inimile 

încăpățânate din jurul tău care te-au făcut să plângi, astfel încât în suferința ta mi-ai spus: "De ce mă pui la 

încercare în mijlocul celor dragi mie, de dragul învățăturii tale?". Dar eu îți spun: acel frate al tău care nu a 

înțeles idealul tău va fi transformat de răbdarea și mila ta și va fi de acum înainte cel mai bun prieten și 

confident al tău. 

22 Deja se apropie cei care vor auzi ultimele mele cuvinte. În scurt timp, ei vor înțelege conținutul 

spiritual al învățăturii mele. Oferiți-le cel mai bun loc, vindecați-i și nu-i opriți pe calea lor de dezvoltare. 

Când vedeți că darurile lor spirituale se dezvoltă rapid, lăsați-i să avanseze, atunci brațul lor vă va ajuta să 

duceți crucea și veți face progrese cu toții. 

23 O, iubite Israel, în care am revărsat mereu și mereu Cuvântul Meu, tu nu ai înțeles încă cât de mult 

te iubesc! De câte ori v-ați emoționat când ați auzit Cuvântul Meu și când ați primit minunile Mele, Mi-ați 

promis că Mă veți urma până la sfârșit. Fiți binecuvântat. Aveți încredere în Tatăl vostru care veghează 

mereu asupra voastră. Nu trăiți într-o lume a păcii perfecte, dar în ea veți reuși să întrezăriți împărăția 

promisă spiritului vostru. Dragostea mea este cu tine. Dorește-mă ca Tată și nu ca judecător. Nu doriți să 

stați în fața scaunului meu de judecată. Pregătește-ți sufletul pentru ca atunci când vei veni la mine, să fie 

pace și mulțumire în tine și bucurie în Duhul meu. 

24 În orice moment M-am arătat ca Tată. La începutul lumii, am vorbit spiritual oamenilor, ei mă 

vedeau adesea coborând pentru a-i sfătui sau corecta. Eu i-am vorbit lui Adam, iar el M-a ascultat cu 

umilință. Am fost cu Abel și ce binecuvântare am găsit în acea creatură. Dar m-am apropiat și de Cain, 
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pentru că îi iubesc pe toți, pe cei drepți și pe cei păcătoși. Am trimis mari spirite care au adus lumina Mea 

pentru a învăța și a dezvălui Legea și Poruncile Divine. Dar cât de puțini erau dispuși să-și trezească 

spiritul și să asculte vocea conștiinței lor. Unii s-au pocăit atunci când au păcătuit, dar alții au întors 

spatele legii stricte și inflexibile a lui Iehova. Dar Legea Mea era în toți și, deși lumina Mea îi lumina, am 

văzut că păcătoșii erau mai numeroși decât ei, că răul se înmulțise și dăunase grav sufletelor. Apoi am 

permis ca o mare purificare să aibă loc. Doar Noe și familia sa au supraviețuit, iar ei au fost sămânța , 

începutul unei lumi noi. Am făcut un legământ cu omul drept și a apărut curcubeul păcii, semnul 

legământului. 

25 Curând, urmașii acelor oameni au cedat din nou tentației. Inimile care primiseră o moștenire de 

iubire au devenit insensibile și dure. Un exemplu viu a devenit necesar pentru răscumpărarea lor. Apoi 

Hristos s-a făcut om și a locuit printre ei. El a mâncat din pâinea voastră, a experimentat și a suferit 

greutățile vieții voastre. El a făcut minuni pentru a se face cunoscut, te-a învățat calea cea bună. Ați trăit 

aproape de el și i-ați văzut mersul prin lume. Dar când a venit sfârșitul misiunii sale, cât de puțini au fost 

pregătiți să vadă înălțarea sa, să înțeleagă moartea sa sacrificială și să urmeze fără ezitare calea marcată de 

sângele său de iubire și iertare. 

26 Astăzi vin pentru a doua oară în calitate de Maestru. Privirea mea îi caută pe cei care trebuie să mă 

urmeze, pe cei care trebuie să se echipeze pentru a vorbi lumii despre venirea mea ca Spirit Consolator. 

Dar cu durere privesc la inimile tandre și inocente care s-au împietrit. Atât de multe lacrimi au curs, încât 

izvoarele lor, ochii oamenilor, au secat. Nu mai există nici dragoste pentru mine, nici compasiunea 

oamenilor unii față de alții, iar Spiritul meu de Tată suferă de dragul umanității. Privirea mea se oprește 

asupra fiecărei inimi, dar primesc doar durerea pe care ați cules-o în acest timp. 

27 Maestrul vă spune: Nu ați înțeles cum să folosiți darurile pe care vi le-am acordat. Dar va veni 

timpul când veți înțelege mai bine această instrucțiune și vă veți simți foarte aproape de mine și îmi veți 

mulțumi. 

28 Rugați-vă, vegheați și cereți pentru lume. Apoi, când vine vremea bătăliei, ridicați-vă și răspândiți 

lumina mea, încurajați și mângâiați, îndepărtați bolile, faceți minuni, astfel încât, atunci când veți ajunge la 

sfârșitul călătoriei voastre, să puteți veni la mine plini de merite și să vă prezentați în pace în fața scaunului 

meu de judecată. 

29 Dar când va deveni acest popor conștient de misiunea spirituală pe care o are față de celelalte 

popoare ale pământului? 

30 V-am spus că nu trebuie să doriți să fiți mai mult decât oricine și nici să pretindeți că sunteți mai 

presus de alții. Cu toate acestea, destinul vostru este măreț și chiar și națiunea care vă oferă protecția sa 

trebuie să-și îndeplinească partea sa în această lucrare. 

31 V-am învățat pentru ca voi să împărtășiți Vestea cea Bună cu semenii voștri și, la momentul 

potrivit, să duceți mesajul Meu la celelalte națiuni. Dar încă vă văd adormiți, fără să vă dați seama de 

marile implicații ale misiunii voastre. 

32 Vrei ca durerea, mizeria, boala și foamea să te scoată din letargie? 

33 Paharul pe care îl bei este foarte amar, și foarte grele sunt lanțurile pe care le târăști cu tine. Sunteți 

încă poporul înrobit al lui Faraon. Cu cât tânjești mai mult după libertatea ta, cu atât mai mari sunt 

greutățile care îți sunt impuse și cu atât mai mare este tributul tău. Ce măsură de amărăciune vei atinge 

încă? 

34 Este necesar ca cei care s-au trezit să-i scoată din letargie pe ceilalți, care încă dorm, și să le spună 

că Domnul, la fel ca înainte, îi așteaptă pe munte pentru a-i face să audă vocea Tatălui său și pentru a le 

arăta calea care îi va conduce spre libertate și pace. Dar și unii și alții trebuie să înțeleagă corect cuvântul 

Meu, căci altfel vă veți întreba: "Cine este Faraon? Care este robia despre care se vorbește aici? Pe ce 

munte ne va vorbi Domnul? Unde ne va duce drumul pe care ni-l va arăta?". 

35 Dar trebuie să învățați să înțelegeți simbolurile prin care vă vorbesc, pentru ca mai apoi să le puteți 

explica semenilor voștri, fără să cădeți în eroare. 

36 Mediul social în care trăiți, care vă înconjoară în această perioadă, este faraonul acestei perioade. 

Este impregnată de egoism, ură, lăcomie și de toate păcatele umanității. 
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37 Lanțurile sunt nevoile tale care te forțează să te supui egoismului, nedreptății și chiar corupției 

morale predominante. 

38 Muntele pe care vă aștept este în conștiința fiecăruia dintre voi, care, potrivit voinței mele, se va 

face auzită în inima voastră, căci în ea este scrisă Legea mea. 

39 Calea este direcția de viață care vă va permite să obțineți pacea și libertatea pe care le doriți și pe 

care le va aduce împlinirea acestei legi. 

40 Cunoașteți acum sensul misiunii voastre? Rugați-vă, oameni buni, ca națiunea voastră să se 

trezească la chemarea mea. Veghează, pentru ca atunci când mulțimile te vor căuta, să știi cum să ieși în 

întâmpinarea lor și să le inspiri prin exemplul tău. 

41 Cercetați învățăturile mele, discipoli, veniți și ascultați cuvântul meu, căci acele vremuri nu se vor 

mai întoarce. Astăzi încă mă mai puteți auzi prin organul minții purtătorilor de voce, dar acest timp va 

trece, iar munca mea va deschide o nouă fază de revelație pentru voi. 

42 Fiți reîmprospătați ascultând învățăturile mele și păstrați-le în inimile voastre. Faceți din memoria 

voastră un cufăr care să păstreze esența învățăturilor mele ca pe o bijuterie de o valoare inestimabilă. 

43 Astăzi, când m-am întors la voi, spre uimirea unora și în fața necredinței sau credinței altora, 

așteptați ca Maestrul să vă vorbească despre învățăturile pe care vi le-a dat în trecut. 

44 Ascultați-mă: Dumnezeu s-a revelat omului încă de la începutul vieții umane ca lege și dreptate. 

Spiritul divin s-a materializat în fața imaturității și a simplității primelor creaturi, făcându-și auzită vocea 

umanizată și inteligibilă. Senzitivitatea acelor ființe s-a trezit până când au fost capabile să interpreteze 

Tatăl pe drumul peste natură. Atâta timp cât trăiau în ascultare, ei experimentau harul divin prin tot ceea ce 

îi înconjura. De asemenea, nu au fost cruțați nici de pași greșiți și de amărăciune, ceea ce le indica faptul 

că au încălcat legea împotriva Domnului lor. Am făcut să strălucească în ei lumina conștiinței, care trebuia 

să fie farul, judecătorul și sfătuitorul pe drumul lor prin viață. Instinctiv, primii oameni știau că acel Tată 

invizibil poruncea întotdeauna ceea ce era bun și că această poruncă se baza pe legea după care trebuiau să 

trăiască. Acea lumină interioară pe care ați numit-o "Legea naturală". 

45 Mai târziu, când omul s-a înmulțit și în înmulțirea lui a uitat să împlinească acea lege, neascultând 

glasul conștiinței sale și pierzându-și orice timiditate, Tatăl, care îl urmase pe copil în pustietatea lui, i-a 

trimis oameni înzestrați cu un duh înalt prin virtutea și înțelepciunea lor, pentru a-i reaminti calea de pe 

care se abătuseră. 

46 Nu vă amintiți de neprihănitul Abel, pentru al cărui sânge cer socoteală? A murit alături de ofranda 

sa. 

47 Și a lui Noe, credinciosul profund, care a îndurat batjocura poporului și a proclamat voia Domnului 

său până în ultima clipă? Prin faptele lor, ei v-au amintit de existența Mea și de Legea Mea. Apoi ți-am 

trimis un Avraam, model de ascultare și de credință infinită în Domnul său, un Isaac virtuos și un Iacob 

credincios și plin de putere, pentru ca ei să formeze trunchiul copacului din care o ramură îl va naște pe 

Moise, pe care l-am trimis să Mă reprezinte și să le transmită oamenilor Legea Mea. 

48 În Moise, omenirea a văzut o reflectare a măreției mele. Ei au văzut în el dreptate, justiție, 

corectitudine, curaj indomptabil, credință, ascultare și caritate. Ați învățat că, în fața slăbiciunilor 

poporului său, a rupt cu furie tablele legii pe care tocmai le primise de la Tatăl. Dar știți și că i le-am redat 

imediat în mâinile lui pentru a vă face să înțelegeți că o singură lege divină vă va guverna în orice 

moment: cea a Dumnezeului invizibil. 

49 Apoi, după ce a trecut un anumit timp și a devenit evidentă necesitatea ca omenirea să îl cunoască 

mai profund pe Tatăl lor, el - neobosit în lucrarea sa de iubire - și-a trimis profeții în lume pentru a anunța 

omenirea că va veni pe pământ și se va face om pentru a-și face simțită iubirea și pentru a-i învăța, prin 

nașterea, viața și moartea sa, ce este o viață perfectă. Dar în timp ce unii au crezut în profeții mei, alții s-au 

îndoit, i-au ucis și mi-au pregătit calea cu acest sacrificiu. 

50 Cuvântul trimișilor mei a făcut să tremure inimile celor care au păcătuit, pentru că au anunțat 

venirea celui care va demasca neadevărul cu adevărul său. În timp ce oamenii spuneau: "Dumnezeu 

sfătuiește bunătatea, faptele perfecte de iubire, iertare și dreptate, pentru că El este perfect; dar noi, 

oamenii, nu putem fi așa", Isus a venit în lume. 
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51 El a fost Dumnezeu Însuși care a venit în lume pentru a aduce legea și învățăturile Sale în formă 

umană. Astăzi ați dori să aflați cum a fost creat trupul lui Iisus. La aceasta vă spun: Trebuie să te 

mulțumești să știi că acel trup a fost născut și conceput prin acțiunea iubirii infinite pe care o am pentru 

tine. Din acel moment, Isus a început să bea paharul amărăciunii, pe care avea să-l bea până la sfârșit. El a 

trăit toate vicisitudinile omului, a îndurat încercările, a cunoscut greutățile, persecuțiile, munca de zi cu zi 

a oamenilor, setea și singurătatea; a simțit în trupul său trecerea timpului și a contemplat îndeaproape viața 

umană, cu virtuțile și mizeriile ei, până când a venit timpul să pornească la drum pentru a vorbi și a face 

lucrări de putere. 

52 Apoi am permis oamenilor să se adune în jurul meu pentru a mă asculta, pentru a mă privi, pentru 

a mă cerceta cu cuvinte și în mod spiritual. I-am permis omului să-mi străpungă trupul în căutarea 

Divinității până când mi-a văzut oasele, mi s-a deschis coasta și a ieșit apă. Am permis lumii să mă facă 

acuzatul ei, regele ei batjocoritor, un expus, și astfel m-a târât cu crucea rușinii pe umeri până la locul de 

execuție unde mă așteptau doi tâlhari ca să moară cu mine. 

53 Așa am vrut să mor, pe cruce, pentru a vă învăța că eu, Dumnezeul vostru, nu sunt doar un 

Dumnezeu al cuvântului, ci și al acțiunii. Dar cei care m-au văzut murind și au fost martori la agonia mea 

și au auzit ultimele mele cuvinte au spus: "Cum poate Fiul lui Dumnezeu să moară? Cum se face că, deși 

este Mesia, noi l-am văzut căzând și l-am auzit plângând?" 

54 Poporul a cerut o dovadă suplimentară și, în dragostea Mea, i-am dat-o. Așa cum m-am născut ca 

ființă umană din pântecele unei femei sfinte pentru a aduce un omagiu maternității umane, tot așa m-am 

scufundat înapoi în interiorul pământului pentru a-i aduce un omagiu și pentru a-mi încheia acolo misiunea 

de ființă umană. Dar pământul nu putea să țină acel trup care nu-i aparținea ei, ci sânului Tatălui de la care 

venise și la care se întorcea. 

55 Acum vă spun: Dacă v-ați îndoit de divinitatea lui Hristos când l-ați văzut murind pe cruce, puteți 

să-mi spuneți: Ce om a înviat din mormânt a treia zi după moarte, fără să o strice, și s-a înălțat la cer cu 

propriul său trup? Nimeni! - Am făcut-o pentru că Eu sunt Viața, pentru că nu am putut muri nici în duh, 

nici în trup. 

56 Îndoielile nu au fost doar în rândul mulțimii de spectatori. Chiar și printre discipolii mei era unul 

care se îndoia că mă voi putea arăta printre ei după moarte. Thomas a fost cel care a spus că numai dacă ar 

putea să își bage degetele în rana de lângă Mine ar crede că este posibil. De îndată ce a spus acest lucru, i-

am transmis salutul meu: "Pacea mea fie cu tine! A avut încă puterea de a se apropia, de a privi rana 

adâncă și de a o atinge cu mâna pentru a crede că Maestrul murise și înviase cu adevărat. 

57 Ferice de cei care cred fără să fi văzut mai înainte. Da, copiii mei, pentru că adevărata credință este 

și o privire care vede ceea ce nici intelectul, nici simțurile nu pot descoperi. Numai credința îi poate 

dezvălui omului unele dintre misterele creației. 

58 Dar cel care a înviat din morți vine în acest timp în duhul plin de slavă să vă vorbească din nou. 

59 Câți dintre cei care locuiesc astăzi pe pământ știu că o nouă eră s-a deschis în fața omenirii? Numai 

cei care au auzit acest cuvânt știu cu certitudine că în 1866 a început o nouă eră: cea a Duhului Sfânt. 

60 Prin organul mental al lui Roque Rojas a vorbit spiritul lui Ilie, pionierul, care s-a făcut cunoscut în 

acest fel pentru a pregăti calea Domnului. 

61 Prin intermediul acelui om drept, am deschis cartea învățăturilor Mele, a noilor Mele revelații în 

fața umanității și i-am invitat să facă încă un pas pe cale. 

62 Am venit în acest moment "pe nor", adică în mod spiritual și invizibil pentru ochii oamenilor. 

Acest "nor" este simbolul pentru lumea de dincolo, de unde trimit o rază de lumină care luminează acele 

organe ale intelectului prin care Mă fac cunoscut. Așa a fost voința Mea și de aceea este o lucrare perfectă. 

Cunosc ființa umană și o iubesc, pentru că este copilul Meu. Eu pot să mă folosesc de el, pentru că l-am 

creat, pentru asta l-am făcut. Mă pot descoperi în om, pentru că l-am creat tocmai pentru a Mă glorifica în 

el. 

63 Omul este unicul și adevăratul meu chip, pentru că el are viață, inteligență, voință și abilități ca și 

Dumnezeul său. 
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64 Înainte de a Mă dezvălui în prezent sub această formă, am cercetat inimile oamenilor. I-am întrebat 

pe cei care își hrănesc mintea în diverse comunități religioase: Sunteți mulțumit? La care ei au răspuns: 

"Suntem flămânzi și însetați de Tine". 

65 Mulți au căutat înfățișarea și fața Tatălui lor fără să-L găsească. Ei au sperat la acel miracol, dar 

miracolul nu a devenit realitate pentru că nu au găsit pâinea care să le hrănească cu adevărat spiritul. Cu 

toate acestea, pregătisem acel copac, acel izvor și acele câmpuri, și am chemat mulțimile care flămânzeau 

și însetau după pace, care tânjeau după iubire și doreau să se simtă iubite. Când au venit în prezența mea, 

au auzit acest cuvânt care se manifestă în același mod în toate locurile de adunare existente și, de fiecare 

dată când răsună, este ca atingerea iubitoare a unei mâini care îl trezește pe cel care doarme și ca vocea 

unui prieten care îl sfătuiește. 

66 După ce m-ați ascultat o vreme, ați înțeles că nu puteți fi simpli admiratori care își petrec viața 

doar în contemplație spirituală și mi-ați spus: "Doamne, mâncând acest fruct pe care ni l-ai dat, ne-am 

asumat față de Divinitatea Ta datoria de a-l cultiva și de a-i răspândi sămânța". 

67 Când conștientizezi că Maestrul tău încă își poartă crucea iubirii pe umeri, plângi și îi spui: 

"Doamne, lasă-ne să purtăm crucea ta, lasă să se bea din noi fiere și oțet". Dar vă spun că, așa cum ați 

cerut, acest lucru s-a întâmplat deja. Nu ai observat cât de dificilă a fost misiunea ta în ultima vreme? Nu 

vă dați seama cât de amară a fost această perioadă și că acum treceți prin ceva ce nu ați mai suferit 

niciodată? Continuați să arătați această bunăvoință și rugați-vă. 

68 V-am ales pe voi, oameni simpli, pentru că dacă aș vorbi prin gura savanților, a teologilor și a 

oamenilor de știință, nu aș fi crezut. Dar când vorbesc prin intermediul unui om obișnuit, îi uimesc pe 

oameni. Cine a adus aici mulțimile mari? Ați fost cu toții, pentru că erați gata să depuneți mărturie. Iată-i 

pe cei care vă spuneau: "Cum este posibil ca Hristos să fie în lume?". Și, de asemenea, cei care au 

exclamat: "Este imposibil ca Stăpânul tuturor perfecțiunilor să se facă cunoscut printr-un om!". Iată-i pe 

cei care s-au îndoit de cuvintele și afirmațiile tale. 

69 Oameni buni, dacă Isus a udat cu Sângele Său semințele pe care Tatăl le-a semănat în inimile 

oamenilor în prima eră, astăzi Spiritul Meu Divin trimite roua harului pe acele câmpuri pentru a le face 

roditoare. 

70 Ziua plecării mele se apropie. Șederea mea printre voi în acest timp a fost mai lungă decât în 

vremurile trecute, mai lungă decât a fost cu Israel în pustie, mai lungă decât timpul în care Isus a trăit 

printre oameni. Cine dintre cei care m-au ascultat în acest timp s-a simțit otrăvit de acest cuvânt? Cine a 

fost prins în viciu sau în eroare de către acesta? Adevărat vă spun că, dacă nu v-a adus bine, pentru că nu 

ați primit-o în voi, nici nu v-a făcut rău. 

71 Amintiți-vă că v-am spus odată: nu v-am creat ca să fiți ca niște plante parazite. Nu vreau să vă 

mulțumiți să nu faceți rău nimănui. 

Vreau ca tu să găsești satisfacție în a fi făcut bine. Oricine nu face binele, deși ar putea să-l facă, a făcut 

mai mult rău decât cel care, fiind incapabil să facă fapte bune, s-a limitat la a face rău pentru că era 

singurul lucru pe care știa să-l facă. 

72 Așa v-a vorbit astăzi cel care, după ce a murit pentru lume, a înviat în slava Tatălui pentru a veni la 

voi în spirit în această a treia eră. 

73 Iată aici învierea mea în a treia zi, când Hristos se arată noilor săi ucenici și le spune: 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 154  
1 Lumina Spiritului meu vă luminează în această dimineață de har. 

2 Învățătura mea și exemplele mele de învățătură din cea de-a doua eră nu au fost înțelese de 

omenire, pentru că în loc de iubire reciprocă găsesc discordie între națiuni și conflicte între diferitele 

ideologii, secte și comunități religioase. V-am dat un exemplu de umilință din leagăn până în momentul în 

care am murit printre voi pe cruce. Viața mea, exemplul meu, învățăturile mele și moartea mea jertfitoare 

nu au fost luate drept exemplu de către oameni. 

3 Acea pagină din Cartea lui Dumnezeu a fost o lecție pentru toate timpurile; pe ea v-am lăsat tot ce 

aveam să vă spun atunci, nimic din ceea ce am putut uita. V-am anunțat că mă voi întoarce la voi și iată-

mă aici, împlinindu-mi promisiunea. Cu toate acestea, văd lumea voastră în dezordine totală, văd oameni 

care încearcă să schimbe fața planetei în funcție de credințele și doctrinele lor. Dar eu vin astăzi plin de 

iubire să vă spun: dacă nu ați înțeles învățăturile celei de-a doua ere, iată-mă aici pentru a vă ajuta să le 

înțelegeți cu cuvântul meu. 

4 Ascultați: Odată, Iisus a ajuns pe malul Iordanului și acolo l-a întâlnit pe Ioan Botezătorul, care i-a 

învățat pe ucenicii săi și le-a anunțat venirea Împărăției Cerurilor. Când precursorul celei de-a doua ere a 

văzut privirea radiantă a lui Iisus, bunătatea chipului său și măreția divină pe care o emana Iisus, l-a 

recunoscut pe Mesia și s-a închinat în fața lui. Ioan, care tocmai îi instruise pe ucenicii săi și îi auzise 

vorbind despre doctrina pe care o preda Isus, le spusese: "Împărăția s-a apropiat de oameni", iar stând în 

fața Mântuitorului, l-a recunoscut imediat, exclamând: "Iată, acesta este cel căruia nu sunt vrednic să-i 

dezleg chingile sandalelor". 

5 Dar cum Ioan era profetul și slujitorul meu, învățăturile lui erau în armonie cu ale mele, iar 

discipolii lui erau și ei ai mei. 

6 Cu o altă ocazie, când Iisus se afla în apropierea unui sat, și-a trimis ucenicii să caute mâncare 

pentru a se întreține, iar când s-au întors, i-au întâlnit pe ucenicii lui Ioan care predicau. Când au ajuns la 

casa Învățătorului, au zis: "Doamne, Doamne, am întâlnit niște oameni care propovăduiesc o învățătură și 

fac minuni. Este aceasta conform legii Tale?" Isus le-a spus: "De ce sunteți supărați? Toți cei care practică 

caritatea sunt în cadrul legii." 

7 Vă spun asta astăzi, discipoli ai Epocii a Treia, pentru ca voi să nu-i luați în considerare pe cei din 

afara Legii mele pe care îi întâlniți pe calea voastră și care sădesc iubire, milă și lumină, indiferent de 

numele învățăturii pe care o urmează. 

8 În acel moment nu eram recunoscut de toți ca fiind semănătorul divin. Pentru mulți am fost doar 

un galileean care predica pe pământ. Numai cei care au descoperit vocea Dumnezeirii în cuvintele lui Isus 

l-au recunoscut ca Fiu al Celui Preaînalt. 

9 Cel care se manifestă astăzi printre voi este același care v-a vorbit în Era a doua. Dar ceea ce 

oamenii au văzut atunci nu mai trebuie văzut în același mod acum. Acel Maestru cu o înfățișare blândă, o 

privire blândă și un cuvânt plin de iubire vine astăzi în spirit și vorbește prin intermediul unei ființe 

umane. 

10 Oricine vrea să mă simtă și să mă vadă în această formă de manifestare, să își liniștească mintea și 

inima. 

11 Mulți dintre voi și-au pierdut liniștea. Dar când ați văzut pacea și încrederea fraților și surorilor 

voastre, v-ați refugiat în ei, în credința și speranța lor, dorind să ajungeți în portul mântuirii. În acest fel, vă 

veți ajuta reciproc. 

12 Voi ridica în acest timp un popor care va asculta cu sârguință de legea mea, care va iubi adevărul și 

mila. Acești oameni vor fi ca o oglindă în care ceilalți pot vedea reflectate greșelile pe care le-au comis. 

Nu va fi judecătorul nimănui, dar virtuțile, faptele și îndeplinirea (spirituală) a datoriei sale vor atinge 

spiritul tuturor celor care îi vor intersecta calea, iar ei vor semnala greșelile lor tuturor celor care încalcă 

Legea mea. 

13 Odată ce acest popor va fi puternic și numeros, va atrage atenția vecinilor săi, pentru că puritatea 

faptelor sale și sinceritatea cultului său îi vor uimi pe oameni. Atunci oamenii se vor întreba: "Cine sunt 

aceia care, fără să aibă temple, știu să se roage în acest fel? Cine a învățat aceste mulțimi să se închine 



U 154 

77 

Domnului lor cu rugăciune, fără a simți nevoia de a ridica altare pentru închinarea lor? De unde au apărut 

acești predicatori și misionari itineranți care, asemenea păsărilor, nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu 

învârt, și totuși continuă să existe?". 

14 Iar Eu le voi spune: "Acest popor sărac și umil, care trăiește totuși plin de zel după Legea Mea și 

este puternic împotriva patimilor lumii, nu a fost format de nimeni. Aceste mulțimi care se bucură să facă 

binele, care sunt luminate de inspirație și care aduc în inimile oamenilor mesajul de pace și o picătură de 

balsam vindecător, nu au fost instruite de învățători sau slujitori ai vreunei comunități de cult de pe 

pământ. Pentru că, în adevăr vă spun, în acest timp nu există în lumea voastră nici un om care să fie 

capabil să învețe închinarea lui Dumnezeu în adevărata spiritualitate. Nu în splendoarea riturilor sau a 

ceremoniilor, nici în bogăție sau în puterea pământească își are rădăcinile adevărul, care, fiind umil, își 

caută ca templu inimile pure, nobile și sincere care iubesc sinceritatea. Unde sunt acele inimi? 

15 "Creștin" este ceea ce o mare parte a acestei omeniri se numește pe sine, fără să știe ce înseamnă 

cuvântul "Hristos" și nici învățăturile sale. 

16 Ce ați făcut din cuvântul Meu, din exemplul Meu, din învățătura Mea pe care v-am dat-o cândva? 

17 Sunteți, într-adevăr, oameni mai evoluați decât cei din acea epocă? De ce nu o dovedești prin 

lucrările minții tale? Credeți că această viață este veșnică, sau poate credeți că trebuie doar să evoluați prin 

intermediul științei umane? 

18 V-am învățat adevărata împlinire a Legii, pentru ca voi să transformați această lume într-un mare 

templu în care să fie adorat adevăratul Dumnezeu, în care viața omului să fie o constantă jertfă de iubire 

față de Tatăl, pe care trebuie să-l iubească în fiecare dintre semenii săi și astfel să aducă un omagiu 

Creatorului și Stăpânului său. 

19 Dar astăzi, când m-am întors la omenire - ce găsesc? Minciuna și egoismul au înlocuit adevărul și 

caritatea; mândria și vanitatea au înlocuit blândețea și smerenia; idolatria, fanatismul și ignoranța au 

înlocuit lumina, înălțarea și spiritualitatea; blasfemia și profanarea au înlocuit zelul și dreptatea; ura și 

conflictul dezlănțuit între frați și surori au înlocuit fraternitatea, pacea și iubirea. 

20 Dar voi veni în templul meu pentru a-i alunga pe negustori de acolo, așa cum am făcut în al doilea 

veac în templul din Ierusalim, și le voi mai spune încă o dată: "Nu faceți din casa de rugăciune un 

magazin". Voi învăța poporul ca fiecare să poată sluji în fața adevăratului altar, ca să nu mai greșească și 

să nu se mai rătăcească din ignoranță din cauza interpretărilor greșite pe care le dau Legii Mele. 

21 Maestrul vă spune: "Duhovnicul" este mintea, în timp ce altarul este inima; rugăciunea este gândul 

ascendent, iar jertfa sunt faptele bune pe care le puteți oferi. 

22 Dacă simțiți că ajutorul și dragostea pentru semenii voștri constituie adevărata voastră viață, cum 

poate lumea să nu înțeleagă că inima nu este doar un organ insensibil și că spiritul este mai mult decât 

trupul? Cum ar putea să nu înțeleagă că inspirația este mai valoroasă decât imaginile pe care omul le-a 

creat pentru a reprezenta divinitatea, și că faptele bune cu care dai mărturie despre Legea mea sunt mai 

meritorii decât cele mai prețioase bunuri pământești? 

23 Vă spun cu adevărat, dacă vreți să vă salvați credința și să evitați astfel ca sufletul vostru să piară 

în această furtună, trebuie să vă construiți templul în formă spirituală. Lasă împărăția mea să coboare în 

inima ta, nimeni nu poate lupta împotriva luminii ei. Apoi, când furtuna va fi trecut, veți vedea ridicarea 

invizibilă, dar puternică și măreață, a templului indestructibil, ale cărui temelii vor fi în inimile voastre. 

24 Vedeți cum în acest moment lumea este luminată de lumina strălucitoare care radiază din Spiritul 

meu. Lumina te ajută în progresul și înțelegerea ta și cu ea obții pacea. 

25 Lumina și iubirea izvorăsc din inimă, pacea este în spirit ca o reflexie a veșniciei. 

26 Cuvântul meu este iubitor, dar nu vă veți plictisi de el, căci dacă vă bucurați doar de plăcerile 

pământești, vă voi găsi inimile goale. De aceea, vin adesea la voi pentru a vă face inima să bată într-un 

ritm diferit atunci când intră în contact cu Divinul, pentru că vă abateți mereu de la calea datoriei voastre. 

27 De ce au existat și există oameni care, după ce au învățat știința umană prin folosirea facultăților 

care le-au fost acordate de Creator, le folosesc pentru a combate și respinge știința divină? - Pentru că 

vanitatea lor nu le permite să intre în vistieria Domnului cu smerenie și respect, ci își caută scopul și tronul 

în această lume. 
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28 Dintre păcătoși îi voi alege pe cei care trebuie să Mă slujească în acest timp. Puterea Mea va lucra 

în ei și îi voi transforma prin harul Meu. 

29 Împăcați-vă cu conștiința voastră, ca să primiți iertare de la ea, căci atâta timp cât vă credeți 

înzestrați și nu ascultați vocea interioară care vă arată greșelile voastre, nu va exista comuniune cu mine și 

nici idolatria nu va putea dispărea complet. 

30 În acest timp vă vorbesc în calitate de Tată și de Judecător. Dar nu vă temeți, căci chiar și în 

Divinitate există dragostea și tandrețea unei Mame pe care voi o numiți Maria. 

31 Iubiții mei copii, simțiți iubire pentru ea. Aud rugăciunea care izvorăște din spiritul tău de a o 

lăuda, pentru că știi că buzele tale sunt prea stângace pentru asta, pentru că le consideri impure și preferi să 

le ții închise. 

32 Dar eu vă întreb: Există cineva care nu a primit o mângâiere de la Mama Cerească? Adevărat vă 

spun că toți, fără excepție, au primit de la ea dragoste. 

33 Priviți-i pe cei care au fost altădată degenerați și care acum urcă pe culmile muntelui. Azi ați putea 

fi printre cele mai de jos ale omenirii, dar în curând, în acest timp de încercări spirituale, prin harul meu și 

meritele voastre de răbdare și bunăvoință, vă veți face și voi înșivă să vă ridicați deasupra oricărei mizerii. 

Nu uitați că durerea este un sculptor al sufletului. 

34 Sufletul și învelișul trupesc sunt în curs de a forma o ființă armonioasă, conștientă de îndatoririle 

sale spirituale și umane. Ați fost martorii evoluției învățăturilor și, în contemplarea voastră spirituală, ați 

ajuns să înțelegeți cine este Creatorul întregii frumuseți a lumii voastre, căci mintea voastră nu mai este 

întunecată. 

35 Trăiți în pace pentru că vă străduiți să fiți în armonie cu Dumnezeul vostru, iar pacea este o 

comoară pentru spiritul din această lume. Îl experimentezi după ce ți-ai îndeplinit toate îndatoririle față de 

Tatăl. 

36 Încearcă întotdeauna să trăiești în așa fel încât să ai această satisfacție, astfel încât în momentul 

plecării tale din această lume în cealaltă, spiritul tău să nu fie împovărat de nicio grijă pământească, nici de 

vreo durere datorată neîndeplinirii obligațiilor. 

37 Nu trebuie să vă obosiți în activitatea de iubire, pentru că voi înșivă o arătați. Vorbiți despre 

învățătura mea cu dragoste și cuvântul meu va înflori în inimi. 

38 Vă formez și vă umplu de înțelepciune, căci v-am spus deja că după 1950 nu veți mai auzi 

Cuvântul Meu prin intermediul organului uman al intelectului, iar cine nu folosește învățăturile Mele își va 

simți inima goală și va rătăci ca un mort. De ce ca mort? - Pentru că se va simți neputincios spiritual și 

moral și nu va găsi în încercările sale puterea de a se depăși pe sine și de a percepe mângâierea mea divină. 

39 Sarcina voastră este de a-i readuce la viață pe acești frați și surori, îndepărtându-i de materialism și 

convingându-i de harul atât de mare pe care îl conține spiritualizarea. 

40 După 1950, voi continua să Mă fac cunoscut prin inspirația fiecăruia dintre voi. Dacă veți ști cum 

să vă pregătiți spiritual, voi face minuni. Vă cer doar ca credința voastră să fie cel puțin la fel de mare ca 

cea a unui grăunte de muștar, și atunci veți vedea Cuvântul Meu împlinindu-se. 

41 Vorbește și fă binele fără teama de a fi vorbit despre el. Trebuie să vă apropiați de vecinii voștri 

fără a face distincții, pentru că nu știți care dintre ei suferă cel mai mult în interior. Veți vedea deseori cum 

semenii voștri se vor bucura când vă vor asculta și vă vor da semne clare de recunoștință. 

42 Invitați-i neobosit pe calea binelui și atunci când vor fi pe ea, multe suferințe se vor îndepărta de 

ei. 

43 Peste Noul Ierusalim va coborî mana. 

44 Voi face să existe între voi libertatea convingerilor religioase și a cuvântului, precum și dreptatea, 

astfel încât, atunci când oameni de alte naționalități se vor afla printre voi, la întoarcere să poată lua cu ei 

în inimă un dar de iubire și un ideal de fraternitate și de 

dreptatea se aprinde în ei. 

45 După 1950, omenirea așteaptă pacea adevărată. 

Dar eu vă spun: Secera mortală trebuie să continue să taie buruienile până când câmpurile sunt curate și 

spicele de grâu strălucesc. 
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46 Veți vedea plecând din această lume șefi de guvern respectați, care sunt obstacole în calea păcii, iar 

națiunile care ar trebui să se opună justiției divine vor dispărea pentru a face loc unor noi popoare care să 

se ridice acolo. 

47 Rugați-vă pentru ca și acum să puteți sădi în ei semințele voastre de pace. Uniți-vă ca o singură 

inimă și un singur gând și veți simți prezența mea foarte aproape. 

48 Respectați porunca pe care v-am lăsat-o în două epoci: "Iubiți-vă unii pe alții". 

49 La fel cum Pământul Făgăduinței a fost împărțit poporului Israel, tot așa întregul pământ va fi 

împărțit omenirii. Acest lucru se va întâmpla la momentul potrivit - după purificare. Deoarece este voința 

mea ca această distribuire să aibă loc, dreptatea și egalitatea vor prevala în ea, astfel încât toți oamenii să 

poată lucra împreună la o singură lucrare. 

50 Astăzi, popoarele mănâncă firimiturile de la masa celor puternici și a stăpânilor, în timp ce aceștia 

din urmă se îmbogățesc adunând pâinea servitorilor și a celor care depind de ei. Dar, deși firimiturile de 

pâine ale celor săraci sunt grele, ele nu sunt la fel de amare ca mâncarea pe care o mănâncă cei mari ai 

lumii. 

51 Atât unul, cât și celălalt sunt victime, de aceea este necesar să vă eliberez, să vă rup lanțurile. Dar 

este la fel de necesar ca robia și pustiirea provocate de plăgi să se înmulțească, pentru că altfel oamenii nu 

ar vrea să-L urmeze pe Cel care vine pentru mântuirea voastră. Vă amintiți paharul pe care l-a băut Israel 

când gemea în robie în Egipt? Moise a trebuit să apară pentru a le aduce izbăvirea. Vă mai amintiți cum a 

fost întemnițat și umilit poporul în propria patrie și cum a fost pentru celelalte națiuni când Mesia a apărut 

pe pământ pentru a le arăta calea mântuirii? 

52 Și în această perioadă este nevoie ca oamenii să cunoască lipsa, mizeria, asuprirea, nedreptatea, 

foamea și setea înainte de eliberare, pentru ca în cele din urmă să ajungă la o trezire interioară în dorința 

de a avea o viață diferită, mai bună. 

53 Când această umanitate va renunța la materialismul său și își va da seama cât de departe a trăit de 

Legea mea, va spune din adâncul inimii sale: "Cât de proști și de nesăbuiți am fost noi, ființele umane, 

când ne-am predat de bunăvoie patimilor, doar pentru a deveni sclavii lor". Acolo sus este muntele de pe 

care Tatăl a pus înaintea voastră legea Sa. Urcă-l pe calea pe care ți-am arătat-o. Pământul făgăduinței își 

ține porțile veșnic deschise în așteptarea mulțimilor cărora le aduce pace și binecuvântări. 

54 Când omul s-a scufundat în adâncul abisului și, epuizat de lupte și suferințe, nu mai are nici măcar 

puterea de a se salva, va experimenta cu uimire cum din adâncul propriei slăbiciuni, disperări și 

dezamăgiri izvorăște o putere necunoscută care vine din spirit. Când acesta din urmă își va da seama că a 

sosit ceasul eliberării sale, își va întinde aripile și se va înălța deasupra ruinelor unei lumi de deșertăciuni, 

egoism și minciună și va spune: "Iată-l pe Isus, cel respins. El este în viață. În zadar am căutat să-l ucidem 

în fiecare zi și la fiecare pas. El trăiește și vine să ne salveze și să ne dăruiască toată dragostea lui." 

55 Acesta va fi ceasul în care omul își va da seama că, pentru a atinge adevărata măreție spirituală, 

precum și o viață de măreție pe pământ, nu există altă lege decât cea a Dumnezeului său - și nici altă 

învățătură decât cea pe care v-am dat-o în Cuvântul lui Hristos. 

56 Ajungeți la fondul conflictelor voastre, studiați problemele care vă frământă și apoi puneți în 

practică directivele și principiile mele. Atunci veți vedea cum omenirea poate găsi în ele soluția la toate 

problemele care o frământă. Dar, deoarece vă simțiți incapabili să puneți în practică cuvintele și 

învățăturile pe care vi le dă Maestrul divin, va fi necesar ca durerea, care este și ea un învățător, să se 

apropie de voi pentru a vă convinge de multe adevăruri, pentru a vă sensibiliza și, mai mult decât atât, 

pentru a vă îndoi. 

57 Mă întrebi: "Nu are oare Cuvântul tău suficientă putere pentru a ne convinge de greșelile noastre, 

pentru a ne salva și a ne scuti astfel de a trece prin creuzetul suferinței?". Dar Eu vă spun: Cuvântul Meu 

are mai multă putere decât ați putea crede. Dar dacă cel care mă ascultă ar fi transformat imediat, fără 

efort, prin simplul fapt de a fi ascultat cuvântul meu, ce merit ar fi avut din partea ta? 

58 Este necesar ca cel care o ascultă să aibă credință, voință, efort și iubire. Atunci el va avea un mare 

merit, a cărui recompensă sau distincție va fi aceea de a nu experimenta nicio suferință pentru că a folosit 

Legea și Doctrina mea ca pe o armă. 
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59 Voi, mulțimile care mă ascultați acum, nu simțiți prezența Legii mele deasupra spiritului vostru? 

Nu simțiți cum vă bate inima ca și cum ar fi înviorată când auziți cuvântul meu? 

60 Rugați-vă ca să înțelegeți și fiți vigilenți ca să înțelegeți învățăturile mele, pentru că aveți mari 

responsabilități în această oră amară și dificilă pentru omenire. 

61 Dacă, în ciuda marilor necazuri care vă afectează, nu pierdeți acea urmă de spiritualitate pe care ați 

reușit să o atingeți, veți vedea că se vor întâmpla adevărate minuni pe drumul vostru, prin care Tatăl vostru 

vă va încuraja în dificila voastră călătorie prin viață. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 155  
1 Multe dintre învățăturile pe care vi le dau în acest moment vi se par noi pentru că au fost uitate. 

Dar acum este momentul în care vi le aduc din nou în atenție. Am pregătit un mare câmp de lucru pentru 

voi, în care vă invit să semănați semințele de eternitate pe care vi le ofer în acest moment. 

2 Îmi pregătesc noii discipoli care, prin credința și iubirea de aproapele, vor dobândi din ce în ce mai 

multă putere asupra bolilor trupului și ale sufletului - o putere de avocat asupra forțelor naturii și, de 

asemenea, asupra lumii spirituale. 

3 Înțelegeți că vremurile de ignoranță s-au încheiat. Acum trăiți în vremuri de înțelegere și de 

realizare deplină a învățăturilor mele. Vă puteți imagina cât de departe ați fi ajuns dacă ați fi pus în 

practică învățăturile mele din cele mai vechi timpuri și ați fi urmat poruncile mele? Dar ați dormit mult 

timp și ați petrecut mult timp satisfăcându-vă corpul prin plăceri, iar toate acestea v-au împiedicat să 

avansați pe calea dezvoltării spirituale. De aceea, astăzi, de vreme ce am venit la voi cu o nouă învățătură 

spirituală, ea vi se pare ciudată și nu este în armonie cu modul vostru de gândire, de simțire și de viață. Dar 

nu trebuie decât să reflectați la una dintre proclamațiile mele pentru a recunoaște adevărul cuvântului meu. 

Atunci veți vedea că învățătura mea nu este ciudată, ci că modul vostru de viață este ciudat. 

4 Veniți pe "pământul meu", acolo vă voi reaminti tot ce ați uitat. Voi șterge tot ceea ce nu trebuie să 

păstrați ca sămânță spirituală și vă voi face să vedeți tot ceea ce nu ați văzut până acum. Cu un singur pas 

vă voi smulge din stagnarea în care v-ați scufundat și vă voi lăsa să intrați într-o viață nouă - cea pe care ar 

fi trebuit să o trăiți de la început. 

5 Vedeți cât de simplu este acest cuvânt care înflorește pe buzele purtătorilor de cuvânt? Dar vă spun 

cu adevărat că, în toată simplitatea și modestia exprimării sale, ea îi va face pe oameni să înțeleagă acea 

înțelepciune pe care nu au fost capabili să o înțeleagă prin intermediul științelor și cu ajutorul teologiilor. 

6 Ucenicii buni, perseverenți, credincioși vor fi marii exploratori ai acestei învățături. Și ei vor fi 

umili, dar, în ciuda simplității lor, își vor uimi semenii cu lumina Cuvântului. 

7 Poporul meu nu va vorbi doar cu buzele, ci va propovădui învățăturile mele prin faptele lor și va 

învăța astfel cum să împlinească și să respecte legea mea. Ei vor transmite cu altruism ceea ce au primit de 

la Domnul lor. Aceștia își vor dovedi zelul pentru adevăr și autenticitatea comorii care le-a fost 

încredințată. 

8 Învățați-i pe semenii voștri prin fapte bune, sincere și generoase. Amintiți-vă că trebuie să vă 

purificați sufletul deja aici, pentru ca atunci când va trece în cealaltă lume să fie demn de a fi acolo, să nu 

fie deranjat și să nu se rătăcească. 

9 Ai puterea necesară pentru a îndepărta de pe calea ta tot ceea ce îți oprește pașii. Știți deja că arma 

care învinge totul este dragostea. Foarte mare va fi bucuria celui care va învinge în această luptă umană și 

se va arăta ca fiind soldatul victorios după ce a câștigat această bătălie. 

10 Amintiți-vă că eu v-am dat armele și că nu m-am mulțumit cu atât, ci v-am învățat și să luptați 

pentru a câștiga bătăliile. 

11 Deci, ce trebuie să căutați pe alte căi, din moment ce eu vă ofer în prezent totul pe calea 

adevărului? 

12 Am deschis mințile celor neinstruiți pentru ca ei să se poată reîmprospăta cu interpretarea 

cuvintelor mele. Am deschis ochii celor "orbi" la lumina adevărului pentru ca ei să se poată curăța de 

păcate, simțindu-se iubiți de Domnul lor. 

13 Nu vi s-a profețit din cele mai vechi timpuri că va veni ziua în care orice ochi îl va vedea pe Tatăl? 

Astfel, cel curat Mă va vedea, și aceasta va fi răsplata lui; și cel cu inima spurcată Mă va vedea și el, și 

aceasta va fi mântuirea lui. Cel care își deschide ochii la lumina mea pătrunde misterul și știe de ce. El 

trăiește începutul și sfârșitul. El trebuie să meargă ferm în viitor. 

14 Interpretați corect învățăturile mele; nu vă gândiți că Spiritul meu poate avea plăcere să vadă 

suferințele voastre pe pământ sau că am venit să vă lipsesc de tot ceea ce vă face plăcere pentru a mă 

încânta pe mine cu ele. Am venit pentru ca voi să recunoașteți și să respectați legile mele, pentru că ele 

sunt demne de respectul și atenția voastră, pentru că vă vor aduce fericire dacă le respectați. 
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15 V-am învățat să dați lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu și împăratului ce este al împăratului; 

dar pentru oamenii de astăzi există doar împăratul și nu au nimic de oferit Domnului lor. Dacă ați da lumii 

măcar ceea ce este necesar, suferințele voastre ar fi mai puține. Dar împăratul, căruia îi permiteți să vă 

determine acțiunile, v-a dictat legi perverse, v-a făcut sclavi și vă ia viața fără să vă dea nimic în schimb. 

16 Gândiți-vă cât de diferită este Legea mea, care nu leagă nici trupul, nici spiritul. Ea doar te 

convinge cu dragoste și te călăuzește cu bunătate. Îți dă totul fără interes și egoism, te răsplătește și te 

răsplătește în timp. 

17 Înțelegeți, discipoli, studiați lecțiile mele, ca să știți că vreau să formez cu voi un popor în care 

Tatăl își va pune încrederea, pentru că va fi pregătit să îndeplinească mari misiuni. Un popor care nu 

disperă la primul strigăt de alarmă, un popor care știe să-l înfrunte pe cel care se numește dușmanul său și 

care îl iartă, îl iubește și îl instruiește. 

18 Astfel, conform voinței mele, veți fi pregătiți pentru ziua plecării mele. Știți cu toții că 1950 este 

data stabilită de voința mea, de la care nu mă voi mai face cunoscut prin organul minții purtătorului de 

voce; și cum cuvântul meu se împlinește întotdeauna, acest moment va încheia manifestarea mea, care 

marchează pentru voi începutul celei de-a treia ere. 

19 Nu doriți să schimbați această dată și nici nu încercați în vreun fel să mențineți manifestarea 

Cuvântului Meu în forma sa actuală, nici pe cea a lumii spirituale. Vă spun deja că cei care fac acest lucru 

nu vor mai fi iluminați de lumina Maestrului. 

20 Dar de ce să comiteți o astfel de profanare, din moment ce v-am anunțat și v-am promis că după 

acest timp veți conversa cu Mine de la spirit la spirit, chiar dacă nu ați fost purtători de voce? 

21 V-am mai spus că cei pe care i-am chemat și echipat ca profeți ai acestui timp vor avea sarcina de a 

avertiza mulțimile și de a nu le lăsa să doarmă. Lor le voi dezvălui mari învățături pentru ca ei să vă ajute 

să nu cădeți în ispită. 

22 Vă vorbesc cu cea mai mare claritate, chiar și atunci când folosesc o comparație, pentru că știu că 

astfel Mă puteți înțelege mai bine. Când am vorbit mulțimilor în cea de-a doua eră, am făcut-o adesea prin 

parabole, pentru ca ele să Mă înțeleagă. Dar când am vorbit numai cu ucenicii Mei, am făcut-o în cuvinte 

simple, dar profunde în învățătura lor. 

23 Înțelegeți, așadar, că vorbesc prin parabole și folosesc o metaforă pentru ca cei "din urmă", cei cu o 

minte nepregătită sau cei care nu și-au dezvoltat încă spiritul, să poată înțelege sensul deplin al învățăturii 

Mele. Atunci când vă fac revelații fără a folosi simboluri, acestea sunt destinate celor a căror dezvoltare și 

cunoaștere a învățăturilor spirituale le permite să înțeleagă mai bine. 

24 În zadar vor spune mulți oameni că această învățătură este nouă sau că nu are nicio legătură cu 

revelațiile divine care v-au fost date în trecut. Vă asigur că tot ceea ce v-am spus în acest timp prin 

intermediul intelectului uman își are rădăcinile și fundamentele în ceea ce v-a fost deja proclamat în mod 

profetic în Primul și Al Doilea Timp. 

25 Dar confuzia despre care vă vorbesc vine din cauză că cei care au interpretat acele revelații au 

impus oamenilor interpretările lor, iar acestea au fost parțial corecte și parțial eronate. De asemenea, se 

întâmplă și pentru că lumina spirituală a învățăturilor mele a fost ascunsă oamenilor și, uneori, a fost dată 

într-o formă distorsionată. De aceea, astăzi, de vreme ce a sosit momentul în care lumina mea vă va elibera 

din întunericul ignoranței voastre, mulți oameni au negat că aceasta ar putea fi lumina adevărului, 

deoarece, în opinia lor, nu corespunde cu ceea ce v-am învățat înainte. 

26 Vă asigur că niciunul dintre cuvintele Mele nu se va pierde și că oamenii din acest timp vor ajunge 

în cele din urmă să știe ce v-am spus (de fapt) în trecut. Atunci, când lumea va ajunge să cunoască 

spiritismul, va spune: "Într-adevăr, toate acestea le-a spus deja Iisus!". 

27 Și, într-adevăr, v-am spus deja totul (la acea vreme), chiar dacă, în privința multor adevăruri 

revelate, v-am proclamat doar elementele fundamentale. Ți le-am lăsat ție pentru ca tu să înveți treptat să 

le înțelegi, pentru că la acea vreme omenirea nu era încă capabilă să înțeleagă tot ceea ce îți arăt acum în 

întregime. 

28 Cu o anumită ocazie, Isus se afla cu un om versat în Lege și, ca răspuns la întrebările sale, 

Maestrul i-a făcut o revelație.* Atunci omul, uimit de ceea ce nu i-ar fi trecut niciodată prin cap, a spus: 

"Doamne, dar cum este posibil așa ceva?". La care Maestrul divin a răspuns: "Dacă nu poți crede în 
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lucrurile pământești pe care ți le spun - cum ai putea crede în cele cerești?". Dar acum este momentul să 

Mă înțelegeți, pentru că spiritul evoluat al omului poate primi acea lumină intensă a Divinității care 

dezvăluie, dezvăluie și explică totul, și pe care voi o numiți lumina Duhului Sfânt, adică Duhul 

Adevărului. 
* Despre reîncarnarea duhului cu sufletul în convorbirea nocturnă cu Nicodim (Ioan 3, 1-21). 

29 Așa că, iubite popor, fiți veseli, căci învățătura pe care v-am adus-o în acest timp va fi pentru voi 

pâinea vieții veșnice. 

30 Chiar și astăzi vă dau învățături pe care nu le veți înțelege pe deplin decât în viitor, doar sub o 

formă implicită, pentru că acum nu le-ați înțelege și mulți dintre voi nu le-ar crede. Prin aceasta vreau să 

vă spun că nu ați atins încă scopul, vârful cunoașterii spirituale și nici învățăturile mele divine nu și-au 

atins limita. 

31 Fiți discipolii mei pentru totdeauna și veșnic, vegheați pe vecie asupra cuvântului meu, pe care nu 

veți încerca niciodată să-l schimbați. Legea mea și învățătura mea nu se contrazic niciodată. În Divinitate, 

totul este ordine, armonie și perfecțiune, lucru de care vă puteți convinge prin natura materială care vă 

înconjoară. 

32 În Epoca a doua, nimeni nu a putut rezista puterii divine care emana din cuvintele lui Iisus. Oricine 

a auzit-o a fost imediat convins, a fost biruit și a învățat mai bine. Atât păcătosul cât și arogantul, săracul 

cât și bogatul, fariseul cât și scribul, reprezentantul lui Dumnezeu cât și reprezentantul împăratului - toți 

cei care credeau în el își simțeau spiritul tremurând în fața prezenței divine a Fiului lui Dumnezeu. 

33 Motivul pentru aceasta era că cuvântul lui Isus nu era decât explicația faptelor sale, căci mărturia 

existenței sale era cuprinsă în cuvintele învățăturii sale. 

34 În același mod, Isus i-a învățat pe ucenicii săi, arătându-le că este necesar pentru credibilitatea 

cuvântului lor să îl susțină prin exemplul faptelor lor bune. 

35 Și pe buzele acelor ucenici, cuvântul lui Dumnezeu trebuia să-i zguduie pe cei care îl ascultau, 

pentru că lumina radia din ochii lor și cuvintele lor conțineau adevăruri care nu puteau fi respinse. Și ei au 

învățat prin exemplul lor, au propovăduit prin faptele lor și le-au pecetluit cu sângele lor, așa cum a făcut 

și Maestrul lor. Prin moartea lor au confirmat adevărul cuvintelor pe care le-au rostit în lume. De aceea au 

câștigat inimile popoarelor și națiunilor cărora le-au adus sămânța adevărului și a iubirii. 

36 Mulțimile, chiar și nobilii și păgânii, s-au predat în fața adevărului și a sincerității învățăturii mele, 

care a fost practicată și predicată în mod pur și adevărat. 

37 Nimeni care a avut norocul să primească în inima sa Cuvântul meu în puritatea sa originală nu s-a 

rătăcit vreodată. Dar cât de nenorocit a fost pentru cei care au primit Cuvântul meu amestecat cu impurități 

omenești! Când au descoperit în cele din urmă aceste imperfecțiuni, i-au întors spatele, au luat în derâdere 

ceea ce înainte consideraseră a fi adevărul absolut. 

38 Priviți aceste mari popoare ale pământului, cum sunt dominate de egoism, care este negația 

Doctrinei mele! Vedeți cum sunt cufundați în materialism, trăind doar pentru lume și ignorând orice 

chemare spirituală! Vă spun că și ei au ajuns să cunoască învățăturile mele. Dar a lipsit ca cei care au 

transmis sămânța mea să dea mărturie despre acest adevăr prin viața lor și prin exemplul faptelor lor, ceea 

ce ar fi trebuit să facă, așa cum au făcut acei ucenici ai Domnului, precum și alții care mai târziu au lucrat 

la fel ca ei, transmițând adevărul învățăturii cu riscul vieții lor. 

39 Cum este posibil, vă întrebați uneori, ca, deși această lume a fost însămânțată cu cuvântul 

Mântuitorului și udată cu sângele lui și al celor care l-au urmat, să existe oameni și popoare care nu au 

păstrat nimic din această învățătură? 

40 La aceasta vă spun că în acest timp au lipsit apostolii adevărului, care, prin faptele lor de iubire, să 

arate erorile oamenilor și să mărturisească adevărul conținut în învățătura divină. 

41 De la realizarea Doctrinei mele, care te învață doar iubirea, mila, respectul, dreptatea și pacea, s-a 

trecut la cultul idolatru, la materialism, la fanatism religios, la profanare, iar când omenirea a simțit în 

toate acestea o abatere de la adevăr, a luptat pentru eliberarea sa. 

42 Astăzi, mulți nu numai că s-au îndepărtat de învățătura Mea, dar au combătut-o și încearcă să o 

eradicheze complet din inimile oamenilor. Ei nu știu că sunt pe cale să-i surprind folosind acel cuvânt 

căruia nimeni nu-i poate rezista - cu acel glas care i-a făcut pe regi și domni să tremure și a doborât tronuri 
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și imperii. Dar mai întâi, fiecare plantă care nu a fost semănată de Mine trebuie să fie dezrădăcinată din 

rădăcină, pentru ca sămânța Mea divină să cadă din nou în solul pregătit. 

43 Ucenici, duceți adânc în voi toată această lecție, ca să fiți printre cei care veghează și se roagă în 

timpul încercărilor. 

44 Nimic nu îți tulbură pacea în acest moment, nimic nu interferează cu devotamentul tău care te-a 

făcut să atingi înălțarea interioară. 

45 Ori de câte ori îl primiți pe Maestru în acest mod, veți simți cum dispar necazurile care uneori vă 

învăluie inimile ca în ceață. 

46 Mare este iubirea mea milostivă, pentru că și suferințele voastre sunt mari. Dar nu spuneți că 

vremurile s-au schimbat și că acestea v-au adus durere; pentru că timpul ca atare nu se schimbă, ci oamenii 

se schimbă. 

47 Viața dumneavoastră s-a schimbat datorită științei, noilor legi, idei și obiceiuri. Dacă sufletul tău ar 

adera mereu la spiritualizare, nu ar fi infectat de materialismul care îl înconjoară, dar adesea se lasă purtat 

de influențele lumii. Dar la apogeul materialismului, lumina mea divină vine la tine și te întreabă: Ce 

schimbări ai observat în natura care te înconjoară? Nici unul!* Dar priviți dincolo de lucrurile materiale și 

veți vedea dezvoltarea spirituală și intelectuală a oamenilor. 

* Trebuie remarcat faptul că acest lucru a fost spus în prima jumătate a secolului XX. ─ Mai mult: Procesele din 

natură urmează legile cunoscute și, eventual, încă necunoscute ale naturii în orice moment, fără nicio abatere. 

48 Întunericul care te înconjoară este dens, dar spiritul are nevoie de libertate. Această libertate este 

dată de Cuvântul meu, care va face miracolul de a împăca spiritul cu trupul, deoarece înțelege că ambele 

sunt unite printr-o singură lege. Atunci, corpul și spiritul vor lucra în armonie cu conștiința care vă va 

dezvălui cine sunteți și încotro vă îndreptați. 

49 Lucrările tale vor lua naștere în funcție de modul tău de gândire, iar dacă gândirea ta este luminată 

de inspirația spiritului și ascultă vocea conștiinței, lucrările tale vor fi perfecte, pentru că spiritul este 

perfect în virtutea originii sale. 

50 Eu vă voi spune întotdeauna: "Folosiți-vă de satisfacțiile pe care vi le poate oferi lumea voastră, 

dar bucurați-vă de ele în cadrul Legii mele și veți fi perfecți". 

51 Voi continuați să auziți reproșurile conștiinței, și asta pentru că nu ați armonizat trupul și spiritul 

prin legea pe care v-am dat-o eu. 

52 Adesea, continui să păcătuiești pentru că crezi că nu vei fi iertat. Aceasta este o părere greșită, 

pentru că Inima mea este o ușă care este întotdeauna deschisă pentru cel care se pocăiește. 

53 Nu mai există în tine nici o speranță care să te încurajeze să aștepți un viitor mai bun? Nu vă lăsați 

cuprinși de tristețe și disperare. Amintește-ți de dragostea mea, care este mereu cu tine. Căutați la mine 

răspunsul la îndoielile voastre și vă veți simți în curând luminați de o nouă revelație. Lumina credinței și a 

speranței va străluci adânc în spiritul tău. Atunci vei fi un apărător al celor slabi. 

54 Anii de foamete se vor abate asupra voastră, dar dacă vă iubiți ca frați și surori, miracolul de la 

prima dată se va întâmpla din nou și mana va cădea peste voi. 

55 Voi dezlega limbile oamenilor în acest timp, ca să Mă recunoască după o singură limbă: Cea 

spirituală, cea a iubirii. Atunci se va împlini profeția lui Isaia, care a spus: "Limbile se vor dezlega pentru 

că limbile de foc le vor dezlega". 

56 Exprimați în mod vizibil mila mea, vorbiți despre lucrarea mea, nu vă feriți de sacrificiu. Folosiți-

vă de armele voastre de iubire, de milă, de generozitate și de blândețe și, dacă veți înfrunta lupta cu 

credință și curaj, victoria va fi în curând a voastră. Dar mergeți până la capăt cu cuvântul meu, ca să nu 

simțiți că învățătura mea vă obligă să o urmați; pentru că eu vă invit doar să mă ascultați și - odată ce m-ați 

înțeles - cel care o face din iubire, din convingere, din voință liberă, își va îndeplini sarcina. Datoria mea 

ca tată este să arăt mereu calea spre mântuirea copiilor mei. 

57 Iubiții mei, realizați că în această simplă învățătură aveți ocazia să cunoașteți și să înțelegeți iubirea 

Tatălui vostru. Și eu vă cer simplitatea și sinceritatea inimii voastre pentru a mă dezvălui vouă în plinătate. 

58 Acum, în timpul manifestării Mele, Mă dezvălui în toți purtătorii de voce și dau instrucțiuni și 

învățături prin intermediul lor. Cine ar putea îndrăzni să nege că mă manifest prin asta sau prin aia? Cine 

cunoaște cu adevărat adevărata mea natură? Iubiți-vă și respectați-vă unii pe alții, pentru ca lucrarea 
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voastră în ceruri să fie socotită ca un merit. Este, de asemenea, voința mea ca cuvântul meu să apară în 

scris, pentru ca generațiile viitoare să îl cunoască. 

59 Pentru a fi recunoscut de semenii tăi, trebuie să te asiguri că dragostea îți ghidează întotdeauna 

acțiunile. Fiți compătimitori cu durerea celorlalți, îndepărtați influențele rele care subminează sănătatea 

semenilor voștri cu autoritatea pe care v-am dat-o și veți fi recunoscuți de ei ca oameni cu putere 

spirituală. Ascultă-mă.  

Parabolă: 

60 "Un bătrân mergea încet și cu greu pe o cărare. Curând a fost ajuns din urmă de doi tineri care se 

grăbeau pe aceeași cărare și care i-au spus: "Dragă bătrâne, scopul tău este încă departe? La care bătrânul a 

răspuns: "Țelul este încă departe, drumul este încă lung și trebuie să îl parcurgi cu grijă pentru a nu obosi. 

Deși sunt obosit, cred că prin ultimul efort îmi voi atinge obiectivul! 

61 După ce l-au ascultat, acei tineri și-au continuat în grabă drumul, uitând cuvintele bătrânului și 

făcând remarci disprețuitoare despre încrederea acelui bătrân rătăcitor care spera să ajungă la destinația 

căii, chiar dacă, în opinia lor, era pe cale să cadă. 

62 Bătrânul și-a continuat drumul, dar acei tineri care îl lăsaseră atât de repede în urmă au fost mai 

târziu asaltați de sete, foame și oboseală, iar în cele din urmă s-au prăbușit de oboseală. Dormeau adânc 

când au fost prinși de bătrân, care i-a trezit și le-a spus cu blândețe: "Voi, tinerii, ați experimentat acum, în 

tinerețe, ce înseamnă epuizarea. Nu mergeți în grabă pe drumul acesta, care este atât de departe. Să 

mergem cu grijă și vă asigur că vom ajunge. Dar ei au răspuns somnoroși: "Lăsați-ne în urmă, ne-am 

epuizat la maximum și nu mai putem merge mai departe. Voi aveți un baston și puteți merge mai departe, 

noi nu avem niciunul". 

63 Când bătrânul, care nu era înțeles, i-a văzut așa (zăcând acolo), le-a oferit câte o bucată de pâine cu 

care i-a întărit, le-a adus puțină apă la buze și le-a potolit setea. El i-a ajutat să se ridice, i-a însoțit în 

peregrinările lor și le-a aprins credința până când, în cele din urmă, i-a adus la destinație." 

64 Gândiți profund și învățați, iubiți discipoli, pentru că aveți sarcina de a fi conducătorii umanității. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 156  
1 Bine ați venit ucenicilor care vin la Maestru în dorința de înțelepciune. Iată-mă din nou printre voi, 

copiii mei, pentru că văd că sunteți discipoli dornici de învățătură. Vă amintiți că nu sunteți încă suficient 

de pregătiți pentru a transmite cuvântul Meu semenilor voștri și vă grăbiți să-L ascultați pe Cel care știe 

toate lucrurile. Mâine veți fi instruiți și veți fi maeștri. 

2 Îmi cereți harul pentru a înțelege Cuvântul Meu, iar Eu vi-l acord. Dar recunoașteți că în acest 

moment vă vorbesc cu o claritate absolută. 

3 Luați Cuvântul Meu și hrăniți-vă cu el, căci Eu vă voi întări spiritul. 

4 Învățăturile mele sunt întotdeauna diferite, dar conțin aceeași esență, aceeași iubire. Întotdeauna 

încep prin a vă vorbi plin de iubire și închei prin a-mi revărsa mila. Legea mea este închisă în aceste două 

virtuți. Atrageți putere și lumină din această sursă. Aceasta este voința Mea pe care v-o fac cunoscută, nu 

ca pe o poruncă, pentru că Maestrul, care este înțelepciune infinită, vă cere să înțelegeți și să vă îndepliniți 

sarcina prin propria voință. 

5 Ți-am acordat libertatea de voință și îți arăt doar calea pe care trebuie să o urmezi. Și întotdeauna 

vă voi spune că această cale este o cale spre perfecțiune - o cale al cărei sfârșit nu este moartea trupească, 

ci care continuă dincolo de această viață în care supraviețuiește sufletul vostru. 

6 V-am spus că vă promit fericire în lumea de dincolo și că nu vă veți mai păta cu murdăria și 

pasiunile cărnii dacă vă îndepliniți sarcina în această lume, 

7 Nu știți câte etape mai aveți de trăit pe această planetă. Dacă voi considera că este corect să te 

întrupezi din nou, trebuie să iei un nou trup pământesc, dar cu un suflet mai dezvoltat, care nu se va opune 

voinței divine. Vă veți continua munca în beneficiul semenilor dumneavoastră. Veți continua să vă 

dezvoltați în sus și să vă perfecționați plini de încredere și speranță în dreptatea mea. 

8 Va trebui să fiți puternici pentru a rezista pericolelor și ispitelor și, având în vedere exemplul 

vostru și dovezile de tărie sufletească, veți fi numiți iluminați și aleși ai Domnului. Căci lumea spirituală a 

luminii vă va ajuta pe căile voastre și vă va veghea în permanență. Trăind împreună conform voinței mele, 

veți aduce la îndeplinire cuvântul meu profetic. 

9 Continuați să lucrați, chiar dacă ochii voștri fizici nu văd rodul luptei voastre. Poate că o veți vedea 

în spirit sau într-un corp nou. 

10 Aceasta va fi munca de mâine a omenirii, în care fiecare va lucra pentru binele tuturor, iar națiunile 

vor lupta pentru pacea lumii. 

11 În acel moment va începe bătălia dintre viziunile lumii și credințe. Va fi o perioadă de dezbateri și 

discuții în care intelectualii acestei lumi vă vor pune la încercare cunoștințele. 

12 Vor fi discutate diferitele interpretări date Cuvântului Meu din Era a Doua și tot ceea ce am vorbit 

prin intermediul celor iluminați ai Mei. Atunci se va ridica vălul de pe multe mistere, iar ipocrizia multora 

va fi învinsă de adevărul învățăturii Mele. 

13 Dorința mea divină este ca oamenii să ajungă să se înțeleagă unii pe alții dincolo de doctrinele lor 

și să facă astfel un pas spre uniunea spirituală. 

14 Pregătiți-vă pentru acest moment, apoi, cu cuvintele voastre simple și clare, îi veți convinge pe 

savanți și pe cei înțelegători; căci înălțarea voastră spirituală va fi suficientă pentru ca eu să vă inspir 

înțelepciunea mea, care va curge inepuizabil din gura voastră. Urmați calea trasată de Domnul vostru. 

15 Văd că suferiți din cauza nepăsării pe care v-o arată lumea și, de asemenea, pentru că m-ați urmat 

pe calea umilinței și a carității. 

16 Nu plângeți de dragul vostru, căci în realitate sufletul vostru este purificat. Plângeți de dragul celor 

care încă trăiesc abandonați plăcerilor lumii și continuă să fie prizonieri ai cărnii. Să nu credeți că mă 

bucur de suferințele voastre, căci aceasta ar însemna să negați virtutea Tatălui vostru, care este iubirea. 

Gândiți-vă că am venit la voi tocmai pentru a vă scurta zilele de suferință și pentru a vă ușura durerea. Vă 

sfătuiesc să perseverați în bunătate, căci este mai bine să suferiți acum pentru că faceți binele decât pentru 

că faceți răul. 

17 Deasupra suferințelor voastre vă voi face să simțiți pacea mea, acel har divin de care cei puternici, 

în ciuda tuturor bogățiilor lor, nu se pot bucura. 
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18 V-am învățat să-i vindecați pe cei bolnavi fizic și psihic. Oricine practică o astfel de virtute și se 

simte bolnav, va simți prezența medicului suprem la căpătâiul patului său. Învățați să simțiți prezența mea 

și a lumii spirituale, pentru ca voi să nu vă simțiți niciodată abandonați, pentru ca orfanul să nu se simtă 

lipsit de apărare, pentru ca văduva să nu se simtă singură și neajutorată, pentru ca bărbatul sau femeia 

rămasă singură să nu simtă un gol în suflet și pentru ca cei care nu au cunoscut iubirea pe pământ să poată 

percepe în inima lor iubirea Tatălui lor ceresc. 

19 Iubiți-vă aproapele, slujiți-l, dedicați-i cel puțin o parte din timpul vostru, căci astfel veți reuși ca 

spiritul vostru să-și îndeplinească sarcina. Atunci veți putea lua ca exemplu în viața voastră învățăturile 

Maestrului vostru divin, care, uitând de suferințele și de amărăciunile sale, s-a dedicat doar sarcinii de a 

binecuvânta și de a distribui mângâierea învățăturii sale pe toate căile sale. 

20 Poporul: Acum că sunt cu voi sub această formă, tremurați de fericire când auziți cuvântul meu. 

21 Întoarceți-vă, voi, săracilor care n-ați avut niciodată nimic, voi, bolnavi, umiliți, care flămânziți și 

însetați de dreptate, voi, nenorociți și asupriți. Umpleți-vă inima de speranță, căci vă spun cu adevărat că 

această speranță nu va fi dezamăgită. Înțelegeți că a sosit ceasul judecății și că toți cei care și-au îndurat 

ispășirea cu răbdare, care și-au golit cu blândețe paharul suferinței și și-au îndurat cu dragoste încercările, 

își vor primi răsplata. 

22 Revelații, cunoaștere, pâine, posibilități de muncă și balsam de vindecare - toate acestea și multe 

altele au fost date celor care știau să aștepte ceasul întoarcerii mele. 

23 Discipoli, înmulțiți-vă, pentru ca pacea și lumina mea să se răspândească pe tot pământul. Mesajul 

meu nu este adresat unor creaturi privilegiate, ci tuturor copiilor mei. Ferice de cei care o primesc și de toți 

cei care o așteaptă. 

24 Sunteți încă niște copii în raport cu învățăturile Tatălui și, prin urmare, nu trăiți încă în armonie cu 

perfecțiunea vieții spirituale. Nu ați ajuns încă la plinătatea vieții adevărate; pentru a vă ajuta, a fost 

necesar ca Domnul vostru să coboare să vă ajute, astfel încât, cu ajutorul Lui, să puteți cunoaște tot ceea ce 

nu știți, ceea ce nu ați înțeles și ceea ce ați uitat. 

25 Hristos este și trebuie să fie exemplul vostru; pentru aceasta m-am făcut om în acel moment. Care 

a fost revelația pe care Isus a adus-o omenirii? - Dragostea Sa infinită, înțelepciunea Sa divină, mila Sa 

fără limite și puterea Sa. 

26 Ți-am spus: Luați-Mă ca exemplu și veți face aceleași lucruri pe care le fac Eu. Din moment ce am 

venit ca Maestru, ar trebui să înțelegeți că acest lucru nu a fost făcut pentru a vă da învățături imposibile 

sau care sunt dincolo de înțelegerea oamenilor. 

27 Înțelegeți, deci, că dacă veți face fapte precum cele pe care v-a învățat Isus, veți fi ajuns la 

plinătatea vieții de care v-am vorbit mai înainte. 

28 Câți oameni cred că posedă măreție spirituală datorită cunoștințelor pe care le-au dobândit și totuși, 

pentru mine, nu sunt mai mult decât niște copii care au stagnat pe calea dezvoltării lor. Pentru că ei trebuie 

să-și amintească faptul că nu doar prin dezvoltarea intelectului lor pot atinge înălțarea spiritului lor, ci 

trebuie să fie prin dezvoltarea totalității ființei lor, și există multe talente în om care trebuie dezvoltate 

pentru a atinge perfecțiunea. 

29 Acesta este motivul pentru care am instituit - ca una dintre legile Mele de iubire și de dreptate - 

reîncarnarea sufletului pentru a-i acorda o cale mai lungă, care să-i ofere toate oportunitățile necesare 

pentru a-și atinge perfecțiunea. - Fiecare existență pământeană este o lecție scurtă, căci altfel oportunitățile 

unei ființe umane de a împlini întreaga mea Lege ar fi prea puține. Dar este inevitabil să recunoașteți 

scopul acestei vieți, pentru a putea absorbi din ea sensul ei și pentru a atinge armonia ei, care este baza 

perfecțiunii umane - pentru a putea progresa la un nivel mai înalt de viață, până când veți ajunge la viața 

spirituală, unde am pregătit pentru voi atâtea lecții pe care trebuie să vi le predau și atâtea revelații pe care 

trebuie să vi le dau. 

30 Niciodată toate ființele umane de aici de pe pământ nu au trăit la același nivel spiritual. Alături de 

oamenii de mare înălțime trăiau alții care erau retardați. Trebuie să vă atrag atenția că momentul actual nu 

va fi singurul în care pot apărea oameni cu un spirit foarte elevat. 
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31 În toate timpurile, chiar și în perioade îndepărtate ale istoriei umane, ați avut exemple de oameni 

cu un spirit înalt. Cum ați putea explica faptul că, chiar și în cele mai vechi timpuri, existau oameni cu 

spirit evoluat, dacă aceștia nu ar fi trecut prin reîncarnări succesive care să-i ajute să evolueze în sus? 

32 Motivul este că spiritul nu a luat naștere în același timp cu învelișul corpului și nici începutul rasei 

umane nu coincide cu cel al spiritului. Adevărat vă spun că nu există niciun spirit care să fi venit în lume 

fără să fi existat în trecut. Cine dintre voi poate măsura sau cunoaște timpul pe care l-a trăit în alte sfere 

înainte de a veni să trăiască pe acest pământ? 

33 În alte lumi, spiritele se bucură, de asemenea, de libertatea de voință și păcătuiesc și se rătăcesc, 

sau perseverează în bunătate și astfel ajung să se înalțe, așa cum faceți voi pe pământ. Dar când vine 

timpul stabilit, cei care sunt destinați să trăiască pe acest pământ coboară pe el pentru a îndeplini o sarcină 

nobilă, iar alții pentru a-și îndeplini datoria de ispășire. Dar, în funcție de cum vor dori să vadă acest 

pământ, unora li se va prezenta ca un paradis, iar altora ca un iad. De aceea, când aceștia vor înțelege mila 

Tatălui lor, vor vedea doar o viață minunată, semănată cu binecuvântări și lecții de viață pentru spirit - o 

cale care îi va aduce mai aproape de Țara Făgăduinței. 

34 Unii părăsesc această lume cu dorința de a se întoarce, alții o fac cu teama de a se întoarce. 

Motivul este că natura voastră umană nu a fost încă capabilă să înțeleagă armonia în care trebuie să trăiți 

cu Domnul. 

35 V-am dezvăluit deja că poporul meu este împrăștiat pe tot pământul, adică că sămânța spirituală 

este împrăștiată pe tot cercul pământului. 

36 Astăzi nu sunteți de acord și chiar nu vă respectați unul pe celălalt din cauza unor fleacuri. Dar 

când învățăturile materialiste amenință să vă copleșească pe toți, atunci toți cei care gândesc și simt cu 

spiritul vor deveni în cele din urmă una. Când va veni acel moment, vă voi da un semn ca să vă puteți 

recunoaște unul pe celălalt - ceva ce puteți vedea și auzi în același mod. Atunci, când vă veți da mărturie 

unii altora, veți fi uimiți și veți spune: "Domnul este cel care ne-a vizitat". 

37 Înțelegeți că frații și surorile voastre spirituale nu locuiesc doar în această națiune, ci și în alte 

popoare, regiuni și națiuni. Să știți că trebuie să vă pregătiți pentru a atinge cea mai mare puritate în viețile 

voastre, astfel încât să puteți da o mărturie adevărată despre tot ceea ce ați auzit și ați primit aici. Mă ating 

de toate sufletele pentru ca, atunci când va veni ceasul, să vă poată da o mărturie adevărată și completă a 

tot ceea ce au primit la rândul lor și să fie pregătiți să vă asculte cu iubire. 

38 Nu forțele umane vor fi cele care vor mișca acest popor pe pământ atunci când se va uni. Ea va fi 

una din punct de vedere spiritual, fără a căuta pentru ea însăși o cetate proprie, și nici nu va exista un 

guvern spiritual care să conducă lumea. 

39 O lumină superioară îl va ghida și inspira în mijlocul diverselor ideologii, doctrine, mișcări, religii, 

credințe și secte, iar atunci omenirea, care a trăit până acum cufundată în cel mai profund materialism, va 

fi uimită când va vedea apariția acestui popor învățat. 

40 Poporul Meu nu a făcut în trecut lucrări care să-l apropie de comuniunea perfectă cu Creatorul său, 

ci a căzut în profanare și neascultare. Cu toate acestea, nu i-am distrus, pentru că dreptatea iubirii mele a 

vrut să-i păstreze și să-i sporească pe pământ, pentru ca ei să se purifice de greșelile lor din trecut și apoi, 

cu o mai mare lumină în spirit, să-și îndeplinească misiunea care le fusese deja încredințată în primele 

timpuri. Aceasta constă în a aduce mesajul divin fraților și surorilor lor, în a fi pionieri spirituali pentru 

celelalte popoare și în a învăța prin faptele și exemplul lor cum să respecte și să se supună legii divine a 

Tatălui. 

41 Înțelegeți că v-am trimis în lume ca o binecuvântare pentru omenire. Rugați-vă și vegheați pentru a 

fi pregătiți pentru acel ceas în care veți fi cu toții uniți în spirit, în gândire și în faptele voastre, chiar dacă 

fizic sunteți departe unii de alții. Numai prin spiritualizare veți putea lupta și învinge balaurul 

materialismului, care avansează pas cu pas, devorând popoare și semănând durere și suferință. 

42 În acest timp vă spun: Ferice de voi, care ați fost destinați să mă primiți în acest timp și să ascultați 

Cuvântul meu. Eu v-am echipat și lumina mea v-a inundat spiritul. Prin aceasta veți fi puternici și chiar 

dacă vor veni peste voi mari încercări, nu vă veți lăsa învinși. Odată ajunși în căminul spiritual, vă veți da 

seama cât de mare a fost privilegiul care v-a fost acordat și vă veți simți fericiți. 
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43 Când ați auzit pentru prima dată cuvântul Meu, ați simțit că Eu eram cel care vă vorbea; și, 

gândindu-vă la faptele voastre, v-ați gândit că nu erați puri, că trebuie să vă faceți demni, și ați început o 

viață nouă, mai perfectă în fiecare zi. Dar cât de dificil este pentru tine să rămâi ferm în această hotărâre. 

Adesea vă sacrificați fără ca Eu să vă fi cerut acest lucru, și în curând obosiți. Eu vă spun că Îmi este 

plăcut să urmați calea cu răbdare. Cum vă veți desăvârși într-un timp scurt, când lucrarea pe care o 

întreprindeți este atât de mare? 

44 Tu mă iubești și aceasta este temelia ta. Îmi arăți credința ta și chiar și atunci îmi spui când ești în 

suferință: "Stăpâne, sunt mereu împiedicat să îndeplinesc legile tale. Necredința celor dragi mă slăbește, 

ispita se apropie mereu de mine ca să mă doboare, iar eu însumi mi-am încălcat hotărârea!". Dar vă spun 

că trebuie să lucrați în mijlocul acestui conflict; aceste obstacole pe care le întâlniți sunt încercări pentru 

credința voastră, iar prin ele sufletul se purifică din ce în ce mai mult. Aveți încredere în voi înșivă, 

înțelegeți că aveți Spiritul meu în voi și că sunteți pregătiți să participați la această mare bătălie. 

45 Sunteți abia la primii pași și, chiar dacă pe unii i-am chemat să fie lideri de biserică, iar pe alții să 

fie "purtători de cuvânt", trebuie să lucrați cu toții la voi înșivă pentru a vă cunoaște misiunea și pentru a fi 

capabili să o îndepliniți. Dar nu vă neg meritul: Voi ați pus cauza mea pe primul loc în inimile voastre și 

cea mai mare dorință a voastră este să mă urmați. Eu, Tatăl vostru, v-am călăuzit, v-am condus și mi-am 

deschis inima pentru ca în ea să cunoașteți iubirea și îndurarea mea. 

46 Răbdarea mea nu are limite. V-am acordat trei vârste și nenumărate reîncarnări pentru a ajunge la 

înălțarea voastră spirituală, și chiar și în acest timp vă vorbesc fără să țin cont de necredința și 

materialismul oamenilor. Sunteți în cea de-a treia epocă a revelațiilor spirituale și, dacă știți cum să vă 

folosiți darurile spirituale, veți realiza puterea spiritului vostru și veți afla că am vrut întotdeauna să fac din 

voi ființe superioare, capabile de fapte mărețe. Am pus totul la dispoziție pentru ca voi să vă lăsați conduși 

de legea mea de iubire și să o respectați. La dreapta fiecărui "lucrător" se află un înger păzitor, iar atunci 

când aceste entități comunică cu voi, ele v-au dezvăluit umilința lor, supunerea lor. Ei te-au însoțit pe calea 

vieții și au suferit împreună cu tine greutățile drumului. Ascultați-i, căci în cuvintele lor pline de lumină 

veți găsi explicația revelațiilor mele. După anul 1950, vă veți aminti de exemplul acestor entități virtuoase 

care nu vor fi departe de voi, ci vor continua să vă inspire spiritul și să protejeze umanitatea. 

47 Pregătiți-vă astfel încât să nu imputați imperfecțiune cuvântului meu. Recunoașteți conținutul său 

(spiritual). Dacă purtătorul de cuvânt pe care îl folosesc nu este pregătit, dacă spiritul său nu primește cu 

atenție dictatele mele, cuvântul care iese de pe buzele sale nu va reflecta perfecțiunea mea. Prin urmare, 

pătrundeți în adevăratul sens al acesteia și veți afla ce am vrut să exprim. Nu Îmi atribuiți imperfecțiunea; 

înțelegeți că Eu sunt Dumnezeul vostru, că sunt perfect. 

48 Ridică-te cu zel și apără-mi cauza. Corectați cu dragoste și dreptate tot ceea ce găsiți în afara legii 

în acțiunile "lucrătorilor". 

49 Primesc din semănatul vostru ceea ce conține adevăr și puritate, iar ceea ce nu a ajuns la maturitate 

las în mâinile voastre pentru ca voi să continuați să îl cultivați și să îl corectați. 

50 Dar veniți la mine, copiii mei, eu vă primesc. Sunteți ca niște rătăcitori obosiți care au rătăcit pe 

diferite căi, iar acum, după mari încercări și dezamăgiri, căutați binecuvântarea și ajutorul meu. M-ați 

binecuvântat când ați venit și mi-ați mulțumit pentru că ați găsit un loc de odihnă, iar Maestrul vă spune: 

Vă umplu de har și este voința mea ca voi să căpătați o nouă putere, să vă insuflați curaj, căci după ce veți 

asculta cu entuziasm învățăturile mele, vă veți pregăti pentru a face față unei bătălii care se apropie de toți 

oamenii și mai ales de poporul lui Israel. Amintiți-vă că faceți parte din acei oameni ale căror sarcini au 

fost foarte mari în orice moment. Printre voi sunt profeți, interpreți ai cuvântului meu, înțelepți. 

51 Ai fost creat perfect. Spiritul tău a fost luminat pentru ca tu să recunoști gloria creației mele, pentru 

ca, studiind esența sa spirituală, să înțelegi că ești ca mine și, cunoscând natura materială, să te poți folosi 

de ea, pentru că a fost creată de mine ca un umil servitor al omului. Când vei fi pregătit să o recunoști și să 

o controlezi? Când veți fi atât de vrednici încât să puteți comanda unei forțe a naturii să locuiască sau să se 

schimbe în beneficiul semenilor voștri? Este adevărat, ei se supun legilor promulgate cu dreptate și iubire, 

dar voi aveți autoritate și v-am spus că, dacă vă spiritualizați, puteți pune capăt bolilor, cruzimii vremii, 

durității nenorocirilor și păcatului în numele meu. Toate acestea le puteți face dacă aveți credință. Va veni 
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vremea când fiecare spirit va fi zguduit și fiecare minte se va trezi; și când va căuta sursa din care vin 

lumina și perfecțiunea, mă va găsi pe mine. 

52 Se apropie o epocă a reînnoirii. Voi, discipolii mei, veți pune bazele pentru nașterea unei lumi noi. 

Veți lucra ca armatele binelui, îngerii, care, din dragoste pentru voi, se luptă pentru a realiza ascensiunea 

spirituală a umanității. 

53 Iubirea este cea mai puternică forță cu care omul își poate realiza reînnoirea. 

54 În cea de-a doua epocă, mulți s-au îndoit de mine; nu puteau să creadă că omul umil din mijlocul 

mulțimilor de nevoiași, bolnavi și păcătoși era Maestrul, Cuvântul Tatălui. Și când au văzut binefacerile 

mele și faptele mele de iubire și de iertare, au zis: "Este un magician sau un profet?". Când femeia aceea 

care a comis adulter a venit în fața mea, au vrut să mă pună la încercare și mi-au spus: "Judecați-o pe 

femeia aceasta care a păcătuit; ea este coruptă și nu merită să fie printre noi. Aruncă-o afară, căci nu este 

vrednică să asculte învățăturile Tale, nici să se împărtășească din pâinea Ta." Le-am spus: "Cunoașteți 

vinovăția acestei femei; sunteți cu toții de acord că este păcătoasă. Dar cel care este curat, liber de orice 

păcat, să arunce primul piatra." I-am atins pe cei care au acuzat-o prin conștiința lor, și în curând și-au dat 

seama că vina lor era foarte mare, mai mare decât a acelei femei. Rușinați, s-au retras, iar cea care fusese 

acuzată și condamnată de acea mulțime Mi-a cerut iertare, recunoscându-și rușinea, iar pocăința ei a fost 

atât de mare încât s-a simțit purificată și dragostea s-a aprins în inima ei. Apoi am ridicat-o și i-am spus: 

"Te iert, du-te și nu mai păcătui". 

55 Așadar, ori de câte ori vă simțiți chinuiți de povara unei vinovății și vă căiți, ar trebui să vă 

purificați prin rugăciune și fapte bune. Vino la mine, recapătă-ți pacea și nu mai păcătui. Dar vă mai spun 

și următorul lucru: De ce judecați fără compasiune greșelile altora și nu vă uitați în voi înșivă? Eu vă iert 

chiar înainte de a comite o fărădelege, dar cât de puține femei pocăite am găsit în calea Mea. Dar vă anunț 

încă o dată că păcatul va dispărea. 

56 Pământul va fi curat. Omul va asculta din nou de vocea conștiinței sale. Vă invit să locuiți cu mine 

și aceasta este singura cale de a ajunge la mine. 

57 Ori de câte ori veghezi și te rogi, vei fi liber de suferință și de ispite. Folosiți timpul pe care vi-l 

dau pentru a face fapte care să vă dovedească credința de ucenici. Lumea se va apropia de voi și va fi 

uimită când va vedea pacea voastră și va spune: "Cum este posibil ca acest popor să se bucure de pace 

interioară, în timp ce națiunile au devenit un focar de ură?". Maestrul le va răspunde: "Găsesc acest popor 

purificat și vrednic, dar eu am coborât la toți. Oricine Mă caută Mă va găsi și Eu voi fi atât de aproape de 

el încât Mă va simți în inima sa." 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 157  
1 Poporul lui Israel, voi îmi arătați inima voastră. Vreau să mă iubești ca pe Tatăl tău. Spiritul meu 

tânjește după dragostea ta. Lumea m-a uitat și, când mă caută, o face prin intermediul unor culte 

imperfecte și, neavând nicio dovadă a prezenței mele, își pierde credința și devine necredincioasă. Dacă ați 

spune cuiva că în prezent vorbesc cu poporul Israel, nu ar crede, ar cere dovezi de la mine și ar fi ca Toma. 

Dar Eu v-am spus: "Ferice de cel ce crede fără să vadă!". 

2 Templul pe care Mi l-am pregătit este în spiritul omului însuși, așa cum v-am învățat întotdeauna. 

3 Studiați proclamațiile mele și amintiți-vă că am venit din nou la voi pentru că voi nu ați știut cum 

să veniți la mine. Deși ați avut Legea, Cuvântul Meu și profețiile, nu v-ați înțeles destinul și nu v-ați 

îndeplinit misiunea. Dacă ați fi înțeles-o corect, ați fi așteptat evenimentele care indică această nouă eră. 

4 Am venit să vă dau învățătura mea ca în Era a doua. Mulți nu mă vor recunoaște, doar cei care se 

spiritualizează vor vedea clar această manifestare. Voi, cei care mă ascultați, aveți compasiune pentru 

omenirea care nu a descoperit urma mea și pregătiți-vă să predați și să deveniți maeștri. Cu câtă bucurie îi 

veți vedea pe discipolii voștri crescând în credința lor și în cunoașterea Doctrinei mele. 

5 Multe inimi vor veni la mine. Cei plini de mândrie vor veni cu umilință. Alții vor sosi călăuziți de 

conștiința lor, măsurându-și faptele și cu mare pocăință. Îi aștept ca să-i pregătesc pentru ca spiritul lor să 

fie ca un izvor curat și cuvântul meu ca o apă limpede ca cristalul care le potolește setea. 

6 Ilie a fost trimis pentru a-i pregăti pe cei care urmau să primească această lumină. El a surprins 

omenirea, prinsă într-un somn adânc și surdă la tot ceea ce este spiritual. Doar câțiva au fost pregătiți să 

primească mesajul. Ce fericire a fost în acei copii când au văzut promisiunea mea împlinită! Și ce dragoste 

era în spiritul meu pentru toți oamenii! Anii au trecut, iar cuvântul meu plin de vitalitate a curs pentru a 

hrăni inimile. Alții se vor trezi mai târziu, când această manifestare se va încheia. Dar ei nu se vor plânge, 

pentru că va veni o vreme de mare har pentru toți, când vă veți strădui să comunicați cu mine fără 

intermediari trupești. 

7 Oamenii de știință vor fi bântuiți de mine. Vor apărea multe boli ciudate și nu vor ști cum să le 

vindece; nu vor putea să le aline durerea. Numai cei care se ridică spiritual vor avea capacitatea de a 

vindeca. Vor fi miniștri care, plini de dorința de a se spiritualiza, se vor alătura "poporului lui Israel". 

Mulți dintre cei care au fost "primii" vor fi "ultimii". Din multe instituții și biserici care nu au fost 

întemeiate pe temeliile iubirii, nu va rămâne nici măcar o piatră pe alta. În prezent, curăț câmpurile și nu 

vreau ca buruienile să crească lângă grâu. 

8 Vizitați casele, adresați-vă bolnavilor, ajutați-i pe cei care suferă în închisori și în locurile de 

ispășire, mângâiați-i pe toți, mergeți în numele meu și exercitați-vă darurile spirituale. 

9 Luați ca model lumea spirituală, imitați-o în răbdarea și în dragostea ei pentru umanitate, în lupta 

ei pentru bunăstarea voastră, a tuturor. 

10 Mulți dintre cei care au iubit foarte mult lumea, dar care mai târziu m-au ascultat, și-au recunoscut 

erorile și au simțit că în ei crește dorința de a se purifica. Ei trec printr-o luptă interioară, iar apoi mă 

întreabă: "Doamne, este necesar să ne lepădăm de "carne" și de lume pentru ca spiritul nostru să fie 

eliberat?". La aceasta le răspund: "Meritul nu constă în negarea "cărnii", ci în atingerea armoniei dintre 

spirit și trupul care îi servește drept acoperământ." Dar cum se poate realiza această armonie dacă spiritul 

nu este mai întâi ghidat de conștiința sa? 

11 Credeți că am folosit trupul vostru ca dușman al spiritului vostru? "Nu, răspunde-mi tu. Dar așa s-

au comportat întotdeauna - ca niște dușmani. Una a fost întotdeauna în război permanent cu cealaltă - 

"carnea", pentru că preferă lumea cu hainele ei false de sărbătoare, iar spiritul, pentru că simte dorința de a 

se elibera și de a atinge un grad de perfecțiune mai înalt. 

12 Numai învățăturile mele, care sunt explicația legii, vă vor putea aduce la armonie, la reconcilierea 

interioară a ființei voastre. Credeți-mă: când veți câștiga această bătălie, atunci întreaga cale va deveni 

ușoară pentru voi. 

13 Ar trebui să înțelegeți acest lucru în felul următor: "Carnea" este corabia, iar spiritul este 

cârmaciul. Cum ar putea fi corect ca nava să conducă cârmaciul după bunul plac? 
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14 Din această lipsă de armonie în om au apărut marile furtuni, în majoritatea cărora spiritul a fost cel 

învins. Dar atunci când "carnea" a devenit în cele din urmă docilă prin persuasiunea și încrederea cu care 

spiritul se îndreaptă spre marele său țel și acceptă fără răzvrătire sarcina care i se cuvine, și nu mai 

privează sufletul de ceea ce i se cuvine, atunci se va fi realizat armonia între cele două naturi care 

alcătuiesc creatura umană. Veți atinge această înălțare atunci când trupul și sufletul vor merge împreună pe 

calea dezvoltării spirituale pe care dragostea și înțelepciunea Creatorului lor le indică prin intermediul 

conștiinței lor. "Carnea" se va răstigni apoi pe crucea jertfei și a renunțării, din cauza ascultării, docilitații 

și blândeții față de poruncile Duhului, pentru a oferi spiritului său înălțarea și bucuria de a fi ajuns la locul 

său în viața veșnică. 

15 Libertatea voinței este expresia cea mai înaltă, este darul cel mai desăvârșit al libertății acordat 

omului pe calea vieții, pentru ca perseverența sa în bine, dobândită prin sfatul conștiinței și prin încercările 

trecute în luptă, să-l facă să ajungă în sânul Tatălui. Dar libertatea de voință a fost înlocuită de libertinaj, 

conștiința este ascultată, se ascultă doar cerințele lumii, iar spiritualizarea a fost înlocuită de materialism. 

16 În fața atâtor confuzii și a atâtor aberații, învățătura mea va părea absurdă pentru oamenii din acest 

timp. Dar eu vă spun că este învățătura corectă pentru ca oamenii să se elibereze din letargia în care au 

căzut. 

17 Pelerini pământeni, lăsați jos bastonul și bagajul de călătorie și odihniți-vă din lunga voastră 

rătăcire. Stai aici cu mine, mănâncă din pâinea mea și vorbește cu Stăpânul tău. Lasă-ți spiritul să vină la 

mine în comuniune perfectă. 

18 Sunteți aceiași oameni care în alte vremuri m-au urmat în dorința de perfecționare a sufletelor lor, 

dar acum mă întrebați surprinși: "De ce te-ai întors la noi?". Iar eu vă răspund: "Este scris că duhul copiilor 

mei va trăi la dreapta Domnului său pentru toată veșnicia. Dar, pentru ca tu să poți veni la mine, este 

necesar să înveți și să dobândești merite în urma Maestrului tău. 

19 Am semănat în voi în toate timpurile, dar cât de puțini sunt cei care m-au iubit. Mi-am dezvăluit 

puterea prin emisari, prin aleși dintr-un mare număr de ființe spirituale - de la neprihănitul Abel, care a 

fost un model de smerenie; Iosif, fiul lui Iacob, care a fost uns cu înțelepciune și sfințenie; Ioan 

Botezătorul, care a trăit doar pentru a-mi da mărturie, fără să folosească nimic din lume care să-i fi dăunat 

trupului sau sufletului. Și, ca și aceștia, care au fost puri în spirit, sunt atât de mulți alții pe care îi 

cunoașteți și a căror operă crește și ia proporții vaste pe măsură ce trec anii. Dar atâtea dovezi și atâtea 

strigăte pe care le-ați lăsat să se stingă la infinit nu v-au fost de ajuns, pentru că nu ați vrut să recunoașteți 

în emisarii mei reflexia Divinității mele. 

20 Ați cerut prezența Domnului vostru pentru a fi foarte aproape de El și pentru a auzi vocea Lui 

vorbind în limba voastră, iar acest lucru v-a fost acordat pentru ca voi să vă puteți obține mântuirea. Cu 

toate acestea, deși am fost atât de aproape de voi și am vorbit cu poporul meu, nu m-ați urmat și m-ați 

obligat să mă întorc la voi. 

21 Învățătura mea despre cea de-a doua eră este scrisă în cartea conștiinței voastre. Te-am învățat să 

iubești și să primești mângâierea și tandrețea Mariei. Eram fericit să simt căldura pântecelui mamei și să 

mă bucur de hrana pe care mi-o oferea sânul ei. Puteam să mă bucur alături de ea și să împart cu ea și 

truda și munca grea a zilei. Am primit mângâierea razelor stelei rege și m-am bucurat de priveliștea 

munților, a câmpurilor, a mării, și am acordat binecuvântările Mele peste tot. Am binecuvântat lanurile de 

cereale, apele și tot ceea ce dă hrană omului. 

22 Le-am întins mâna prieteniei, m-am bucurat de inocența copiilor, de harul și dispoziția nobilă a 

tinerilor și de puritatea inimii fecioarelor. M-a umplut de satisfacție să observ abnegația și sacrificiul 

mamelor și energia bărbaților. Timp de treizeci și trei de ani am trăit în lume pentru ca omul să poată 

experimenta în mod direct perfecțiunea și exemplul Domnului său, pe care să-L poată contempla de 

aproape, pentru a învăța să Mă ia ca exemplu constant. V-am învățat să-L iubiți pe Dumnezeu și să vă 

supuneți legilor Sale. V-am spus cum să vă iubiți părinții, frații și surorile și copiii, v-am vorbit despre 

iubirea dintre soți, v-am arătat modul decent de muncă, respectul reciproc și ajutorul reciproc, v-am invitat 

să trăiți în comuniune perfectă cu Tatăl și, de asemenea, în armonie cu natura. 

23 Cu toate acestea, mulți au fost chemați și doar câțiva au fost aleși. Doisprezece au fost cei cărora 

le-am dat plinătatea înțelepciunii Mele. I-am făcut responsabili pentru cel de-al doilea Testament, pentru 
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învățăturile, aproape toate date în sens figurat, pentru nenumăratele Mele parabole; și toate acestea au fost 

imprimate pentru totdeauna în spiritul oamenilor, astfel încât nici timpul, nici schimbarea sorții nu le vor 

putea șterge. 

24 Le-am dat curaj acelor creaturi pentru ca nimic să nu le intimideze în bătălia care le aștepta, pentru 

ca ele să fie capabile să sfideze scribii și să se ridice deasupra științei umane. Le-am spus ucenicilor Mei: 

"Vă las ca păstori de oameni, ai acelei turme care astăzi este împrăștiată și care trebuie să se unească într-

un singur vâsc". Le-am mai spus: "Construiți templul"; dar când le-am spus acest lucru, nu mă refeream la 

templele construite din pietre, ci le vorbeam despre Spirit, care este "locul" potrivit pentru a construi o 

locuință pentru Domnul vostru. Omul nici nu-și poate imagina templul Meu, căci el este format din 

univers cu toate creaturile sale, iar în el se află adevăratul altar, jertfa și lumina. 

25 Inima ucenicilor mei era pregătită, vasul era curat pe dinăuntru și pe dinafară și plin de bunătate, 

credință și speranță. Așa că au pornit să ducă Vestea cea Bună omenirii. Când au vorbit cu semenii lor 

după plecarea mea, le-au spus: "Toți puteți să-l primiți pe Domnul; în cuvântul său este conținut sângele și 

trupul Maestrului". 

26 Așa au vorbit și eu i-am îndrumat pas cu pas. Ei știau să învețe și să confirme toate cuvintele lor 

prin fapte. Oriunde s-ar fi aflat, ei se aflau în interiorul Templului - fie că se aflau în deșert, în patrie sau în 

diferitele ținuturi pe care a intrat piciorul lor. Gura lor era ca un izvor de apă limpede și răcoritoare care 

purifica națiunile. 

27 La fel ca Isus, nu purtau nici coroană, nici sceptru, nici haină purpurie; erau umili. Le-am spus: 

"Fiți umili, fiți "ultimii" oriunde mergeți. Dați semenilor voștri tot ceea ce ați primit de la mine, nu 

ascundeți nimic și faceți ca sămânța mea să se înmulțească și să ajungă la toate inimile". 

28 Discipolii mei au respectat întotdeauna viața umană, nu au îndrăznit niciodată să-mi ia locul de 

judecător. Ei știau să lase o problemă, fie ea dreaptă sau nedreaptă, în seama Mea, căci numai Eu o puteam 

rezolva în mod corespunzător. Ei nu întrebau pe oameni de ce au păcătuit, iar față de toți aveau 

compasiune și milă. 

29 Acum, în Era a Treia, pe măsură ce poporul Meu se apropie de sfârșitul manifestării Mele, 

pregătesc noi discipoli. Totul a avut loc conform voinței mele. În prezent, construiesc templul 

indestructibil în spiritul copiilor mei. 

30 Nu-mi mai prezentați niciun simbol și nu mă mai reprezentați în formă fizică. Ascult și urmez doar 

ceea ce mă inspiră. Acest lucru va fi suficient pentru a vă realiza spiritualizarea. 

31 În acest timp ați auzit vocea Mea în același mod în care v-am făcut să o auziți în prima vreme, 

când am făcut să tremure spiritul oamenilor. 

32 Acum nu vă mai dau instrucțiuni prin Isus, Cuvântul meu întrupat. V-am vorbit prin intermediul 

creaturilor umane, pentru că acum sunteți mai evoluați și puteți să mă înțelegeți și să transmiteți cuvântul 

meu. 

33 Sfârșitul acestei manifestări este deja aproape, pentru ca apoi să o reluăm într-o formă mai înaltă, 

prin începerea dialogului de la spirit la spirit cu Creatorul vostru, dialog care este folosit de ființele 

spirituale superioare care locuiesc cu mine. 

34 Nu vă temeți de ziua plecării Mele, căci Eu nu voi fi niciodată departe de voi. După Înălțarea mea, 

în Era a doua, m-am arătat discipolilor mei, limitat sub forma lui Iisus, pentru a le oferi mângâiere. Azi nu 

știi câte zile nu Mă vei simți, dar la sfârșitul lor mă vei vedea din nou și vei simți că te inspir și că în 

mintea ta curg cuvinte noi. Vă cer doar să vă uniți, un singur "trup" și o singură voință, pentru ca în acest 

fel să fiți demni de a atinge scopul. Cele douăsprezece triburi ale poporului ales vor fi prezente în această 

zi (de despărțire), cei doisprezece apostoli vă vor însoți, de asemenea, pentru ca voi să vă simțiți încurajați 

de exemplul lor. Pentru că, asemenea lor, vă las ca pe niște oi printre lupi flămânzi. Dar voi fi cu voi în 

persecuție, în închisoare, în fiecare moment în care veți avea nevoie de mine. 

35 Îmi voi proteja sămânța. 

36 Trebuie să depuneți încă multe eforturi pentru ca atunci când voi vedea că dragostea, puritatea și 

simplitatea domnesc în poporul meu, să vă las ca stăpâni ai umanității. Dacă îți cer învățătură, dă-le-o. 

Dacă te reduc la tăcere, taci cu umilință. Semănați mereu în căile voastre, așa cum v-am învățat. 

37 Iubiți-i pe semenii voștri pentru a pune bazele păcii și armoniei între ei. 
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38 Oameni buni, când veți da roade? A trecut mult timp de când v-am învățat și încă nu se ridică 

apostolii, de care oamenii au atâta nevoie pentru trezirea lor spirituală. 

39 Scurt este timpul care v-a mai rămas pentru a mă asculta și este necesar să învățați lecțiile mele 

pentru a vă fi mai ușor să le mărturisiți. 

40 Nu uitați: Când cuvântul meu către voi va înceta, depinde de exemplul și de faptele voastre dacă 

multe dintre inimile care nu au avut norocul să mă audă la această manifestare se vor trezi la credință și se 

vor întoarce la faptele mele. 

41 Vă dau ca exemplu al acestor cuvinte convertirea lui Saul, numit mai târziu Pavel, care și-a dedicat 

complet trupul și spiritul în slujba Domnului său. 

42 Pavel nu a fost unul dintre cei doisprezece apostoli, nu a mâncat la masa mea și nici nu m-a urmat 

pe drumuri pentru a-mi asculta învățăturile. Mai degrabă, nu a crezut în mine și nici nu a privit cu ochi 

buni pe cei care m-au urmat. În inima lui exista ideea de a distruge sămânța pe care o încredințasem 

discipolilor mei și care abia începea să se răspândească. Dar Pavel nu știa că era unul dintre ai Mei. El știa 

că Mesia trebuia să vină și credea în el. Dar el nu-și putea imagina că umilul Isus ar putea fi Mântuitorul 

promis. Inima lui era plină de mândria lumii și de aceea nu simțise prezența Domnului său. 

43 Saul se ridicase împotriva Mântuitorului său. El i-a persecutat pe ucenicii Mei, precum și pe 

oamenii care se adresau lor pentru a auzi mesajul Meu de pe buzele acelor apostoli. Și astfel l-am surprins 

când era pe cale să îi persecute pe ai Mei. L-am atins în locul cel mai sensibil al inimii sale și m-a 

recunoscut imediat, pentru că spiritul său mă aștepta. De aceea mi-a auzit vocea. 

44 A fost voința mea ca acest om atât de cunoscut să se convertească în acest fel, pentru ca lumea să 

fie martoră în toate căile sale la acele lucrări surprinzătoare care ar trebui să servească drept un imbold 

pentru credință și înțelegere. 

45 De ce să parcurgem în detaliu viața acestui om care, de atunci încolo, și-a dedicat viața iubirii 

aproapelui său, inspirat de dragostea Maestrului său și de învățăturile sale divine? 

46 Pavel a fost unul dintre cei mai mari apostoli ai Cuvântului meu, mărturia sa a fost întotdeauna 

impregnată de iubire, sinceritate, adevăr și lumină. Materialismul său de odinioară a devenit o spiritualitate 

foarte înaltă, duritatea sa a devenit o infinită blândețe; și astfel, persecutorul apostolilor mei a devenit cel 

mai zelos semănător al Cuvântului meu, neobositul predicator itinerant care a dus mesajul divin al 

Domnului său, pentru care a trăit și căruia și-a consacrat viața, în diferite națiuni, provincii și sate. 

47 Aveți aici, iubiți oameni, un frumos exemplu de convertire și o dovadă că oamenii, chiar dacă nu 

m-au auzit încă, pot deveni mari apostoli ai mei. 

48 Astăzi vă spun: Unde este poporul Meu? Unde sunt cei care sunt înțelepți în încercări, curajoși în 

bătălii și neclintiți în lupte? Acestea sunt răspândite în întreaga lume. Dar îi voi face să pornească la drum 

cu vocea Mea și îi voi uni spiritual, ca să meargă înaintea tuturor națiunilor. Dar vă spun că astăzi ea va fi 

formată din oameni de toate rasele care vor înțelege natura alianței pe care o aștept de la toți oamenii. 

49 Poporul acesta va fi viteaz și aprig, dar nu va avea arme fratricide, nici care de război și nici nu va 

cânta cântece de distrugere. Stindardul său va fi pacea, sabia sa va fi adevărul, iar scutul său va fi 

dragostea. 

50 Nimeni nu va putea să descopere unde se află acest popor: este peste tot. Dușmanii săi vor încerca 

să o distrugă, dar nu vor reuși, pentru că nicăieri nu o vor găsi unită pe pământ, deoarece unitatea, ordinea 

și armonia ei vor fi spirituale. 

51 Dacă odinioară un Moise i-a eliberat, i-a condus pe cărări uscate și singuratice și i-a făcut să 

mărșăluiască în mijlocul mulțimilor ostile care îi înconjurau până când i-a adus la porțile Țării Făgăduite, 

astăzi un Ilie, care este invizibil, dar palpabil și prezent, va chema poporul la luptă și le va arăta cărări 

pline de lumină pentru a-i aduce cu pas ferm și sigur la pragurile casei pe care o țin pregătită pentru 

spiritul vostru. 

52 Legea spirituală care îi servește drept călăuză și conducător este aceeași pe care am imprimat-o în 

piatră și care v-a fost dezvăluită pe Muntele Sinai. Pâinea spirituală care o susține este aceeași care este 

conținută în Cuvântul care vă este dat prin Isus. Lumina care îi dă speranța și curajul de a nu se mai abate 

niciodată de la calea adevărului va fi inspirația care coboară din infinit în acest moment pentru a dezvălui 

spiritului uman tot ceea ce îi era necunoscut. 
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53 Oricine arată progrese în capacitățile pe care i le-am acordat, precum și în darurile spirituale, care 

este, de asemenea, un căutător neobosit al adevărului sau care iubește spiritualizarea - vă spun cu adevărat 

că va fi unul dintre soldații acestui popor și va auzi chemarea Domnului său când îl va chema la luptă, la 

fel și când îl va chema la pace. 

54 Ți se pare această imagine doar un vis frumos? 

55 Când Moise s-a adresat lui Israel în Egipt și i-a anunțat binecuvântările Țării Făgăduinței, poporul 

s-a îndoit, pentru că se obișnuise să fie înlănțuit de jugul robiei și de suferințele sclaviei, așa că li se părea 

imposibil să existe pentru ei o țară a libertății și a bunăstării. Cu toate acestea, acel popor a pornit la drum 

și s-a apropiat tot mai mult de acel pământ care la început i s-a părut doar un vis frumos, până când, în cele 

din urmă, a ajuns la rodul perseverenței și al credincioșiei sale. 

56 Nu vă imaginați că am coroană și sceptru; nu, mai degrabă vedeți-mă umil și simplu. 

57 Vreau să absorbiți esența Cuvântului meu, care este hrană pentru orice suflet. În ea veți găsi pâinea 

vieții, vinul bucuriei spirituale, fructul iubirii adevărate. 

58 Este necesar ca, în timp ce luați masa cu mine la această masă a iubirii și a spiritualizării, să 

învățați să vorbiți cu mine și să mă ascultați. Pentru că această manifestare la care participați în prezent 

este doar temporară și este esențial să învățați să dialogați cu mine spiritual, astfel încât, atunci când nu 

veți mai auzi vocea mea în această formă, să nu vă simțiți abandonați, singuri sau orfani. 

59 Împrospătați-vă în acest timp, când aveți proclamația mea. Dar să nu îndepărtezi niciodată din 

conștiința ta ziua stabilită după voia mea, când vei primi cuvântul meu pentru ultima oară. 

60 Vă spun asta: Pentru că pentru cei care s-au obișnuit prea mult cu proclamația mea, ziua în care nu 

mă mai pot auzi este "moartea", ei vor fi atunci expuși tentației de a obține o proclamație prin mijloace 

ilicite care să umple oarecum golul din inima lor. Dar nu va fi lumina mea. 

61 Trebuie să înțelegeți deja că, dacă această proclamare nu ar avea un final fix, nu ați putea face 

niciun pas înainte, pentru că nu ați avea niciun interes în a studia Cuvântul meu și nici în a face un efort 

pentru un dialog spiritual. De ce să faci acest lucru când ai putea să asculți acest Cuvânt zi de zi și să 

primești această mângâiere de fiecare dată când o ceri? Dar atunci când învățătura este finalizată și 

mesajul transmis, totul va fi diferit. Atunci, dacă vreți să vă simțiți aproape de mine, trebuie să reflectați la 

tot ceea ce memoria voastră a păstrat, iar dacă vreți să vă simțiți puternici, trebuie să vă dedicați unei 

adevărate împliniri spirituale a datoriei, în care să deveniți semănători de pace, de lumină, de balsam 

vindecător și de acțiune iubitoare. 

62 Pentru binele vostru, timpul în care mă veți auzi prin intermediul organului uman al intelectului va 

fi scurt, pentru că sunteți atât de copilăroși și de fragili încât începeți să vă obișnuiți cu prezența mea în 

această formă după un timp scurt de ascultare. Nu mai simți acea emoție care te cuprindea în primele zile 

și din ce în ce mai puțin trăiești acea bucurie, acea beatitudine, atunci când mă asculți - un sentiment de 

fericire care te priva chiar și de somn în multe nopți la gândul că mă vei auzi și în dorința ca ziua și 

momentul să vină din nou când vei auzi acea voce care uneori ți se părea imposibilă. 

63 "Este adevărat", v-ați întrebat în inimile voastre, "că pot auzi vocea Domnului meu? Sunt eu 

vrednic să fiu martor la manifestarea Creatorului meu prin acest cuvânt minunat? O, Stăpâne, ce mare 

desfătare ai dăruit spiritului nostru, făcându-ne să auzim vocea Ta părintească, Cuvântul Tău ca Stăpân, 

Cuvântul Tău divin!". Nu v-ați obosit să mă ascultați și nu ați vrut să pierdeți niciun cuvânt și să ascultați 

toate instrucțiunile mele. Dar timpul a trecut și a devenit o obișnuință pentru voi să mă ascultați și, pentru 

că nu ați mai căutat să vă aprofundați, ați început să vă plictisiți de cuvântul meu, pe care îl găseați 

monoton - "mereu la fel, mereu la fel" - fără să vă dați seama că voi nu mai veniți pregătiți ca în primele 

zile, când vă apropiați cu evlavie și plini de admirație, uimire, credință, iubire și umilință. 

64 Pot să vă spun că nu a existat o singură inimă la care, după ce M-a ascultat o vreme, cuvântul Meu 

și manifestările Mele să nu fi devenit ceva obișnuit, motiv pentru care vă spun încă o dată că, din cauza 

imaturității și slăbiciunii voastre umane, nu sunteți capabili să rămâneți statornici în spiritualizare pentru 

mult timp, și este mai bine ca, de dragul vostru, să limitez timpul manifestării Mele. Pentru că, dacă nu aș 

face-o, în cele din urmă nu ați mai simți niciun respect pentru ceea ce a fost un har pe care Maestrul 

vostru, îndeplinind o promisiune din Era a doua, vi l-a acordat acum. 
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Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 158  
1 Lumina divină a Spiritului meu să fie printre voi. 

2 Bine ați venit, ucenici iubiți, voi care alergați ca niște oi ascultătoare la chemarea bunului păstor. 

Dacă vreunul va îndrăzni să iasă din cerc după ce a fost deja în urcuș, îi voi lăsa pe ceilalți în grija bună de 

a-l căuta pe cel pierdut. Căci nu este voia Mea să se piardă nici măcar una din oile Mele. 

3 Eu veghez asupra tuturor, dăruind pacea Mea inimii voastre și lumina minții voastre, pentru ca voi 

să urmați calea cea bună. Dar dacă o vei părăsi și vei uita de Cel care a dat totul pentru a te salva și cu care 

ai trăit și în a cărui căldură ți-ai găsit alinare, îți spun cu adevărat că iubirea mea ajutătoare te va urmări 

pretutindeni și vocea mea te va chema neîncetat prin conștiința ta. Nu te poți rătăci. V-am explicat clar 

care este legea pe care trebuie să o urmați. Nu vă puteți înșela singuri, pentru că aveți o conștiință care vă 

judecă corect fiecare dintre acțiunile voastre, care vă spune ce este permis și ce nu este permis. Să știi că 

dacă nu-i asculți sfaturile, acțiunile tale te vor acuza. Vă spun încă o dată: Cunoașteți-vă pe voi înșivă 

pentru a vă cunoaște semenii. 

4 Pregătiți-vă ca să fiți puternici, pentru că noii mei apostoli nu vor fi slabi și nu se vor prăbuși pe 

drum după câțiva pași. Ei trebuie să aibă suficientă forță pentru a dovedi că pot insufla încredere 

oamenilor și îi pot conduce prin exemplul, cuvântul și modul lor de gândire. 

5 Cu toții aveți abilitățile de a fi adevărați ghizi ai inimilor și sufletelor în viitor, și chiar și ființele 

neînsuflețite care trăiesc într-o stare sufletească tulburată, veți fi capabili să le eliberați din întunericul lor, 

conducându-le spre lumină. 

6 Această sarcină este dificilă, dar eu o fac să vă fie înțeleasă prin fiecare purtător de voce. 

7 Dacă cineva se abate de la cale din cauza lipsei de înțelegere a Lucrării Mele, îl voi chema din nou 

pentru a-l face să înțeleagă că oricine a încheiat un legământ cu Dumnezeu nu trebuie să dea înapoi pe 

calea dezvoltării sale. Mă adresez spiritului tău, pentru care totul a fost învăluit în întuneric înainte de a mă 

recunoaște. Dar, de vreme ce Tatăl s-a făcut cunoscut pe calea Sa, El s-a convins de grija și de iubirea 

Duhului divin, care s-a limitat în trei perioade de timp, în trei faze diferite, dar perfecte, de revelație, 

pentru a se face înțeles spiritului omului. 

8 Unii doresc să caute adevărul pe alte căi. Lor le spun: Dacă aveți un motiv întemeiat să căutați, 

căutați, dar căutați cum trebuie. Alții simt că sunt în familia Tatălui, fără a cărui prezență nu ar mai putea 

trăi. 

9 Nimeni nu va putea să te protejeze așa cum pot eu, nimeni nu te va ridica din nou cu atâta iubire 

atunci când ai căzut pe cale. Eu sunt singurul care îți va lumina calea vieții. Veniți la mine, iubiților, așa 

cum vin eu la voi, cu înălțare interioară, iubire și sinceritate. Lăsați toate acțiunile voastre să fie 

impregnate de spiritualitate, atunci veți experimenta o fericire copleșitoare. 

10 Vor fi ani de încercări, dar în mijlocul lor trebuie să vă îndepliniți misiunea. Această misiune va fi 

aceea de a vă ajuta semenii aflați în suferință, uitând de voi înșivă. 

11 Nu vă simțiți jigniți dacă națiunea voastră este considerată de alții ca fiind de mâna a doua. Arătați 

că sunteți cu toții egali în ochii iubirii mele și sub legea mea. Fie ca spiritul vostru să se reflecte 

nestingherit în operele voastre, iar din mințile voastre să izvorască învățătură și iluminare cu privire la 

erorile oamenilor în diferitele lor ideologii. 

12 Vreau să reflectați la tot ceea ce v-am spus, astfel încât să țineți minte această instrucțiune și prin 

ea să fiți puternici pe calea voastră. 

13 Nu vă arăt altă cale în acest timp și vă pot spune, ca și la a doua oară în Templul lui Solomon: "Nu 

am venit să desființez Legea, ci să o împlinesc". Căci am văzut că învățătorii Legii nu l-au înțeles și de 

aceea au interpretat greșit Cuvântul Meu. 

14 Eu, Cuvântul, am devenit om în Isus pentru a-i învăța pe oameni o doctrină a iubirii și a dreptății 

care provine din Legea dată omenirii de Tatăl în trecut. Iar învățătura de spiritualizare pe care v-o dezvălui 

în acest timp este pentru a vă arăta respectarea învățăturii lui Hristos, astfel încât spiritul să poată urca pe 

culmile cunoașterii și ale adevărului spiritual. 

15 Omenirea este divizată spiritual în religii, secte, doctrine și ideologii. Dar voi dovedi puterea 

Cuvântului Meu prin unirea lor, deși v-am spus deja că lumea va fi curățată și că sufletele vor tremura ca 
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pădurile la rafalele unui uragan înainte ca acest lucru să se întâmple. Veghează, căci, deși ești necunoscut 

și discret, ai lumina cu care îi poți elibera din întuneric pe cei care rătăcesc în el ca niște orbi, arătându-le 

un orizont luminos și un viitor mai bun. 

16 Nu mai fiți păstrători de tradiții și ritualuri fanteziste. Practicați Cuvântul meu cu o minte curată, 

pentru că v-am spus că va fi legătura spirituală care va uni popoarele și rasele, deoarece Cuvântul meu de 

iubire este legea universală. 

17 Din iubire pentru voi și pentru ca voi să înțelegeți în ce măsură vă fac demni de Mine, Mă fac 

cunoscut prin intelectul vostru. Dar va veni un moment în care această formă de manifestare nu va mai fi 

necesară și atunci puterea înălțării voastre interioare vă va apropia spiritul de Tatăl, astfel încât veți auzi 

"concertul său divin" care vă va spune mai întâi: "Iubiți-vă unii pe alții". 

18 Astăzi vă spun: "Veniți la Mine și veți găsi pacea". Am pregătit aceste locuri de adunare aici, ca să 

fie ca niște copaci care vă dau umbră și sub care ascultați cuvântul meu. În Epoca a doua, m-ați auzit în 

văi, pe malurile râurilor și pe culmile munților. În templul naturii ai fost inspirat și ai avut comuniune cu 

mine. Astăzi veți vizita și voi acele locuri și acolo, departe de lumea care păcătuiește și mă neagă, veți 

simți atmosfera pură, plină de vitalitate, unde totul vorbește despre mine. Atunci, când spiritul tău va fi 

liber și singur, se va uni cu Tatăl într-o comuniune perfectă. 

19 Multe suflete mă caută în diferite religii, secte și filozofii, și mi-au cerut lumină pentru a găsi 

adevărata cale, cea mai scurtă. Dar ei nu știu că Eu Mă manifest în această națiune, în această formă 

cunoscută de voi. Vă conduc pe toți spre lumină, pentru că iubirea mea nu cunoaște rase sau națiuni. Voi, 

care mă ascultați, lucrați asupra voastră, transformați-vă pentru a fi instrumentele mele în lucrarea de 

iubire, de pacificare și de evoluție ascendentă a spiritului. 

20 Din tine va ieși cuvântul profetic, cuvântul care vindecă și mângâie. Vrei să servești umanitatea? 

Legile fundamentale pe care vi le-am dat sunt iubirea față de Cel care v-a creat și iubirea reciprocă. Toate 

virtuțile își au originea în iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele. 

21 Toți ați ieșit din mine cu talente egale. Nu i-am favorizat pe unii în detrimentul altora. Fiecare 

spirit are abilitățile și darurile necesare pentru a-și atinge propria înălțare. 

22 Fiți puternici, acceptați-vă ispășirea și colaborați la lucrările celei de-a Treia Ere, astfel încât să 

puteți experimenta instaurarea Împărăției mele în spiritul omului. Înălțați-vă pentru a putea trăi în lumi mai 

înalte decât aceasta, unde nu există suferințe, până când vă veți fi perfecționat și veți veni la mine. Chiar 

dacă această lume pământească oferă încă atâtea satisfacții și deține frumusețe și har - gândiți-vă la viața 

spirituală care vă așteaptă și apropiați-vă de ea încă de astăzi. Vă voi da să vedeți din această vale 

pământească, prin chipuri, acea viață minunată, plină de pace, iubire și armonie. 

23 Vă spun din nou că în Mine se va mântui toată omenirea. Acel Sânge vărsat pe Calvar este viață 

pentru orice spirit. Dar nu este vorba de Sângele în sine, deoarece a căzut în țărâna pământului, ci de 

Iubirea divină simbolizată în el. De fiecare dată când vă vorbesc despre Sângele meu, știți acum ce este și 

ce înseamnă. 

24 Mulți oameni și-au vărsat sângele în slujba Domnului lor și din dragoste pentru frații lor, dar acest 

lucru nu a întruchipat iubirea divină, ci doar iubirea spirituală, umană. 

25 Sângele lui Isus, însă, întruchipează iubirea divină, pentru că nu are nicio pată în El. Niciodată nu a 

existat vreun păcat în Stăpânul, iar el v-a dat sângele său până la ultima picătură pentru a vă face să 

înțelegeți că Dumnezeu este totul pentru creaturile sale, că se dăruiește lor în întregime, fără rezerve, 

pentru că le iubește infinit. 

26 Dacă țărâna pământului a absorbit acel lichid care era viață în trupul Maestrului, a fost pentru ca 

voi să înțelegeți că învățătura mea, prin irigarea divină, cu iubirea, înțelepciunea și dreptatea ei, trebuia să 

facă viața oamenilor roditoare. 

27 Lumea - necredincioasă și sceptică față de cuvintele și exemplele Maestrului - combate învățătura 

mea, spunând că, deși Isus și-a vărsat sângele pentru a-i salva pe oameni de păcat, lumea nu a fost salvată; 

că păcătuiește mai mult în fiecare zi, deși este mai dezvoltată. 

28 Unde este puterea acelui sânge al răscumpărării, întreabă oamenii, în timp ce cei care ar trebui să 

arate adevăratele idei fundamentale ale învățăturii mele nu sunt capabili să răspundă în mod satisfăcător la 

întrebările celor care sunt flămânzi de lumină și însetați de cunoașterea adevărului. 
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29 Vă spun că, în acest timp, întrebările celor care nu știu au mai multă profunzime și mai mult 

conținut decât răspunsurile și explicațiile celor care pretind că știu adevărul. Dar am venit să vă vorbesc 

din nou, și iată cuvântul Meu pentru cei care cred că acel Sânge a adus într-adevăr mântuirea păcătoșilor în 

fața justiției divine - toți cei care erau pierduți și condamnați la o pedeapsă severă. Eu vă spun: Dacă Tatăl, 

care cunoaște toate lucrurile, ar fi crezut că oamenii nu vor folosi și nu vor înțelege treptat toată învățătura 

pe care Isus le-a dat-o prin cuvintele și faptele sale - cu adevărat, nu l-ar fi trimis niciodată; pentru că 

Creatorul nu a făcut niciodată nimic inutil - nimic care să nu fie destinat să dea roade. Dar dacă l-a trimis 

să se nască, să crească, să sufere și să moară printre oameni, a fost pentru că știa că acea viață radiantă și 

rodnică a Maestrului va trasa, prin faptele sale, o cale de neșters, o urmă indestructibilă, pentru ca toți 

copiii săi să găsească drumul care să-i conducă spre iubirea adevărată și, urmând învățătura sa, spre casa 

unde îi așteaptă Creatorul lor. 

30 El știa, de asemenea, că acel sânge, care mărturisește puritatea, iubirea infinită și care a fost vărsat 

până la ultima picătură, îi va învăța pe oameni să îndeplinească cu credință în Creatorul lor sarcina care îi 

va ridica până în Țara Făgăduinței, unde vor putea să-mi ofere îndeplinirea sarcinii lor și apoi să spună: 

"Doamne, totul este împlinit". " 

31 Acum pot să vă spun că ora în care Sângele meu a fost vărsat pe cruce nu a fost cea care a indicat 

ora răscumpărării omului. Sângele Meu a rămas prezent aici, în lume, viu, proaspăt, și a marcat cu urma 

însângerată a Patimilor Mele calea spre ispășirea voastră, care vă va permite să ajungeți la casa pe care 

Tatăl vostru v-a promis-o. 

32 Eu v-am spus: Eu sunt sursa vieții, veniți și curățați-vă de petele voastre, ca să puteți merge liberi 

și întregi la Tatăl și Creatorul vostru. 

33 Sursa mea constă în iubire, este inepuizabilă și fără limite. Iată ce vrea să vă spună sângele meu, 

vărsat în acel moment. Mi-a pecetluit cuvântul, mi-a confirmat învățătura. 

34 Chiar și în deșert, deși am încredințat Legea Mea poporului Meu, i-am dat un simbol: mana. 

35 În acest timp aveți o altă mană; nu este aceeași cu cea care i-a hrănit fizic pe oameni. Aveți și voi 

sângele meu, deși nu este cel care a curs din rănile lui Isus. 

36 Eu sunt în spirit, iar voi mă auziți în prezent ca entitate spirituală. Vă hrăniți cu cuvântul meu, care 

este pâinea vieții veșnice, și vă purificați prin practicarea învățăturilor mele. Înțelegeți acum că, pentru a 

vă obține mântuirea, trebuie să contribuiți și voi cu partea voastră de contribuție, care este iubirea și 

ajutorul față de semenii voștri. 

37 Eu v-am dat Sângele Meu; acceptați-l în mod corect. Dacă simplul fapt că v-am dat-o ar fi fost 

suficient pentru a obține mântuirea - vă spun cu adevărat, atunci deja nimeni nu ar mai păcătui, atunci 

pământul nu ar mai fi necesar pentru ispășirea păcatelor, căci atunci toți oamenii ar locui deja în Împărăția 

Cerurilor. 

38 Vreau să vă faceți vrednici de a veni la Domnul prin propriile merite, pentru că, în calitate de ființe 

conștiente, meritați harul infinit, fericirea de nedescris de a fi ajuns în sânul Tatălui pentru că l-ați iubit și 

pentru că ați iubit și creaturile sale, care sunt frații și surorile voastre. 

39 Pe meritele mele le-am găsit pe ale tale. Ei vă vor arăta calea, vă vor conduce la cea mai înaltă 

înălțime a spiritului, acolo unde se află lumina, pacea, adevărata viață. 

40 Iată-l pe Maestru dând lumină minții voastre cu Învățăturile Sale Divine, pentru că sunteți în 

Timpul Luminii. 

41 Te grăbești la chemarea mea și te supui legii mele, pentru că ai descoperit că, practicând-o, poți sta 

în fața Domnului tău. Aceasta este legea universală a iubirii pe care omenirea o va cunoaște și trăi. Aceasta 

va schimba fața lumii prin transformarea oamenilor instabili în oameni cu o moralitate înaltă. 

42 Mă ajut pe Mine însumi de păcătoși și folosesc voința lor de înnoire pentru a da exemple lumii. Să 

nu vă mirați că Mă fac cunoscut prin păcătos, căci nu mă uit la păcatul lui, ci la dorința lui de mântuire. 

43 Când vă gândiți că Eu sunt chiar și în cele mai mici ființe ale naturii, cum aș putea să vă refuz și să 

Mă separ de voi doar pentru că aveți imperfecțiuni în voi înșivă, din moment ce tocmai atunci aveți cea 

mai mare nevoie de Mine? 

44 Eu sunt viața și sunt în toate, de aceea nimic nu poate muri. Gândiți profund, astfel încât să nu 

rămâneți legați de forma de exprimare. Liniștește-ți simțurile și descoperă-mă în miezul cuvântului. 
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45 Vreau să recunoști facultățile spiritului chiar acum, cât timp ești încă întrupat, pentru ca tu să știi 

cum să mă iubești și pentru ca închinarea ta la Dumnezeu să fie demnă de mine. În acest fel, mă veți simți 

în voi și în afara voastră. 

46 Există multe învățături, religii și secte. Toți se străduiesc să mă caute, dar eu vă spun: Calea pe 

care toți ar putea să mă găsească este cea pe care puțini mă caută: calea iubirii, care înseamnă adevăr, 

ajutor și ascensiune. 

47 Folosesc din ce în ce mai puțin alegorii și parabole, pentru că este timpul ca voi să mă înțelegeți pe 

baza acestui cuvânt simplu și clar. Nu este încă lumina credinței tale care îți luminează calea, chiar dacă ar 

trebui să fie așa. Iluminarea revelațiilor și misterelor mele este cea care vă face să discerneți binele de rău. 

Dar lumina credinței se va aprinde totuși în tine și te va face să vezi cu claritate. Amintiți-vă că v-am spus 

că trebuie să salvați mulți dintre semenii voștri. Nu vă temeți de viitor, viitorul sunt Eu, și în el Mă veți 

găsi la fel. 

48 Cine mai bine decât voi să înțeleagă și să ușureze suferințele semenilor voștri, din moment ce 

aceste suferințe sunt aceleași pe care le-ați adus în fața mea și de care vă purificați în prezent? Vă voi lăsa 

pregătiți ca o mângâiere pentru inimile îndurerate. 

49 Gândiți-vă cum v-am ajutat să înțelegeți și să îndepliniți misiunea dificilă pe care ați primit-o din 

eternitate de la Tatăl vostru. 

50 Nu vă temeți, căci dacă credeți în mine și vă încredeți în mine, veți rezista. Amintește-ți de acel om 

care s-a apropiat de mine în timpul al doilea și mi-a spus: "Doamne, cred în Tine și îți cer să îi redai 

sănătatea tatălui meu care este pe moarte. Știu că, dacă Tu spui așa, se va face bine." Văzând atâta credință 

în acel om, Stăpânul i-a spus: "Du-te și, când vei veni la casa ta, tatăl tău te va întâmpina sănătos". Și așa 

s-a întâmplat. 

51 Așa va fi credința voastră, după voia mea; dar când veți trăi minunea, vă veți întoarce din nou la 

Tatăl ca să-i mulțumiți. 

52 Voi nu cunoașteți nici pacea, nici iubirea adevărată, dar eu vreau ca voi să cunoașteți pacea mea și 

să purtați iubirea mea în inimile voastre. 

53 Voi toți cei care doriți să aveți o viață mai bună, voi toți cei care trăiți chinuiți de confuzia care 

domnește în lume - uniți-vă în rugăciune pentru ca puțin câte puțin să atrageți pacea mea pe pământ. 

Încercați să puneți în practică învățătura mea, astfel încât cuvântul meu să vă facă să simțiți cum iubirea 

începe să intre din nou în inimi. Pregătiți-vă pentru venirea Împărăției mele printre voi, fiți mesageri și 

precursori ai păcii mele. 

54 Răul, care este totalitatea tuturor păcatelor, viciilor și ignoranței umane, a dominat oamenii de 

multă vreme. Dar este voința mea ca acum să distrugă ei înșiși această putere. Îi voi ajuta, le voi da sabia 

mea, ca să învingă răul cu ea. Această putere va cădea complet distrusă, influența ei va fi respinsă de toate 

inimile; vocile lor nu vor fi auzite și șoaptele lor nu vor mai fi ascultate. Sufletul se va elibera și se va 

ridica deasupra păcatului, iar trupul se va înclina în sfârșit și își va stăpâni patimile. 

55 Experiența, convingerea, lumina cunoașterii și echilibrul, ca roade ale dezvoltării spirituale a ființei 

umane, vor deveni solul fertil pe care va cădea sămânța mea. 

56 Voi conduce atunci, dar va fi în inimile voastre. Ți se va porunci pacea națiunilor și te voi inspira 

din infinit. Diferențele dintre rase vor dispărea treptat. Dificultățile considerate până acum insurmontabile 

vor fi în cele din urmă depășite de rațiune. Dreptatea și buna judecată se vor exprima în faptele oamenilor 

și fiecare om va trăi cu vigilență pentru ca pacea lumii să nu fie tulburată. 

57 Amărăciunea și durerea vor lăsa o amintire de neșters în suflete, iar această durere, această 

amintire va fi ca un spectru de care oamenii se vor teme, așa cum s-au temut de moarte până astăzi. 

58 Dar omenirea vrea mai multe încercări, iar acestea vor veni. Din aceste vizite vor ieși multe inimi 

pure și multe suflete libere. Războiul ideilor, pe care încă nu l-ați îndurat, trebuie să izbucnească și să se 

răspândească, pentru ca cei adormiți să se trezească, iar cei care au rămas în stagnare să părăsească urmele 

lor bine încercate și să avanseze pe calea reparației. Numele Meu și Cuvântul Meu vor fi folosite ca arme 

și cu ele oamenii se vor răni pe ei înșiși. Dar Eu vă spun că nici Numele Meu și nici Cuvântul Meu nu vor 

fi cele care vor răni sau "ucide", ci intențiile cu care oamenii le vor folosi. 



U 158 

101 

59 În cele din urmă, veți fi cu toții copleșiți de învățătura mea, de iubirea mea, căci din cuvântul meu 

va curge lumina de care lumea are nevoie pentru a crede, pentru a cunoaște și pentru a fi mântuită. 

60 Lucrați la voi înșivă, pentru că responsabilitatea celor care au primit Cuvântul meu în acest timp 

este foarte mare. 

61 În mod ciudat, tot ceea ce se întâmplă printre voi în acest moment vă apare: bărbați și femei simt 

trezirea darurilor lor spirituale adormite, aud voci din lumea de dincolo, au viziuni spirituale și vise 

profetice, tremură sub influența unor puteri necunoscute, simt cum mințile lor, altădată greoaie, se 

limpezesc și sunt capabili să înțeleagă lecții profunde. Cei fără cuvinte se bucură de lumina inspirației, cei 

posedați se eliberează de povara lor și descoperă că au darul de a comunica cu lumea spirituală. Vocea 

Domnului este auzită de cei mai pregătiți, alții fac minuni cu bolnavii cărora le redau sănătatea datorită 

milei divine. 

62 În fața tuturor acestor minuni, s-a produs o bucurie în rândul tuturor acestor mulțimi care credeau 

că au fost abandonate de iubirea mea ajutătoare și, deodată, au descoperit că spiritul lor era plin de daruri. 

Cu mult timp în urmă vi s-a anunțat prin gura unui profet că va veni acest timp. 

63 A venit timpul pe care vi l-a anunțat Ioel. Dar trebuie să vă atrag atenția că aceste daruri ale 

spiritului pe care le-ați văzut acum ieșind din ființa voastră nu v-au fost date doar acum. Ei au suferit 

transformări împreună cu voi încă de la începutul existenței spiritului vostru, iar acum, în acest timp, v-am 

trimis pe Pământ pentru a culege roadele evoluției voastre. 

64 Spiritul lui Ilie a venit să inaugureze această eră, atingând organul minții omului cu raza de lumină 

care este în el - o ușă prin care mai târziu lumina mea avea să inunde ca un cuvânt pentru a da oamenilor 

instrucțiuni detaliate și a lăsa cuvântul meu ca testament și cale spre o nouă eră. 

65 Ilie a fost primul care s-a lăsat auzit prin intermediul glasului uman pentru a vă anunța apropierea 

prezenței mele spirituale printre voi și va rămâne păstorul vostru spiritual și după încheierea proclamării 

mele. Ilie trebuie să continue să vă călăuzească, pentru că nu sunteți capabili să înțelegeți singuri tot ce vă 

învăț. 

66 Ilie va restabili adevăratul sens al învățăturii pe care v-am dat-o încă din primele timpuri. El vă va 

lumina pentru a găsi adevărata interpretare a revelațiilor Mele. El va atinge fiecare minte și fiecare inimă 

pentru a le trezi la lumina acestei noi zări. De asemenea, El vă va purifica de toate petele și defectele pe 

care le-ați adăugat la darurile spirituale manifestate prin voi. Căci nu veți crede că ați acționat în mod 

desăvârșit și că toată lucrarea voastră a fost conformă cu adevărul. 

67 V-am indicat anul 1950 ca fiind sfârșitul acestei forme de manifestare prin intermediul intelectului 

uman. Dar aceasta nu va însemna sfârșitul dezvoltării diferitelor daruri pe care le posedați; dimpotrivă, 

după aceea, în fața absenței Cuvântului meu, spiritul vostru va căuta lumina, prezența și inspirația mea, se 

va strădui să le obțină și, în acest fel, se va perfecționa tot mai mult în fiecare zi. 

68 Dați-mi mărturie prin capacitățile voastre, folosindu-le pentru practicarea virtuții, pentru progresul 

spiritual, pentru a crea pace pentru semenii voștri. Vegheați, pentru că un moment de slăbiciune, un pas 

pripit, o încercare care vă face să vă poticniți, vă poate abate de la calea cea dreaptă, de la calea îngustă a 

adevărului, și vă poate face să vă rătăciți pe cărări de o lumină doar aparentă, care vă îndepărtează tot mai 

mult de împlinirea datoriei voastre. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 159  
1 Mulțime mare, spiritul tău este plin de bucurie, pentru că ți-a fost acordat harul de a vedea zorii 

noii ere anunțate de profeți și de Domnul Dumnezeul tău. Fiți atenți la tot ceea ce se întâmplă în lume, 

pentru că Eu nu Mă dezvălui doar vouă. 

2 I-am afectat pe oameni în materialismul lor, pentru ca ei să devină conștienți de vremurile în care 

trăiesc și să recunoască multe dintre evenimente ca fiind semne divine, pe care le priveau cu indiferență, 

deoarece le atribuiau alte cauze. 

3 În trecut, au existat epoci în care poporul lui Dumnezeu era capabil să interpreteze spiritual tot 

ceea ce se întâmpla în jurul său, pentru că ei erau oamenii care trăiau în legea mea, care mă iubeau și 

trăiau o viață simplă și virtuoasă. Corzile inimii sale erau încă sensibile, la fel ca și spiritul său. Acei 

oameni trăiau în permanentă comuniune spirituală cu Domnul lor. Ei auzeau vocea umanizată a 

Creatorului lor și puteau primi mesaje din lumea spirituală, de la acele ființe pe care le numeau îngeri. Și 

în liniștea nopții, în pacea inimii sale și prin darul viselor, a primit mesaje, instrucțiuni și profeții pe care 

le-a crezut și le-a ascultat. 

4 Dumnezeu nu era doar pe buzele lor, ci locuia și în inimile lor. Legea nu era doar ceva scris pentru 

ei, ci era trăită de oameni. Era firesc ca existența lor să fie plină de miracole pe care acum nu le mai 

trăiești. 

5 Acestea sunt exemplele de învățătură demne de a fi luate ca modele, pe care oamenii le-au scris cu 

viața lor și care trebuie să fie calea și sămânța pentru generațiile care au venit după ei. 

6 Înțelegeți: Dacă acei oameni, datorită simplității și înălțimii lor (interioare), simțeau spiritualitatea 

din jurul lor, este firesc ca acum materialismul și lipsa de credință a oamenilor din acest timp să-i 

îndepărteze de aceste manifestări. Dar Eu vă spun că acum este de ajuns viața mizerabilă, stearpă și 

nenorocită pe care o duce această umanitate; de aceea v-am căutat, bătând în inimile celor care dorm, 

redând vederea orbilor care nu pot vedea adevărul și atingând corzile ascunse ale oamenilor pentru a-i face 

receptivi la prezența Mea. 

7 Credeți că această lume științifică și materialistă nu simte aproape niciodată vreo înclinație spre 

spiritualizare? Vă spun că nu este nimic dificil, pentru că puterea mea este nelimitată. Înălțarea interioară, 

credința, lumina și bunătatea sunt o necesitate mai stringentă pentru suflet decât mâncarea, băutura și 

somnul sunt pentru trup. 

8 Chiar dacă darurile, facultățile și calitățile spiritului au fost adormite pentru o lungă perioadă de 

timp, ele se vor trezi la chemarea mea și vor face ca spiritualizarea să se întoarcă la oameni cu toate 

minunile și revelațiile sale, care vor fi mai mari decât cele din trecut, pentru că acum sunteți mai capabili 

să le înțelegeți. 

9 Trebuie să le spun oamenilor din acest timp și din vremurile care vor veni să nu se aștepte să vadă 

aceleași semne sau manifestări pe care le-au văzut oamenii din Prima Eră, pentru că trebuie să înțelegeți că 

acum trăiți într-o nouă eră, că ați rătăcit și ați evoluat suficient de mult pentru a înțelege și simți într-un 

mod complet diferit. Prin urmare, nu cereți semne exterioare care vă impresionează doar simțurile pentru a 

vă baza credința pe ele. Vă pregătesc o infinitate de semne, revelații și miracole, pe care le veți vedea mai 

mult cu privirea voastră spirituală decât cu cea a corpului vostru material. 

10 Studiați și pătrundeți ceea ce vă spune istoria, dar înțelegeți că astăzi este un alt timp, că trăiți într-

o altă epocă și că, așa cum spiritul vostru are o dezvoltare mai mare decât în acele zile, forma în care vă 

dau astăzi învățăturile Mele nu este aceeași, chiar dacă sensul ei este același și veșnic valabil. 

11 În această zi în care l-ați așteptat pe Maestrul vostru cu o rugăciune, Eu cobor cu adevărat în 

inimile voastre. Primiți-Mă acolo, oameni buni, pentru că Eu vă primesc în Duhul Meu Tatălui. 

12 Găsesc pace în sufletul tău și armonie în sentimentele tale. Această pace se răspândește în ființa 

voastră, iar această pregătire interioară invită Spiritul meu să coboare în strălucirea sa divină. Pregătiți-vă 

toate facultățile pentru a putea înțelege pe deplin învățătura mea. 

13 Vă vorbesc în acest moment nu despre simțurile fizice, ci despre cele ale spiritului, care se află de 

mult timp în el, dar pe care nu le-ați înțeles, pentru că acceptați doar formele exterioare și respingeți esența 

spirituală. 
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14 Vă apropiați de viața nepieritoare și vă spun: Sunteți încă imaturi, căci înclinațiile cărnii voastre nu 

sunt încă în armonie cu spiritul vostru. Dar ți-am dat putere și curaj pentru ca tu să poți învinge instinctele 

prin meditație și rugăciune. 

15 Cuvântul meu transmis prin purtătorul de cuvânt a devenit din ce în ce mai clar, mai profund și mai 

perfect, făcând ca inimile împietrite să devină umile și nobile. 

16 Cine nu și-a trăit "Golgota" și cine nu a suferit în viață? - Nimeni, pentru că toți purtați o cruce în 

urma lui Hristos. Vă văd trăind cu devotament și ascultare, fără să vă răzvrătiți împotriva legilor naturale 

sau a forțelor naturii, și când am văzut că nu încălcați aceste legi, v-am spus: Sunteți demni de Tatăl și de 

Stăpân, și ați înțeles acum că nu sacrificiul trupului pământesc este cel prin care trebuie să aduceți omagiu 

Creatorului, căci ați înțeles calea corectă de a-L slăvi cu Spiritul, astfel încât nu mai sunteți păgâni. 

17 Trăiți pe pământ și trebuie să vă folosiți de elementele naturii pentru a trăi. Dar, întrucât toate fac 

obiectul unei legi, trebuie să le folosiți numai în cadrul acestei legi. În acest fel, dai spiritului tău ceea ce îi 

este propriu și corpului tău ceea ce îi corespunde. Nu vă refuz nimic, căci nimic nu contrazice sfaturile 

mele divine; dar folosiți totul cu moderație. 

18 Dacă cunoașteți legea Tatălui, nu aveți de ce să vă temeți, pentru că veți ști cum să vă folosiți de 

ceea ce este al vostru în legea mea. 

19 Îndepliniți ceea ce Cuvântul Meu vă poruncește să faceți, căci voi face din voi un popor de pace și 

de progres, căci voi sunteți poporul pe care îl caut. Tu ești Israel, în care este Levi, pe care l-am purificat 

pentru a Mă sluji în acest timp. 

20 În prima eră, Tatăl l-a uns pe Levi pentru ca din el să iasă slujitorii cultului lui Dumnezeu și ei să 

devină transmițătorii inspirației și Legii Mele. De aceea, vedeți că și printre noii veniți îi caut pe slujitorii 

mei - pe cei care trebuie să meargă în alte națiuni pentru a-mi îndeplini misiunea. Acest lucru se va 

întâmpla după 1950, pentru că munca mea va fi recunoscută la nivel mondial. 

21 Astăzi sunteți încă studenți curioși, pentru că vă dați seama că nu vă puteți considera încă maeștri; 

și de aceea vă grăbiți să ascultați cuvântul Celui care cunoaște toate lucrurile. 

22 Pregătiți-vă spiritul, inima și mintea și, în cele din urmă, veți deveni maeștri și vă veți bucura de 

discipolii voștri. 

23 Primesc rugăciunea ta în care îmi ceri să-ți acord harul meu pentru a putea înțelege cuvântul meu. 

24 Vedeți, nu vă vorbesc întotdeauna în parabole, ci o fac cu toată claritatea, ca să puteți înțelege. 

25 Hrănește și întărește-ți spiritul în învățătura mea pentru ca el să se dezvolte. 

26 Învățătura Maestrului începe întotdeauna în același mod, deoarece conține aceeași iubire. Începe cu 

iubire și se termină cu milă, două cuvinte în care este cuprinsă toată învățătura mea. Aceste sentimente 

înalte sunt cele care dau putere spiritului pentru a ajunge în regiunile luminii și ale adevărului. 

27 Recunoașteți modul în care vă aduc treptat să înțelegeți și să împliniți Voința Mea - nu ca pe o 

poruncă, pentru că Eu, ca Înțelepciune infinită, știu că din voi înșivă se va naște voința de a vă supune 

Legii Mele atunci când vă inspir și vă trezesc la iubire. Iubirea mea te luminează și te lasă liber. Iubirea 

mea grijulie îți arată doar calea spre perfecțiune pe care trebuie să o urmezi. Calea despre care vă vorbesc 

atât de des este cea care duce dincolo de moartea fizică, pentru că veți fi întotdeauna pregătiți pentru acel 

moment de tranziție. Nu vă spune intuiția sau spiritul vostru că există ceva care supraviețuiește trupului 

pământesc și că acest ceva este spiritul? Întotdeauna v-am învățat pe această cale și v-am pregătit pentru 

trecerea acestei răscruci, pentru ca atunci când spiritul vostru va trece de la viața trecătoare a lumii la casa 

spirituală unde se află viața veșnică, să nu fie surprins sau tulburat în fața infinitului. 

28 Treaba voastră este doar să vă împliniți destinul aici; atunci vă promit, pentru buna îndeplinire a 

sarcinilor și îndatoririlor voastre, o existență fericită în viața spirituală. Când se va întâmpla acest lucru, nu 

vă veți mai păta în mocirla răutăților acestei lumi. Spiritul tău nu va mai fi întunecat de patimile josnice ale 

trupului pământesc. 

29 Adevărat vă spun: Pentru ca tu să atingi puritatea deplină, sufletul tău va trebui să se purifice încă 

foarte mult, în această lume și în cea spirituală. 

30 Oricât de des va fi necesar pentru voi, va trebui să vă întoarceți pe această planetă, și cu cât nu 

profitați mai des de oportunitățile pe care vi le oferă Tatăl vostru, cu atât mai mult vă veți întârzia intrarea 

finală în viața adevărată și vă veți prelungi șederea în valea lacrimilor. 
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31 Fiecare suflet trebuie să arate progresul și roadele dezvoltării sale în timpul fiecărei existențe 

pământești, făcând de fiecare dată un pas înainte. 

32 Fiți conștienți de faptul că singurul bine care aduce beneficii propriei bunăstări este cel făcut din 

dragoste și milă adevărată pentru ceilalți, și asta în mod dezinteresat. 

33 Atunci când un suflet devine ascultător și devotat voinței Domnului său, o face pentru că are 

încredere în El. Nu se împotrivește părăsirii unui corp pământesc și întoarcerii în lumea de dincolo pentru 

că nu se teme de judecata sa, și nici nu se împotrivește întoarcerii pe pământ, unde îl așteaptă pericole și 

tentații, pentru că știe că va ieși mai pur din acest creuzet purificator. 

34 Cel care învinge ispitele care îi vin din exterior și din interiorul său va fi numit de ceilalți unul 

luminat și ales de Domnul. Mai mult, va avea alături de el o ființă spirituală sau un înger de lumină care îl 

va veghea și împreună vor lucra până când voința mea va fi împlinită. 

35 Prin urmare, nu vă îngrijorați dacă ochii voștri nu văd împlinirea acestor profeții în această viață. Îi 

voi da spiritului tău nu numai să vadă, ci chiar să culeagă roadele pe care le-a semănat în trecut, fie că a 

fost cu puțin timp în urmă, fie că a fost cu mult timp în urmă. 

36 Vine vremea controverselor, când oamenii își vor manifesta inteligența și elocvența, care îi vor 

conduce la laudă și vanitate. Din nou, Cuvântul meu despre cea de-a doua eră va fi pus în discuție și vor fi 

dezbătute și diferitele interpretări care i se dau. Adevărat vă spun că din acest vârtej de vânt va izbucni 

lumina, multe văluri se vor rupe și ipocrizia va fi doborâtă de adevăr. 

37 Este dorința Mea divină ca oamenii să ajungă la unificarea ideilor și a formelor lor spirituale de 

închinare, pentru că am ceva pregătit pentru ei când se va întâmpla acest lucru. 

38 Studiați învățăturile mele, însușiți-le și trăiți-le astfel încât să nu aveți de ce să vă temeți de 

înțelepții lumii, de oamenii de știință și de cărturari. 

39 Roagă-te ca din gura ta să curgă o înțelepciune infinită. 

40 Oameni buni, vă este teamă să veniți în prezența mea și să mă găsiți ca judecător? Adevărat vă 

spun că sunt desăvârșit și ca judecător, de aceea nu trebuie să vă temeți de nedreptatea din partea mea. 

41 Este suficient să vă reamintesc cazul femeii adultere pe care judecătorii ei o condamnaseră deja. Ea 

a rămas neatinsă datorită cuvintelor lui Hristos, același care vă vorbește și vouă în acest moment. 

42 Nu pot pronunța asupra ta o sentință mai grea decât greutatea fărădelegilor tale. De aceea vă spun 

că nu aveți de ce să vă temeți de Mine, ci de voi înșivă. 

43 Numai Eu cunosc gravitatea, măreția și semnificația fărădelegilor voastre. Oamenii sunt 

întotdeauna impresionați de aparențele exterioare, pentru că nu sunt capabili să privească în inima 

vecinilor lor. Eu, pe de altă parte, privesc în inimi și pot să vă spun că au venit la mine oameni care s-au 

acuzat de grave fărădelegi și care erau plini de remușcări pentru că mă jigniseră, dar i-am găsit puri. În 

schimb, alții au venit și Mi-au spus că nu au făcut rău nimănui, dar Eu știam că mint. Căci, deși mâinile lor 

nu s-au pătat cu sângele aproapelui lor, sângele victimelor lor, ale căror vieți au poruncit să fie luate, s-a 

revărsat asupra sufletelor lor. Ei sunt cei care aruncă piatra, ascunzându-și mâna. Când am pronunțat 

cuvintele "laș", "fals" sau "trădător" în proclamația mea, întreaga lor ființă a tremurat și adesea s-au 

îndepărtat de la lecția mea pentru că au simțit că asupra lor se odihnea o privire care îi dirija. 

44 Pentru că justiția umană este imperfectă, închisorile voastre sunt pline de victime, iar locurile de 

execuție au fost pătate cu sângele celor nevinovați. Ah, câți criminali văd eu bucurându-se de libertate și 

respect în lume, și câți depravați ați ridicat monumente pentru a le cinsti memoria! 

45 Dacă ați putea vedea aceste ființe atunci când trăiesc în lumea spirituală și când lumina se înalță în 

sufletele lor! În loc de omagii fără sens și inutile, le-ai trimite o rugăciune care să-i mângâie în pocăința lor 

grea. 

46 Am venit să instaurez o împărăție a păcii între oameni și, chiar dacă acest lucru va stârni doar un 

zâmbet din partea unora, voi continua până când vă voi dovedi puterea iubirii și a dreptății - puteri pe care 

nu le cunoașteți pentru că le-ați folosit foarte puțin. 

47 Nu pe dărâmături și nici pe cadavre voi construi acest regat, ci pe câmpuri fertile, fecundate de 

experiență și fertilizate de durere. Pe ea va înflori sămânța mea, acolo vei vedea cum strălucește dreptatea 

mea. 
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48 Oamenii din acest timp au sarcina de a-și reînnoi și purifica trupurile pământești, astfel încât să 

lase o moștenire bună celor care vin după ei; în ceea ce privește sufletele care trebuie să se întrupeze în 

acele vremuri, le-am pregătit și le-am selectat deja. 

49 Înțelegeți-vă destinul, oameni buni. Înțelegeți acest Cuvânt, ca să vă cunoașteți sarcina. Nu vreau 

ca voi să vă ocupați de mai mult decât vă aparține cu adevărat și nici să faceți mai puțin decât v-am 

încredințat, pentru că atunci munca voastră nu va fi de durată. 

50 Unii dintre voi îmi spun în inima lor: "Maestre, de ce ne învinuiești uneori în cuvântul tău pentru 

pacea omenirii?". Dar vă spun că nu veți fi voi cei care vor salva rasa umană în acest moment, pentru că 

este o lucrare supraomenească. Dar, cu toate acestea, voi sunteți începutul unui nou mod de viață, 

începutul unei umanități armonizate spiritual, iar acest început va contribui prin toate mijloacele la 

salvarea și eliberarea popoarelor și națiunilor. 

51 Trebuie să vă spun încă o dată că comunitatea de credință pe care o formați în jurul manifestărilor 

mele nu este o comunitate pe care Tatăl, în iubirea sa, o pune deasupra celorlalte comunități de pe pământ. 

Domnul și-a îndreptat privirea asupra ei doar pentru că a format-o din suflete care au fost întotdeauna în 

lume atunci când a coborât o nouă revelație divină. Ei sunt copiii spirituali ai acelui popor Israel, poporul 

profeților, al mesagerilor, al clarvăzătorilor și al patriarhilor. 

52 Cine mai bine decât ei ar putea să mă primească în acest moment, să înțeleagă noua formă a 

revelației mele și să asiste la împlinirea promisiunilor mele? 

53 Vă spun acest lucru pentru că numai eu v-am putut dezvălui acest lucru. Căci este scris că numai 

Mielul poate deschide cartea cu cele șapte peceți. Vă fac cunoscut acest lucru pentru ca voi să înțelegeți 

responsabilitatea pe care v-o asumați din nou față de celelalte popoare ale lumii, pentru care trebuie să fiți 

ca o oglindă care reflectă Legea mea. 

54 Pentru acest popor de aici, exista un singur Dumnezeu și ei știu că Hristos era "Cuvântul" prin care 

Tatăl a vorbit cu omenirea. Nici Moise, nici Avraam, nici Solomon, nici Ilie - niciunul dintre profeți nu era 

considerat de ei ca o divinitate. Pe de altă parte, câți mesageri ai Domnului au fost divinizați în alte 

popoare și astfel au uitat sau nu l-au recunoscut pe adevăratul Dumnezeu! 

55 Când vorbesc despre "poporul meu Israel", despre "poporul Domnului", mă refer la cei care au 

adus cu ei pe pământ o misiune spirituală - cei care au făcut cunoscută Legea mea, care m-au anunțat, care 

mi-au fost credincioși; cei care au proclamat existența Dumnezeului cel viu, care au răspândit sămânța 

iubirii și care au fost capabili să recunoască în Fiul prezența și Cuvântul Tatălui. Aceștia sunt cei care 

alcătuiesc poporul lui Dumnezeu, acesta este Israel, Israel cel puternic, cel credincios, cel înțelept. Aceasta 

este legiunea mea de soldați care sunt credincioși Legii și Adevărului. 

56 Cei care i-au persecutat pe profeții mei, care au sfâșiat inima mesagerilor mei, cei care au întors 

spatele adevăratului Dumnezeu pentru a se închina idolilor, cei care m-au negat, m-au batjocorit și mi-au 

cerut sângele și viața, nu făceau parte din poporul ales, chiar dacă se numeau israeliți din cauza rasei, nu 

făceau parte din poporul profeților, din trupa celor luminați, din soldații credincioși. Căci "Israel" este un 

nume spiritual care a fost folosit în mod ilegal pentru a pune în evidență o rasă. 

57 Ar trebui să știi, de asemenea, că oricine are dorința de a face parte din poporul meu poate să o 

obțină cu dragostea, mila, zelul și respectarea legii. 

58 Poporul meu nu are o țară sau un oraș anume în lume, poporul meu nu este o rasă, ci este 

reprezentat în toate rasele, în toate popoarele. Această mulțime de oameni de aici care ascultă cuvântul 

meu și primesc noile revelații este doar o parte din poporul meu. O altă parte este împrăștiată pe pământ, 

iar o altă parte, cea mai mare parte, trăiește în lumea spirituală. 

59 Aceștia sunt oamenii mei care mă cunosc și mă iubesc, care mă ascultă și mă urmează. 

60 O sută patruzeci și patru de mii de aleși merg în fața poporului ca lideri. Unii sunt în carne și alții 

în spirit. Ei sunt urmați de mari legiuni, atât de ființe spirituale, cât și de ființe umane, care caută să atingă 

lumina pentru a se numi pe bună dreptate "copii ai poporului lui Israel". 

61 Copiii acestui popor au dat mereu dovadă că aveau putere asupra forțelor naturii. Plimbarea lor 

prin lume a lăsat o dâră de mari minuni care i-au uimit pe oamenii acelor vremuri. Israelul ar trebui să 

continue să demonstreze lumii această putere, pentru că ea mărturisește superioritatea spiritului asupra 

materiei. 
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62 Dacă unii dintre semenii voștri vă vor demonstra puterea științelor lor secrete, nu vă temeți și nu vă 

mirați, căci eu v-am învățat minuni mai mari. Și nici nu trebuie să judecați pe nimeni în mod greșit, pentru 

că fiecare grup de oameni a căutat adevărul despre viața spirituală în funcție de capacitatea și credința lor. 

63 Îți vorbesc despre orice, astfel încât să înveți totul și să nu te surprindă nimic. Vă dau instrucțiunile 

mele în detaliu, pentru ca să nu cădeți în domenii de cunoaștere pe care le numiți oculte, în taină sau în 

meditații stupide și inutile. 

64 Spiritualizarea este claritate, este simplitate, este întoarcerea la iubire și este lupta pentru a ajunge 

la perfecțiunea sufletului. 

65 Când acest popor va izbucni și se va răspândi printre oameni, învățând prin cuvinte și fapte, va fi 

combătut de biserici, secte și științe. Unii vor ataca o parte, alții vor combate anumite idei. Atunci poporul 

lui Dumnezeu va fi deja puternic, iar credința și cunoașterea vor fi un rod copt în inimile lor. 

66 Care dintre copiii acestui popor vor fi printre cei care vor duce această sămânță până la marginile 

pământului? Voi nu știți, dar eu vă dezvălui atât de multe, încât voi sunteți începutul semănatului în acest 

timp. 

67 Ucenicul Ioan a vorbit multe lucruri pentru voi. Inspirațiile sale sunt lumină pentru calea ta, sunt 

răspuns la întrebările tale și subiect de studiu. În revelația sa, el a văzut bătălia spirituală a acestui timp, ale 

cărei războaie fratricide nu sunt decât o slabă reflectare a marii bătălii care se duce în spațiul spiritual și 

(spiritual) în această lume. 

68 Omul este orb față de adevărul a ceea ce se întâmplă și are nevoie de această revelație pentru a 

vedea cauza luptei și a haosului care domnește în lume. De asemenea, el are nevoie de spiritualizare pentru 

a avea arme de apărare în mijlocul luptei. 

69 Ferice de cei ce cred în cuvântul meu și se pregătesc, căci ei vor fi mântuiți. Dar vai de cei care 

ascultă cu indiferență avertismentele mele, pentru că vor fi prinși în vârtej, într-o neputință totală! 

70 Cerul și pământul ar dispărea mai curând decât să nu se împlinească cuvântul meu. Vedeți, cu 

multe secole în urmă, acest timp v-a fost anunțat și s-a întâmplat pentru că eu l-am prezis. 

71 Trebuie să vă rugați, mulțimi de oameni, pentru că rugăciunea va deschide calea pentru cei care 

mai târziu vor porni ca semănători. Să știi că, în momentul dialogului tău cu mine, lumina mea coboară din 

infinit ca o rouă de har peste cei pentru care te rogi. 

72 Înțelegeți-vă misiunea, pentru ca fiecare dintre voi să fie un copil vrednic al lui Israel, poporul lui 

Dumnezeu. 

73 Vă pregătesc să-i imitați pe acei apostoli care m-au urmat în cea de-a doua eră și care, prin 

exemplul lor, au deschis calea blândeții, a ascultării și a umilinței. Voi veți fi purtătorii acestei Vești Bune 

și la fiecare pas veți auzi vocea conștiinței voastre care vă va spune dacă lăsați un exemplu bun pe calea 

voastră prin faptele voastre. V-am arătat câmpurile vaste de sămânță pe care va cădea sămânța mea divină. 

Dragostea mea grijulie pregătește deja totul și face totul gata. 

74 Am revărsat lumina Duhului meu peste orice duh și peste toată făptura, pentru ca voi toți să mă 

simțiți și să mă vedeți, pentru ca întreaga lume să dea mărturie despre adevărul meu. 

75 Omul s-a trezit, s-a antrenat și și-a dezvoltat mintea, dar a lăsat adormite darurile spiritului, care 

sunt esențiale pentru perfecționarea sa. 

76 Omul a ratat calea, căci războaiele pe care le-a provocat sunt roadele științei sale proaste, pe care 

nu a vrut să o purifice în lumina conștiinței sale. Odată ce mintea umană se dezvoltă la unison cu simțurile 

luminate de lumina divină, veți vedea oameni care descoperă și fac minuni cu ajutorul științei lor, dacă 

sunt inspirați de dragostea pentru aproapele lor. 

77 Numai vocea mea vă poate ghida în mijlocul acelei confuzii de concepte în care nimeni nu mai știe 

ce este adevărul, nici nu mai poate distinge binele de rău sau lumina de întuneric. 

78 Vouă, celor care mă ascultați, vă spun: Moștenirea voastră în acest timp este aceeași ca și în 

vremurile trecute, și anume aceea de a aduce lumina mesajului meu la națiuni. 

79 Nu doar cuvântul meu v-a format, ci și încercările cu care v-ați confruntat în mod constant au fost 

o parte din lecția mea divină. Uneori ați fost capabili să înțelegeți și să folosiți încercările, alteori ați rămas 

amorțiți și surzi la vocea Maestrului. 
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80 O persoană care pleacă de lângă voi pentru a trăi în casa spirituală; ceva care vă este luat de pe 

pământ; o boală care vă limitează la pat și vă purifică prin durere - toate acestea sunt încercări care intră cu 

înțelepciune în viața voastră pentru a vă ajuta să vă împliniți destinul, care este acela de a vă iubi unii pe 

alții. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 160  
1 Fructul vieții, fructul dulce și sănătos pentru spirit este cel pe care vi-l dau în Cuvântul Meu. 

Mâncați și simțiți că v-ați adunat în jurul mesei Domnului. O, profeți ai erei a treia! Pregătiți-vă pentru a 

putea vedea ceea ce este dat să vadă doar celor însemnați. În timp ce mulți dintre cei care alcătuiesc 

această mulțime nu simt Prezența Mea în inimile și mințile lor, voi puteți da mărturie despre viziunile 

voastre, o mărturie plină de lumină și adevăr, atât în conținut, cât și în formă. Adevărat vă spun că, ori de 

câte ori unul dintre voi se pregătește lăuntric, spiritul intră în lumina vieții spirituale, unde se satură și se 

inspiră pentru a putea apoi să explice viziunea sa celor care așteaptă mărturia sa. 

2 Atunci când acest popor se va spiritualiza și va învăța să simtă prezența mea, nu va mai avea 

nevoie de văzător pentru a-i oferi dovada că manifestarea mea a fost adevărată. Atunci voi putea să vă 

spun: "Fericiți cei care au crezut fără să vadă. 

3 Mare și serioasă este responsabilitatea clarvăzătorului, căci adesea de cuvântul său depinde 

credința multor inimi slabe care caută dovezi pentru a crede. 

4 Ascultătorul trebuie să-și dezvolte o mare intuiție pentru a recunoaște dacă ceea ce vede în duh este 

sau nu rodul unei bune pregătiri; dacă ceea ce a văzut trebuie să fie mărturisit fraților și surorilor sale sau 

dacă trebuie să păstreze tăcerea. Dar cât de puțini dintre cei care au primit acest dar au fost capabili să-l 

promoveze cu dragostea, zelul și spiritualitatea pe care le cere! 

5 Darul de clarvăzător este unul dintre cele mai dificile, de aceea vă spun că privirea clarvăzătorului 

nu poate pătrunde niciodată în regiunea spirituală fără spiritualizare. 

6 Duhovnicirea înseamnă înălțarea sentimentelor, puritate în viață, credință, caritate, milostenie, 

smerenie în fața lui Dumnezeu și respect profund pentru darurile primite. Dacă poți atinge oricare dintre 

aceste virtuți, începi să pătrunzi cu privirea ta spirituală în casa iubirii și a perfecțiunii. În același mod, 

când ajungi la spiritualizare, poți spune deja pe pământ că trăiești în casa spirituală, chiar dacă este doar în 

momentele de rugăciune. În același timp, veți primi lumina care vă va dezvălui evenimentele care se află 

în viitor, pentru că venirea nu mai este un mister pentru spiritul care se înalță. 

7 Da, discipoli, numai în viața omului nu se știe ce se va întâmpla în viitor, ce va veni mâine. El nu-

și cunoaște destinul, nu știe ce drum trebuie să urmeze și care va fi sfârșitul său. 

8 Ființa umană nu ar putea suporta cunoașterea tuturor încercărilor pe care trebuie să le treacă în 

existența sa. De aceea, în dragostea Mea milostivă pentru el, am pus acest văl de mister între prezentul și 

viitorul său și astfel am împiedicat ca intelectul său să se rătăcească în contemplarea sau cunoașterea a tot 

ceea ce mai are de trăit și de suferit. 

9 Spiritul, în schimb, ființă înzestrată cu putere și creată pentru eternitate, are în sine capacitatea de 

a-și cunoaște viitorul, darul de a-și recunoaște destinul și puterea de a înțelege și (și) de a accepta toate 

încercările care îl așteaptă, pentru că știe că la capătul drumului, atunci când acesta va fi fost parcurs în 

ascultare de Lege, va ajunge pe tărâmul făgăduinței, paradisul spiritului, care este starea de exaltare, 

puritate și perfecțiune pe care o va fi atins în cele din urmă. 

10 Luați-mă ca exemplu pentru spiritualizarea voastră, căci de aceea am devenit om în acel moment. 

Fiecare dintre lucrările mele a fost o învățătură durabilă pentru umanitate. Dar dacă operele mele au fost o 

învățătură pentru omenire, trebuie să le luați și voi ca exemplu pentru voi înșivă, pentru a vă dezvolta mai 

mult, pentru a vă dezvolta darurile spiritului și ale capacităților umane și pentru a vă apropia tot mai mult 

de exemplul pe care vi l-am dat cu viața mea, cu operele și cu cuvintele mele. 

11 Amintiți-vă că, în calitate de ființă umană, am știut întotdeauna care era destinul Meu în această 

lume, că am cunoscut viitorul și am fost martor la el încă din copilărie. Prin Isus le-am vorbit ucenicilor 

mei despre tot ceea ce se va întâmpla în ultimele zile ale șederii mele pe pământ, despre cum va fi 

pasiunea și moartea mea sacrificială. Am dezvăluit omenirii viitorul său spiritual, am prezis luptele și 

încercările sale, am anunțat în avans ce se va întâmpla în națiuni de atunci până la momentul pe care l-am 

numit noua mea revelație, pe care voi îl numiți "a doua venire". 

12 Spiritualizarea trupului lui Isus i-a permis să-și cunoască destinul, pentru că Spiritul meu i l-a 

dezvăluit, și tocmai această spiritualizare i-a dat puterea de a accepta voința Tatălui cu dragoste și umilință 

absolută. 
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13 Nu puteți ajunge la nivelul de spiritualitate al Maestrului vostru pentru a ști ce vă rezervă destinul, 

ce vă rezervă viitorul; dar, prin înălțarea voastră interioară, vă voi lăsa să simțiți apropierea unui 

eveniment. 

14 Această presimțire, această viziune spirituală a viitorului, această cunoaștere a destinului tău, nu o 

vei atinge decât în măsura în care ființa ta, alcătuită din trup și spirit, se dezvoltă treptat mai sus pe calea 

spiritualizării, care, repet, este credință, sinceritate, dragoste de viață, iubire și disponibilitate de a-ți ajuta 

aproapele, smerenie și iubire față de Domnul tău. 

15 Pentru a vă ajuta să vă purificați ființa, vă transmit gândurile mele care, devenite cuvânt, le primiți 

prin intelectul purtătorilor mei de voce și care vă arată o cale spre lumină. Îl binecuvântez pe cel care crede 

în acest adevăr, la fel cum îl binecuvântez pe cel care se îndoiește, pentru că voi toți sunteți discipolii mei, 

copiii mei mult iubiți. 

16 Învățăturile Mele, prin această proclamare, vor lăsa un drum de spiritualizare printre oameni, care 

le va reaminti discipolilor Mei că am fost cu ei într-un mod nou pentru a-mi împlini promisiunea. 

17 Aceasta este noua zi pe care ciocârliile au întâmpinat-o cu trilul lor pentru a anunța omenirii 

prezența celui de-al treilea timp. 

18 Noua mea revelație fusese anunțată să coincidă cu momentul luptei dintre lupta dintre lupta 

ascendentă a spiritului și materializarea carapacei corporale, momentul războiului dintre adevăr și 

minciună, lupta dintre bine și rău, dintre lumină și umbră. 

19 Gândiți-vă la acei semeni de-ai voștri care se numesc puternici. Vor să triumfe ucigând, vor să își 

construiască noul imperiu pe ruine, ruine și cadavre. 

20 Vouă vă spun că este timpul să semănați semințele de lumină și de pace în câmpurile pe care le-ați 

făcut fertile cu dragostea voastră. 

21 Eu caut inima omului pentru a-l salva din necazul său și pentru a-l scăpa de confuzia sa. Căci voi 

învinge dându-vă viața veșnică pentru ca în cele din urmă să domniți peste cei vii. 

22 Oaspeții mei spirituali se află în mijlocul bătăliei pentru salvarea fraților și surorilor lor de pe 

pământ și, cu adevărat vă spun, nu se vor întoarce înfrânți, ci, dimpotrivă, vor cânta cântece de triumf la 

sosirea lor. 

23 Eu vin să vă răscumpăr prin puterea gândurilor, fără să fie nevoie ca Cuvântul meu să devină un 

om nou care să locuiască în mijlocul vostru. Ce este ciudat în faptul că Spiritul meu se face cunoscut de al 

tău prin gânduri? Ce este ciudat la ciobanul care își caută oaia pierdută? 

24 Cu adevărat, îți spun, chiar înainte ca tu să exiști, te-am iubit și, cunoscându-ți destinul, m-am 

gândit deja la mântuirea ta. De aceea, a fost voința Mea să trăiesc ca ființă umană cu ființe umane, pentru 

că, prin iubirea Mea, am vrut să vă arăt calea spre lumina care vă va conduce într-o zi să trăiți în veșnicie, 

în casa Tatălui Meu. 

25 Mi-am dezvăluit puterea divină pe pământ prin Isus: L-am înviat pe Lazăr, am convertit-o pe 

Magdalena, am redat vederea orbilor fizici și spirituali, am insuflat credință și speranță în inimi, am 

deschis o nouă cale pentru sufletele care erau blocate în stagnare; și, în cele din urmă, am udat pământul 

cu Sângele Meu și v-am dat Trupul Meu ca dovadă că am fost printre voi din iubire, pentru a Mă dărui 

complet celor pe care îi iubesc foarte mult. 

26 Astăzi, ca și atunci, mă dăruiesc umanității în Spirit pentru a vă salva, făcându-vă utili, căci 

sămânța pe care v-am dat-o să o semănați este sămânța utilității care vă va face să nu mai fiți sterpi 

spiritual și paraziți de viață. 

27 Mai ezitați să mergeți la serviciu? Da, copiii mei, dar ceea ce pentru voi sunt ani și secole, pentru 

mine sunt doar clipe. Folosesc timpul pentru ca rodul iubirii să se coacă în minți, inimi și suflete. 

28 Acesta este momentul în care lumina divină va străluci pe deplin în urmașii mei, care vor dezvălui 

darurile Duhului și vor dovedi că nu au nevoie nici de bunuri pământești, nici de științe lumești pentru a 

face bine și a face minuni. Ei vor vindeca în numele meu, vor vindeca pe cei bolnavi fără speranță, vor 

transforma apa în balsam și vor învia morții din patul lor. Rugăciunea lor va avea puterea de a calma 

furtunile, de a liniști forțele naturii și de a combate molimele și influențele malefice. 

29 Cei posedați vor fi eliberați de obsesiile lor, de persecutorii și asupritorii lor prin cuvântul, 

rugăciunea și autoritatea noilor mei discipoli. 
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30 Dar vă spun cu adevărat că, atunci când voi vedea poporul Meu pregătit, îi voi face cunoscut 

ceasul când vor porni să lupte cu lumina împotriva întunericului. Și dacă veți fi respinși, amintiți-vă cu 

seninătate că nu este prima dată când omul a respins sămânța Mea. Încă din cele mai vechi timpuri, omul a 

tăiat ramuri din "copac" pentru a le transplanta după bunul său plac, pentru ca mai târziu să nu le mai 

cunoască originea. Dar vreau să știți că, în esență, Eu sunt acel copac - în lucrarea Mea, pe care omul nu 

trebuie să-l influențeze în niciun fel, ci doar să primească beneficiile și a cărui sămânță trebuie să o 

răspândească. 

31 Lupta binelui împotriva răului nu există doar în lumea voastră, ci o puteți întâlni și în lumea 

spirituală, unde au loc mari bătălii a căror influență ajunge până la voi și se reflectă în războaie. Nu 

permiteți ca lumea spirituală, care v-a protejat până acum, să fie înlocuită de ființe cu puțină lumină de 

cunoaștere. Privește-ți pașii și invocă în permanență pacea pentru această lume în care trăiești. 

32 Rugați-vă și lucrați. Duhovnicește, astfel încât să fiți victorioși în toate încercările. Aduceți-vă 

aminte de exemplele de învățătură pe care vi le-a dat acel popor numit Israel, care a pornit la chemarea 

Domnului său. Ei au fost conduși în pustiu pentru a învăța o mare lecție. Acolo au învățat Legea, au 

învățat să comunice cu Tatăl lor și și-au trezit darurile spirituale. A învățat să se supună poruncilor divine, 

să se alinieze la lege și să trăiască împreună în armonie și fraternitate. 

33 Această ascultare l-a salvat de situații periculoase și de ambuscade. Unitatea sa a făcut-o puternică 

în fața adversarilor săi. Ordinea sa a făcut ca traversarea deșertului să fie suportabilă și adesea fericită. 

Datorită perseverenței și credinței sale, a obținut victoria și a experimentat împlinirea promisiunii divine. 

Când oamenii din acest timp contemplă istoria acelui popor, ei se minunează de credința atât de mare a 

acelui popor și sunt surprinși de multele minuni pe care Domnul le-a făcut pe drumul lor. - Când aud 

suspine care vă scapă din piept la vederea acelei credințe și spiritualități, vă spun că depinde în întregime 

de om ca acele minuni să se întoarcă. Ori de câte ori îi voi vedea pregătiți, Mă voi arăta lor. 

34 Acum este sarcina tuturor celor care sunt deja echipați și treziți să proclame eliberarea lumii. 

Amintiți-vă că Ilie, cel promis pentru acest timp, pregătește în prezent totul pentru a elibera națiunile 

pământului, înrobite de materialism, de sub puterea lui Faraon, așa cum a făcut odinioară Moise în Egipt 

cu triburile lui Israel. 

35 Spuneți-le semenilor voștri că Ilie s-a făcut deja cunoscut prin intermediul minții umane, că 

prezența sa a fost în spirit și că va continua să lumineze calea tuturor popoarelor pentru ca acestea să poată 

avansa. 

36 Păstorul tău are sarcina de a readuce toate creaturile pe adevărata lor cale, indiferent dacă aceasta 

aparține domeniului spiritual, moral sau material. De aceea, vă spun că națiunile care vor primi chemarea 

Domnului lor prin Ilie vor fi binecuvântate, pentru că vor rămâne unite prin legea dreptății și a iubirii, care 

le va aduce pacea ca rod al înțelegerii și al fraternității lor. Astfel uniți, ei vor fi conduși pe câmpul de 

luptă, unde vor lupta împotriva corupției, materialismului și falsității. În această luptă, oamenii din acest 

timp vor experimenta noile miracole și vor înțelege sensul spiritual al vieții - cel care vorbește despre 

nemurire și pace. Ei vor înceta să se ucidă între ei, deoarece vor realiza că trebuie doar să își distrugă 

ignoranța, egoismul și pasiunile corupte din care au izvorât căderile și greutățile lor - atât materiale, cât și 

spirituale. 

37 De unde vine idolatria și fanatismul religios, dacă nu din ignoranța legilor care guvernează 

spiritul? Care este cauza războaielor care semănă confuzie între națiuni și distrug oameni, dacă nu lăcomia 

nemăsurată sau ura nestăpânită? 

38 Înțelegeți, așadar, că bătălia finală nu este cea a oamenilor împotriva propriilor lor frați, ci cea a 

binelui împotriva răului. Îmi pun sabia mea în mâna dreaptă a omului pentru ca el să se învingă pe sine și 

să ajungă la porțile Țării Făgăduinței. Dar nu vă așteptați ca aceasta să fie o patrie sigură pe care o veți 

primi ca moștenire, căci această nouă Țară Făgăduită o veți descoperi în pacea profundă a spiritului vostru. 

Vei experimenta transformarea lumii tale, care era până acum nesigură, ostilă și mizerabilă, într-un tărâm 

generos, bogat și plin de iubire. Veți avea o existență în care există spiritualitate, dreptate și iubire. Acest 

lucru va aduce progres ființelor umane ca urmare a faptului că sunt hrănite de adevărata cunoaștere. Viața 

umană va fi mai elevată și, pe măsură ce spiritul meu se va manifesta printre oamenii maturi ai viitorului, 
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va veni un timp de revelații în toate domeniile și veți vedea împlinite semnele și minunile pe care 

generațiile anterioare vi le-au vestit în mod profetic. 

39 Atunci, când lumea își va realiza eliberarea reînnoită și va intra în această viață dreaptă și bună, 

călăuzită de lumina lui Ilie, veți avea aici, pe pământ, o reflectare a vieții spirituale care vă așteaptă 

dincolo de această viață, pentru a vă bucura apoi veșnic de pacea și lumina Tatălui vostru. - Dar dacă vă 

întrebați cum se vor uni toate neamurile într-un singur popor, asemenea triburilor care au format națiunea 

Israel, vă spun: Nu vă tulburați, căci odată ce toate neamurile vor fi aduse în "pustiu", vizitele le vor 

unifica, iar când se va întâmpla acest lucru, o nouă mană va cădea din cer peste toate inimile nevoiașe. 

40 Bucurați-vă în prezența mea, popor iubit, faceți o sărbătoare în inima voastră, strigați de bucurie, 

căci în sfârșit ați văzut venind Ziua Domnului. Vă erați speriați de venirea acestei zile, pentru că încă 

gândeați ca anticii și erați de părere că inima Tatălui vostru era răzbunătoare, că nutrea resentimente din 

cauza insultelor pe care le primise și că, de aceea, avea pregătite secera, biciul și paharul suferinței pentru 

a se răzbuna pe cei care îl insultaseră atât de mult și de atâtea ori. Dar mare a fost surpriza voastră când ați 

constatat că în Duhul lui Dumnezeu nu poate exista nici mânie, nici iritare, nici ură, și deși lumea plânge și 

se plânge ca niciodată, motivul nu este că Tatăl i-a dat acest fruct să mănânce și acest pahar să bea, ci că 

aceasta este recolta pe care omenirea o culege puțin câte puțin din cauza faptelor sale. 

41 Este adevărat că toate evenimentele dezastruoase care au fost declanșate în acest timp v-au fost 

anunțate dinainte. Dar să nu credeți că, pentru că v-au fost anunțate, Domnul vostru vi le trimite ca 

pedeapsă. Dimpotrivă, v-am avertizat tot timpul de rău, de ispite, și v-am ajutat să vă restabiliți din 

căderile voastre. Mai mult, v-am pus la dispoziție toate mijloacele necesare pentru a vă salva pe voi înșivă. 

Dar trebuie să vă dați seama, de asemenea, că ați fost întotdeauna surzi și necredincioși la chemările Mele. 

42 Chiar și astăzi vă spun: folosiți-vă de lucrarea mea ca de o arcă și intrați în ea, ca să fiți în 

siguranță în fața furtunilor care se apropie. Dar veți constata că mulți nu vor să creadă în avertismentul 

meu și nu se pregătesc. Dar atunci când va veni procesul și îi va biciui, primul lucru pe care îl vor spune 

este că m-am răzbunat pe ei și i-am pedepsit. 

43 Ascultați cuvântul meu, o, popor, și ospătați-vă de bunătatea lui. Deschideți-vă inimile și veți simți 

vizitarea Tatălui vostru. Mărturisește-te în duh în fața mea și vei simți o pace pe care nu vei dori să o mai 

pierzi niciodată. 

44 Cum puteai să mă aștepți, din moment ce erai plin de violență și venirea mea îți provoca teroare în 

loc de bucurie infinită? Vă spun din nou că nu aveți de ce să vă temeți de mine, dar prin voi înșivă pot să 

se întâmple tot felul de rele. Temeți-vă, așadar, de ispășirea pe care o veți face din cauza fărădelegilor 

voastre. 

45 Sunt într-adevăr vigilent fără încetare, dar drept, sincer și incoruptibil. Din moment ce ai ieșit pur 

de la mine, consider că este corect ca tu să te întorci în aceeași stare. V-am învățat că petele nu mă pot 

atinge. Mai întâi trebuie să se purifice, iar acest lucru se întâmplă în lume în acest moment. 

46 În Isus, lumea l-a văzut pe Dumnezeul său făcut om. Oamenii au primit de la el numai lecții de 

iubire, învățături de infinită înțelepciune, dovezi de perfectă dreptate, dar niciodată un cuvânt de violență, 

un act sau un semn de resentiment. Cât de mult, dimpotrivă, a fost insultat și batjocorit. El avea în mâna sa 

autoritate și toată puterea, așa cum nu are toată lumea, dar era necesar ca lumea să îl cunoască pe Tatăl lor 

în adevărata sa natură, dreptate și milă. 

47 În Isus, lumea a văzut un Tată care dă totul pentru copiii Săi fără să ceară nimic pentru El în 

schimb - un Tată care iartă cele mai grave insulte cu o iubire infinită, fără să se răzbune vreodată, și un 

Tată care, în loc să ia viața copiilor Săi care Îl insultă, îi iartă și le arată calea spre răscumpărarea lor 

spirituală cu sângele Său. 

48 Cum ar fi posibil ca în acest moment, când Mă dezvălui oamenilor în spirit, să șterg din inimile lor 

concepția pe care o au despre Tatăl iubitor și drept, pe care și-au creat-o despre Mine în timpul vieții lor pe 

pământ? 

49 Trebuie să vă pregătiți, pentru că voi aduce dreptate pentru toți. Pregătiți-vă, pentru că măreția cu 

care Mă voi înfățișa nu va produce teamă în inimile voastre, ci va fi un motiv de bucurie și de veselie. 

50 Veghează și roagă-te ca să poți fi alături de mine în bătălia care se apropie. 
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51 Vezi cum lumina mea sparge ceața lumii tale. Este adevărat că lupt împotriva oamenilor, dar 

numai pentru a eradica tot răul care trăiește în inimile lor. Voi pune lumina și puterea iubirii mele în cei 

care mă urmează cu credință, iar ei vor spune atunci: "Să căutăm balaurul care ne pândește, fiara care ne 

face să păcătuim și să-L ofensăm pe Domnul". Îl vor căuta pe mări, în deșert, în munți, în păduri și în 

nevăzut și nu-l vor găsi, pentru că el trăiește în inima omului. Doar aceasta a născut-o și acolo a crescut 

până când a dominat pământul. 

52 Când scânteierea sabiei mele de lumină va zgudui inima fiecărei ființe umane, violența care emană 

din rău va deveni din ce în ce mai slabă până când va dispărea. Atunci vei spune: "Doamne, cu puterea 

divină a milostivirii tale am învins balaurul pe care credeam că îl pândește din nevăzut, fără să mă gândesc 

că îl port în inima mea". 

53 Când înțelepciunea va străluci în toți oamenii, cine va îndrăzni atunci să transforme din nou binele 

în rău? Cine va renunța atunci la veșnicie pentru ceea ce este perisabil? Adevărat vă spun: Nimeni, căci 

toți veți fi puternici în înțelepciunea divină. 

54 Păcatul este doar rezultatul ignoranței și al slăbiciunii. 

55 Prin urmare, vă invit să participați la învățătura mea divină, pentru a deveni adevărați copii ai 

luminii. 

56 O nouă eră s-a deschis în fața umanității. În timp ce lumea doarme, neștiind de lumina care o 

luminează, pe tărâmul spiritual este veselie și sărbătoare. Peste orice duh și peste orice trup s-a revărsat 

Duhul meu în acest timp. 

57 Împrăștiată trăiește noua sămânță a lui Avraam, și trebuie să fie reunită pentru a-i da noua mea 

instrucție spirituală. Războaiele, distrugerile, haosul și moartea nu au fost suficiente pentru a face 

omenirea să înțeleagă că dreptatea mea a coborât pentru a-i chema pe calea Legii mele. Mesagerii pe care 

i-am trimis dorm, iar în lume caută doar confortul, bunăstarea și bunurile pământești; ei au ascuns idealul 

veșniciei spirituale. Vocea conștiinței le-a vorbit, dar strigătul ei s-a stins în materialismul minții și al 

inimii umane. Am permis ca toată durerea, amărăciunea, ura și lipsa de milă să se revarsă, dar în același 

timp le-am reamintit oamenilor legea mea de iubire și dreptate și i-am făcut să înțeleagă că venirea mea a 

fost anunțată pentru un moment ca acesta. 

58 Un colț nesemnificativ al pământului a fost ales de mine pentru manifestarea mea. Au fost aleși în 

acest timp bărbați și femei simple pentru a mă sluji ca mediatori pentru proclamarea mea, care au avut 

norocul de a fi primii care au auzit cuvintele mele divine în acest al treilea timp. În mod inexorabil, și în 

virtutea sensului spiritual al acestui cuvânt și a minunilor pe care le făceam printre copiii mei, acel prim 

grup de oameni s-a transformat într-o mulțime și mai târziu într-o mare comunitate. 

59 Cuvântul meu s-a luptat să elibereze aceste inimi de legăturile materiale, de egoism și ipocrizie, de 

asemenea, să le elibereze de vicii și ignoranță. Aceasta este singura cruce pe care am pus-o pe umerii lor; 

dar aceștia sunt doar primii pași. Le-am spus acestor oameni că va veni o zi în care vor face lucrări 

uimitoare cu privirea, cu cuvântul sau cu gândul lor. Când vor avea loc aceste evenimente? - Când 

spiritualitatea domnește printre voi. 

60 Gândurile unite ale unui grup mare de oameni vor fi capabile să doboare influențele rele și să 

împingă idolii de pe piedestalurile lor. 

61 Astăzi încă tremurați sub influența războiului și în fața furiei forțelor naturii și vă temeți de 

judecata oamenilor. Motivul este că te simți mic și incapabil din cauza dezvoltării insuficiente a darurilor 

tale spirituale. 

62 Fericit este cel care se pregătește, pentru că el va fi soldatul curajos în această bătălie care va ieși 

victorios la sfârșit. Care credeți că sunt forțele care se luptă între ele? Voi îmi răspundeți cu speculații 

umane, dar eu vă spun că forțele binelui și ale răului se vor confrunta în bătălia decisivă. Care dintre aceste 

puteri credeți că va câștiga? Tu îmi spui: "Fără îndoială, puterea binelui, Maestre". Și într-adevăr, dacă vă 

iubiți unii pe alții, binele va învinge răul din voi. 

63 Cândva v-am arătat cum să învingeți tentațiile lumii și ale morții pentru ca iubirea și adevărul să 

iasă victorioase. Acum vreau să Mă urmați, să alungați patimile din inimile voastre, pentru ca acolo, în 

voi, să intre pacea Spiritului Divin și să Mă puteți invita să am sanctuarul Meu în voi. Dar atunci, când vei 
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învinge răul, vei fi surprins pentru că vei înțelege că tu ai creat ispita prin pasiunile, înclinațiile, 

slăbiciunile și păcatele tale, iar când ai învins-o, ai ucis acea influență dominantă din tine. 

64 Câștigați merite pentru a obține pacea, oameni buni, dar nu-mi cereți acea pace fără să vă fi luptat 

mai întâi pentru a o câștiga. Timpul a avansat, spiritul tău a crescut și acum trebuie să dobândească tot 

ceea ce tânjește și are nevoie. Copilăria lui, acea vârstă în care tatăl trebuia să le ofere totul micuților săi, 

s-a terminat. 

65 Voi dovedi omenirii că problemele sale nu vor fi rezolvate prin violență și că, atâta timp cât se va 

folosi de arme distructive și ucigașe, nu va fi capabilă să creeze pace între oameni, oricât de teribile și 

formidabile ar părea aceste arme. Dimpotrivă, ca o consecință, nu vor face decât să stârnească mai multă 

ură și mai multă dorință de răzbunare. Numai conștiința, rațiunea și sentimentele de caritate vor putea fi 

fundamentele pe care se va sprijini epoca păcii. Dar pentru ca această lumină să strălucească în oameni, ei 

trebuie mai întâi să-și golească potirul suferinței până la ultima picătură. 

66 Nu vă lăsați frânți, ucenici, când auziți zvonuri de război, când vedeți că vine foametea și mizeria 

și că apar cele mai ciudate molime. 

67 În adâncul inimilor voastre veți avea certitudinea că omenirea va bea drojdia paharului suferinței 

atunci când vor veni aceste vizite. Nu trebuie să rămâneți inactivi sau indiferenți la acea oră; dimpotrivă, 

trebuie să vă dedicați atunci sarcinii voastre de a aduce lumină în mintea celor confuzi și balsam 

vindecător celor bolnavi. 

68 Vegheați și rugați-vă, oameni buni, pentru ca influențele acelei puteri a răului, în care pasiunile 

omenești se înviorează și spiritele confuze își fac răul, să nu întunece lumina pe care am dat-o înțelegerii 

voastre. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 161  
1 Sunt prietenul de nedespărțit al inimii umane. Te-am însoțit în toate timpurile, pe toate căile. Când 

m-ați căutat ca și consilier, ați primit vindecare și sfaturi pline de iubire. Când ați apelat la mine pentru 

ușurare, m-ați găsit un doctor care vă întărește spiritul. În zilele fericite am împărtășit bucuria ta și am 

zâmbit cu inocență la plăcerile tale sănătoase pe care le întâlnești în călătoria ta prin viață. Invocă-mă cu 

respect atunci când ești dependent de vicii, știind că atunci îți rănești sufletul și provoci degenerarea 

trupului tău. Nu mă căutați în umbra sau în materialismul unei vieți complicate sau artificiale. Căutați-mă 

în lumină și folosiți-vă abilitățile pentru binele vostru și al semenilor voștri. Vă transform să vă întoarceți 

la starea de perfecțiune care a fost a voastră la început. Vreau ca această învățătură, pe care am repetat-o 

de atâtea ori, să se întipărească în spiritul vostru, pentru că în curând Cuvântul Meu nu va mai fi auzit prin 

intermediul purtătorilor de voce. Nu vreau ca aceia care au primit învățătura mea să se îndepărteze de mine 

după acest timp. Fiți pregătiți pentru dialogul de la spirit la spirit și învățați să primiți instrucțiunile și 

profețiile mele prin intuiție. În adâncul conștiinței tale, ascultă vocea mea care te ghidează. 

2 Spiritul, în virtutea libertății sale de voință, este stăpân pe calea sa, iar voința mea a fost ca el să-și 

folosească rațiunea și voința, să-și dovedească iubirea și recunoașterea față de mine. Legea este imprimată 

în spirit, dar carnea este slabă. Am pregătit spiritul și materia pentru a forma o singură entitate capabilă să 

împlinească un mare destin care conține înțelepciune și perfecțiune. 

3 De la începutul timpului, au existat două căi posibile pentru aspirațiile sufletului, de asemenea, doi 

reprezentanți ai acestuia: Abel și Cain. Abel este primul exemplu de ascultare, iar Cain este primul care și-

a hrănit inima cu răutatea și cu tentațiile lumii. 

4 Lumina mea luminează toate lucrurile create, iar oricine vrea să se mântuiască se supune Legii și 

își învinge neștiința. Eu, ca Tată, sufăr pentru cel care a căzut în ispită și s-a rătăcit; dar voi toți veți veni la 

Mine. A venit timpul trezirii spiritului și am chemat omenirea. Vreau să ajungeți în orașul binecuvântat 

care v-a fost promis de la începutul timpului. 

5 Vă arăt calea mea și vă invit să o urmați din iubire. Eu nu vă forțez, nu sunteți sclavii mei. Voi toți 

purtați lumina mea în voi și puteți alege calea care vă place. Am văzut că lumea v-a obosit și că vă 

pregătiți să mergeți pas cu pas spre Împărăția Cerurilor. Rugați-vă pentru oamenii din etapa de viață în 

care vă aflați și trimiteți-le raze de lumină cu gândurile voastre. Tot ceea ce faceți în numele meu voi 

binecuvânta. 

6 Cine i-a dezvăluit omului secretele cărnii? Carnea însăși. Cine a dezvăluit secretele științei? 

Mintea. Dar eu vă spun că existența lui Dumnezeu nu poate fi dezvăluită decât prin spirit. 

7 Frumoasa parabolă a Paradisului, a pomului cunoașterii binelui și răului, i-a fost dată primului prin 

inspirație. A fost un mesaj profund pentru oameni din toate timpurile și vârstele. Dar adevăratul sens al 

acestei învățături nu a fost înțeles de unii și a fost falsificat de alții. 

8 Din această lipsă de înțelegere a luat naștere o dispută care i-a divizat pe cei care studiau revelațiile 

divine și pe cei care cercetau natura. Astfel a izbucnit lupta între cei care mă caută cu duhul și cei care 

așteaptă totul în mod material. 

9 Cât de nebuni au fost cei care susțineau că știința este condamnabilă în ochii lui Dumnezeu! Nu m-

am declarat niciodată un adversar al acesteia, deoarece eu sunt începutul și sfârșitul întregii științe. Dar cei 

care și-au făcut legea din știința lor au fost materialiști. Pentru a aduce un omagiu științei lor, au uitat de 

Dumnezeu, Cel care a creat totul cu înțelepciunea Sa divină. 

10 Care a fost adevăratul sens al acelei parabole pe care am dat-o la primul? Semnificația sa a fost 

explicată de vocea divină care s-a făcut simțită pentru prima dată în om prin conștiința sa, pentru a-l 

avertiza de încercările pe care i le va rezerva viața. Era vocea părintească care îi spunea copilului cu toată 

dragostea: "Pregătiți-vă, vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită. Fiți atenți! Trezește-ți simțurile și 

facultățile, ca să treci testul în care te-am pus, în conflictul spiritului cu carnea, în care valorile veșnice vor 

triumfa asupra mizeriei trupului coruptibil. Privește tot ce te înconjoară, dar mergi cu grijă ca să nu te 

împiedici. Corpul pe care îl posedați și prin care percepeți toate aceste minuni și glorii ale creației este o 

creatură slabă pe care trebuie să o ghidați prin spirit. Nu-i permiteți să vă impună dorințele și înclinațiile 

sale pământești. Învață-l să se folosească numai de ceea ce are nevoie pentru a respecta Legea mea. 
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11 Cine vă poate sfătui în fiecare dintre etapele dumneavoastră? Conștiința, acea lumină divină pe 

care am lăsat-o în tine pentru a-ți fi lampă și călăuză pe drumul vieții. Și cum puteți deveni atenți la 

această voce și la această chemare? Prin rugăciune, care este modalitatea de a te conecta cu Tatăl tău. Dacă 

vă pregătiți în acest fel, existența voastră pe pământ va fi un Eden veșnic! 

12 Dar vă spun că inspirația pe care am pus-o în om nu a fost ascultată și astfel a apărut durerea în 

viața lui. 

13 Mulți își bat joc astăzi de acele inspirații pe care oamenii le-au primit în privința spiritualității. Dar 

în acest timp, care este cel al luminii, omenirea va înțelege învățăturile revelate în trecut. Dar, pentru a 

ajunge atât de departe, va trebui să guste încă multe fructe din recolta copacului științei pe care l-a crescut. 

14 Da, dacă oamenii, din prima clipă în care au avut cunoștința binelui și a răului, ar fi îngrijit pomul 

științei cu dragoste adevărată, vă spun că roadele pe care le-ar fi cules ar fi fost cu totul altele. Vedeți cât 

de mult bine a făcut omenirii toți cei care s-au folosit de aceste fructe cu intenții nobile. 

15 De cât timp au avut nevoie oamenii pentru a se convinge de erorile lor și cât timp va mai trebui să 

treacă pentru a repara răul pe care l-au semănat. Dar îi voi asista în tot ceea ce au nevoie, astfel încât să-și 

readucă spiritul la puritatea sa inițială. 

16 Îți voi primi spiritul atunci când ultima generație umană va fi trăit în această lume ca într-un 

sanctuar, când va fi făcut din existența sa un adevărat paradis, realizat prin spiritualizarea vieții sale. 

17 Acest lucru se referă la oameni din alte timpuri; dar este bine să reflectați asupra acestor învățături, 

astfel încât să pregătiți calea pentru cei care vin după voi, iar ei pentru urmașii lor, până când va veni 

timpul la care m-am referit în această lecție. 

18 Spiritul meu trimite lumina sa și luminează calea pe care spiritul tău trebuie să vină la mine și în 

care este gravată urma lui Isus. Cine avansează pe calea mea simte că își recuperează moștenirea pierdută, 

așa cum cel care se îndepărtează de ea se simte dezmoștenit. 

19 Este vremea judecății, dar, în ciuda acestui fapt, nu doresc ca oamenii să se supună legii mele de 

frica justiției mele, ci să se supună iubirii mele divine. 

20 Sunteți o creație a milei mele infinite și vă voi conduce spre perfecțiune. Secole și veacuri întregi 

vor trece peste spiritul tău, iar dalta mea nu va înceta să îl netezească. Nicio lucrare divină nu poate 

rămâne fără finalizare. 

21 Omul, folosindu-se de libertatea sa de voință, și-a înclinat calea de dezvoltare până când a uitat din 

cine a ieșit și a ajuns în punctul în care virtutea, iubirea, bunătatea, pacea, fraternitatea par străine naturii 

sale de ființă și consideră egoismul, viciul și păcatul ca fiind ceva cu totul natural și permisibil. 

22 Noua Sodoma este peste tot pe pământ și este nevoie de o nouă curățire. Sămânța bună va fi 

salvată și din ea se va forma o nouă umanitate. Pe câmpurile fertile udate cu lacrimi de pocăință, va cădea 

sămânța mea, care va germina în inimile generațiilor viitoare, care vor oferi o formă mai înaltă de 

închinare Domnului lor. 

23 Maestrul vă întreabă: S-a pregătit spiritul vostru pentru a prelua dialogul de la spirit la spirit atunci 

când cuvântul meu va fi terminat? 

24 Copiii voștri nu mă vor mai auzi prin intermediul intelectului acestor purtători de voce, dar voi le 

veți pregăti calea, apoi vor face un pas înainte în spiritualizare. 

25 Lumina care luminează acest timp este cea a celui de-al șaselea sigiliu. Iată candelabrul care, ca un 

izvor de lumină de credință inepuizabilă, îi luminează pe toți, vii și morți. 

26 Omul de știință este inspirat de această lumină, filosoful se folosește de ea și toți cei care vor să 

pătrundă misterele. 

27 Dar ce sunt cele șapte peceți? Ce este cea de-a șasea pecete? Poți răspunde cu certitudine la această 

întrebare pe care ți-o pune Maestrul și ai putea să o faci cu exactitate în fața teologului și a omenirii dacă 

te-ar interoga în același mod? 

28 Scurtă este perioada în care veți fi ca niște copii mici. Pentru că după aceea veți deveni discipoli și, 

în cele din urmă, maeștri care vor purta sămânța adevărului meu pe căile umanității. 

29 În ziua aceea îmi voi deschide vistieria, voi ridica un văl și vă voi dezvălui o taină, ca să fiți 

puternici între oameni, ca să deveniți stăpâni. 
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30 Mă așteptam ca, prin aprofundarea studiilor, să descoperiți în cele din urmă conținutul acestui 

mister, dar până acum nu ați depus niciun efort special pentru a-mi studia opera. 

31 În acest sens, nu v-ați comportat ca oamenii de știință care își dedică viața studiului. Nu vă spun să 

deveniți oameni de știință, pentru că înțelepciunea învățăturii mele este mai presus de toate științele. Vă 

spun doar să îi imitați în perseverența lor. Ei îngrijesc pomul științei, al cărui rod vi l-am dat (tuturor) când 

v-am dat pomul vieții spirituale, ca să-l îngrijiți și să vă bucurați de roadele lui pentru a vă hrăni spiritul. 

32 Rugați-vă ca să vă găsesc pregătiți și vrednici, căci Cuvântul Meu va fi scris pentru generațiile 

viitoare, iar voi veți da mărturie despre el prin faptele voastre. 

33 Mielul este cel care vă vorbește, cel care vă dezvăluie aceste învățături și descifrează aceste 

mistere, căci până acum numai acesta a fost demn să rupă pecețile. Dar jertfa Mielului imaculat vă face pe 

toți vrednici de această lumină și, la timpul potrivit, această cunoaștere va ajunge la toate marginile 

pământului. 

34 Și eu vă vorbesc ca și Creator, căci Tatăl este în Fiul, după cum și Fiul este în Tatăl și în Duhul 

Sfânt. 

35 Discipoli, din mine au ieșit cele trei naturi ale ființelor: cea divină, cea spirituală și cea materială. 

În calitate de creator și proprietar al tuturor lucrurilor create, vă pot vorbi într-un mod divin și în același 

timp ușor de înțeles. Din moment ce natura materială a ieșit din mine, pot, de asemenea, să-mi fac vocea și 

cuvântul meu audibile fizic și astfel să fie ușor de înțeles pentru om. 

36 Eu sunt știința perfectă, originea tuturor lucrurilor, cauza tuturor cauzelor și lumina care luminează 

totul. Eu sunt mai presus de orice creație, mai presus de orice învățare. 

37 Pentru ca Dumnezeu să se poată numi pe Sine însuși "Tată", El a făcut să iasă din pântecele Său 

ființe spirituale, creaturi asemănătoare cu El prin calitățile lor divine, și le-a transformat în ființe umane, 

astfel încât cele trei naturi să le fie proprii. Dar mai întâi, Tatăl le-a pregătit casa lor, pământul, cu 

interiorul său de piatră și foc, cu aerul, apa, metalele, gazele și lumina. Toate acestea erau ca un imperiu, 

puternic și de neclintit, care să servească drept fundație pentru casa omului: regatul mineral. 

38 Creatorul a vrut să împodobească această casă și, în acest scop, a lăsat să răsară din pământ 

plantele, copacii cu florile și fructele lor, pentru ca omul să găsească în ele hrană, umbră, răcoare, 

inspirație, balsam și bucurie, și aceasta a fost, ca să zic așa, o nouă împărăție: împărăția plantelor. 

39 Omul nu trebuia să fie singur, așa că Tatăl i-a dat ca prieteni și servitori ființele inferioare, 

animalele sălbatice, păsările și peștii. Toate creaturile care trăiesc în interiorul și la suprafața pământului, 

cele care se leagănă în vânt și cele care populează apele, astfel încât copilul să găsească hrană la unele, 

prietenie la altele și sprijin la altele. Când această specie a fost astfel creată, a apărut un nou regn pe 

pământ: regnul animal. 

40 Aceste trei tărâmuri, în armonia lor, formau unul singur. Lumea. Când totul a fost ca un mare 

ospăț, pe care Domnul l-a animat cu viață, lumină și har, l-a trimis pe om, ființa care semăna cu Creatorul 

său și în care se reflecta Dumnezeirea; în care Dumnezeu a pus o scânteie din Spiritul său, conștiința, 

pentru ca această ființă, înzestrată în acest fel, să ajungă la perfecțiunea sufletului pe calea sa de 

dezvoltare. 

41 Aceste trei tărâmuri care alcătuiesc lumea voastră au fost create în șapte stadii de dezvoltare pe 

care unii oameni le-au numit "zile". 

42 Cu o răbdare desăvârșită, Tatăl a creat tot ceea ce este necesar pentru calea și viața copiilor săi. 

Astfel, într-o perioadă de timp a creat soarele și stelele, în alta pământul cu plantele și mările sale, în alta 

animalele și, în cele din urmă, omul. 

43 Totul a fost pregătit, ordonat și planificat dinainte, astfel încât omul să nu întâlnească nicio 

imperfecțiune, ci să experimenteze miracole și perfecțiuni la fiecare pas și să găsească pretutindeni 

dragostea Tatălui său și prezența Sa în tot ceea ce a fost creat. 

44 Când totul a fost gata, i-am spus omului: "Aici este casa ta, aici este împărăția ta temporară. 

Pornește, bea din izvoare, gustă și bucură-te de roade, învață totul și ridică-te ca să fii Domn peste 

pământ*, este împărăția ta." - Când omul a deschis ochii spre lumină și viață, a simțit beatitudine când a 

fost mângâiat de razele Stelei Rege, s-a bucurat de prospețimea apelor și de gustul fructelor care i s-au 

prezentat la gură. 



U 161 

117 

* În majoritatea traducerilor biblice se citește (uneori greșit înțeles): "Supuneți pământul". Traducerea de față 

corespunde textului original în limba spaniolă, iar în versetele următoare reiese clar că și omul trebuie să se 

dovedească demn de această chemare și de această înaltă responsabilitate, conform poruncilor divine și 

exemplului lui Isus Cristos, care este și Domnul nostru. În acest context, amintim 162, 5254, unde ni se amintește, 

de asemenea, de înțelepciunea și perfecțiunea lucrărilor Tatălui nostru Creator, iar 167, 39 arată clar că porunca 

iubirii se aplică, în mod natural, întregii creații. 

45 Dar știți că omul, datorită libertății sale de voință, a avut de la început slăbiciuni, prin care a 

cunoscut durerea, munca, truda, întunericul, căderile. 

46 Totul a fost gândit și pregătit dinainte, astfel încât spiritul să găsească calea spre dezvoltarea sa. 

Atunci Tatăl i-a revelat Legea Sa prin conștiință, pentru ca el să cunoască calea luminii și a armoniei cu 

Divinitatea și cu Natura. Chiar și atunci, intuiția i-a dezvăluit omului existența propriului său spirit, a cărui 

conștiință, care este propria mea lumină, l-a învățat să distingă binele de rău și l-a stimulat lăuntric să 

urmeze calea cea bună. Atunci Tatăl a pregătit calea și sanctuarul pentru spiritul omului. 

47 La începutul corturilor, Domnul a făcut ca oamenii să se înmulțească și să populeze pământul. El 

și-a manifestat existența, prezența și dreptatea vorbind omenirii prin intermediul forțelor naturii, care - 

uneori binevoitoare, alteori ostile și nemiloase - corectau fărădelegile sau răsplăteau faptele bune. 

48 Dar nu numai că vocea elementelor v-a vorbit din partea mea, ci am trimis în lume și oameni care 

au sfătuit virtutea, au ținut spiritul oamenilor treaz și i-au învățat despre existența unei Ființe divine pe 

care trebuie să o slujească și să o adore. 

49 Acesta a fost Primul Timp, prima împărăție spirituală în care Tatăl a domnit în inima omului, care 

trăia plin de haruri în acea casă creată pentru spiritul său. 

50 Dar această casă pe care Domnul a început să o construiască în inima copiilor Săi, a trebuit să o 

formeze și în trei epoci sau împărății. 

51 Cel de-al doilea timp sau a doua împărăție a fost stabilit de Tatăl când Cuvântul Său s-a făcut om 

în Isus și a trăit printre oameni; iar cel de-al treilea timp, cu care se încheie această lucrare de perfecțiune 

spirituală, a fost inaugurat prin venirea Sa ca Duh Sfânt în acest timp, care reprezintă a treia împărăție. 

52 În primul, Duhul divin s-a revelat ca dreptate, în al doilea a fost iubire, iar pentru a aduce această 

lucrare la apogeu în timpul al treilea, El s-a arătat ca lumină a înțelepciunii și revelației. 

53 Vedeți aici trei regate care formează una singură, trei epoci în care se împlinește o lucrare de 

perfecțiune spirituală, trei epoci care conțineau un mister pe care Maestrul vi l-a dezvăluit astăzi. Dar fiți 

conștienți de faptul că aceste trei regate au fost formate în șapte etape, din care aveți o imagine în crearea 

naturii materiale - șapte etape, dintre care ultima este casa perfectă a spiritului. 

54 Prima dintre aceste etape spirituale de dezvoltare în lume este reprezentată de Abel, primul slujitor 

al Tatălui, care a adus arderea de tot lui Dumnezeu. El este simbolul sacrificiului. Resentimentul s-a ridicat 

împotriva lui. 

55 A doua etapă îl reprezintă pe Noe. El este simbolul credinței. El a construit chivotul prin inspirație 

divină și i-a condus pe oameni în el pentru a-i salva. Mulțimea s-a ridicat împotriva lui cu îndoiala, 

batjocura și păgânismul lor în spirit. Dar Noe a lăsat în urmă sămânța sa de credință. 

56 Cea de-a treia perioadă este simbolizată de Iacob. El întruchipează puterea, el este Israel, cel 

puternic. El a văzut în mod spiritual scara cerului pe care voi toți veți urca pentru a sta la dreapta 

Creatorului. Împotriva lui s-a ridicat îngerul Domnului pentru a-i testa puterea și perseverența. 

57 Al patrulea este simbolizat de Moise; el întruchipează legea. El arată tablele pe care este scris 

pentru oamenii din toate timpurile. El a fost cel care, cu credința sa imensă, a eliberat poporul pentru a-l 

conduce pe calea mântuirii spre Țara Făgăduinței. El este simbolul legii. 

58 A cincea perioadă este reprezentată de Isus, Cuvântul divin, Mielul imaculat, care v-a vorbit în 

toate timpurile și va continua să vă vorbească. El este iubirea pentru care a devenit om pentru a trăi în 

lumea umană. El a suferit durerea aceasta, a arătat omenirii calea jertfei, a iubirii și a milei prin care vor 

obține răscumpărarea din toate păcatele lor. El a venit ca Maestru pentru a ne învăța cum să creștem în 

condiții umile și totuși să trăim în dragoste, să mergem până la sacrificiul de sine și să murim iubind, 

iertând și binecuvântând. El întruchipează cea de-a cincea etapă, iar simbolul său este iubirea. 



U 161 

118 

59 Cea de-a șasea perioadă este reprezentată de Ilie. El este simbolul Duhului Sfânt. El vine pe carul 

său de foc și aduce lumina la toate națiunile și la toate lumile care vă sunt necunoscute, dar pe care eu le 

cunosc, pentru că eu sunt Tatăl tuturor lumilor și al tuturor făpturilor. Aceasta este etapa pe care o trăiți în 

prezent - cea a lui Ilie. Lumina lui este cea care vă luminează. El este reprezentantul acelor învățături care 

au fost ascunse și care sunt dezvăluite omului în acest moment. 

60 Cea de-a șaptea perioadă este întruchipată de Tatăl însuși. El este scopul, punctul culminant al 

dezvoltării. În el este timpul harului, a șaptea pecete. 

61 Astfel, misterul celor șapte peceți este rezolvat. De aceea vă spun că această eră conține cea de-a 

șasea pecete. Pentru că cinci dintre ele au trecut deja, a șasea a fost rezolvată, iar a șaptea rămâne încă 

închisă, conținutul ei nu a venit încă, este nevoie de timp pentru ca această etapă să ajungă la tine. Când va 

sosi, vor domni harul, perfecțiunea și pacea. Dar pentru a ajunge la ea - câte lacrimi va trebui să mai verse 

omul pentru a-și purifica sufletul. 

62 Când purificarea se va încheia, tentația va fi limitată. Războaiele dintre oameni vor înceta și nu va 

mai exista nici o dezordine, nici corupție. Atunci va veni împărăția păcii și a harului, omenirea va realiza 

un mare progres spiritual, iar legătura sa cu Spiritul Tatălui va fi directă. 

63 Așa cum v-am dezvăluit că omul este asemenea Creatorului său, vă spun acum că acest tărâm 

material, creat de Mine cu har și perfecțiune, este o carte deschisă care v-a vorbit întotdeauna despre cele 

trei regate, cele trei timpuri și despre perfecțiunea puterii Tatălui. De asemenea, creația a fost creată în așa 

fel încât cele șapte etape ale formării sale să fie un model pentru cele șapte peceți, acea mare carte a vieții 

al cărei văl, care îi acoperea misterul, l-am îndepărtat cu lumina Cuvântului meu. 

64 Permiteți ca lumina celui de-al șaselea sigiliu să vă lumineze. 

65 Doar eu voi putea spune când se termină a șasea etapă și începe a șaptea. Voi trăiți în etapa a șasea, 

în timpul lui Ilie, în Era a treia. Cu toate acestea, deși sunteți complet înconjurați de lumina Spiritului meu 

care curge din Cuvântul meu, nu v-ați eliberat încă de păcat și nici nu ați atins perfecțiunea prin unirea 

spirit cu spirit cu Divinitatea mea. Dar copiii voștri, generațiile care vor veni, vor atinge această puritate și 

vor fi discipolii mei care vor fi în comuniune spirituală cu Maestrul lor, adevărați profeți în calea lumii. Ei 

vor trăi în pace și în armonie cu toate legile și vor crea în cele din urmă adevărata casă a spiritului uman pe 

pământ. 

66 Adevărat vă spun că, până se vor împlini aceste profeții, vor trece mulți sori, multă apă va cădea 

din cer, mulți ani vor trece și vor fi uitați de oameni, și multe generații. Dar în cele din urmă va veni acel 

moment în care Tatăl își va încununa lucrarea pe această planetă. 

67 Luați cu voi această învățătură simplă, limpede ca lumina zilei și transparentă ca apa, pentru ca în 

liniștea camerei voastre, în orele contemplative ale nopții, să puteți pătrunde și reflecta la ceea ce v-am 

dezvăluit și să vă puteți reîmprospăta în perfecțiunea ei. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 162  
1 Nu trece o zi în care omenirea să nu tremure în fața unei vizite sau să nu se mire de un eveniment 

pe care îl consideră extraordinar, și totuși nu a înțeles nici timpul în care trăiește, nici sensul fiecăreia  

dintre aceste încercări. Cu câtă claritate v-au anunțat profeții din vechime, Ioel, Daniel și apostolul Ioan, ce 

se va întâmpla în aceste vremuri. Dar cât de indiferenți au fost oamenii acestui veac la chemările 

Domnului lor! Atunci când, din când în când, ies din indiferența și materialismul lor, nu fac decât să se 

întrebe: "Ce se întâmplă pe pământ, unde totul este necaz, război, durere, pustietate și moarte?". Dar ei nu 

veghează, nu se roagă și nici nu se gândesc la ceea ce li s-a revelat, pentru că până acum au fost interesați 

doar de satisfacțiile false pe care le oferă lumea. 

2 Cu cât oamenii se simt mai asupriți, cu cât se simt mai amenințați de catastrofele pe care ei înșiși 

le-au declanșat, cu atât mai mult cred că propriile puteri le sunt suficiente, în loc să se refugieze la mine, 

să-mi implore mila și să-mi ceară ajutorul. Ei se lasă purtați de pasiunile lor inferioare și transformă ura și 

dorința de putere în arme cu care vor să lupte și să se apere. Dar când ați știut vreodată că răul poate fi 

combătut cu rău? 

3 Le voi permite oamenilor să continue în aroganța lor și să se laude în materialismul lor, să continue 

pentru o vreme în lipsa lor de caritate, pentru a vedea unde îi duc pasiunile lor. Între timp, Mă voi face 

simțit în inima fiecăruia dintre cei care sunt pregătiți și care Mă așteaptă. 

4 Mi-am revărsat Duhul Meu peste orice spirit și peste toată făptura, pentru ca bărbații și femeile să 

profețească în conformitate cu profeția. Vă vorbesc prin vise și viziuni spirituale și dau semne omenirii 

prin intermediul forțelor naturii, astfel încât un popor puternic și măreț să apară printre oameni - așa cum 

nu au mai cunoscut niciodată. Acest popor va distruge tot răul pe care îl va găsi în calea sa și nu va exista 

dușman pe care să nu-l învingă, nici zid pe care să nu-l poată depăși. Cei care îi aparțin vor avansa 

pretutindeni, chemările sale vor fi auzite de toată omenirea, cuvântul său va pune capăt oricărei fapte rele 

și va reuși să îi facă pe toți oamenii să cunoască adevărul. Doctrinele, religiile, ideologiile și științele care 

ascund adevărul vor tremura în fața pasului său. 

5 Voi, cei care ascultați acest cuvânt, mulțumiți-i Domnului Tatăl vostru că vi s-a acordat să trăiți 

împlinirea promisiunii mele, făcută prin profeții din vechime, cei care deja vă profețiseră anunțul meu, 

atunci când unul dintre ei v-a anunțat că "Duhul meu se va revărsa peste toată făptura". 

6 Vegheați și fiți puternici pentru a putea face parte din acest popor de soldați curajoși pe care îl voi 

ridica în curând. Să nu credeți - și v-am spus deja de mai multe ori ─ că doar voi aparțineți acestui popor. 

Pentru că nu numai cei care M-au auzit în această formă de proclamare vor fi gratificați cu cunoașterea 

Doctrinei Mele. Amintește-ți că sămânța mea este împrăștiată pe tot pământul. 

7 Acei profeți din vremurile trecute nu au primit nicio autoritate sau împuternicire pământească, nu 

au fost forțați să se supună vreunei autorități și s-au concentrat doar asupra ascultării de instrucțiunile 

Domnului lor, care și-a pus cuvântul pe buzele celor aleși de El. 

8 Plini de credință și curaj, nimic nu i-a reținut din sarcina lor de a învăța poporul legea mea și de a-l 

îndepărta de fanatismul religios, făcându-l conștient de indiferența și erorile preoților. 

9 Dacă reflectați puțin și studiați Scripturile, vă veți da seama că toți profeții au exprimat o singură 

esență pe care au transmis-o oamenilor prin cuvintele lor. Aceștia au transmis îndemnuri, revelații și 

mesaje oamenilor, fără erorile cultului materializat pe care oamenii îl practicau în acele vremuri. Ei au 

învățat să respecte Legea și Cuvântul lui Dumnezeu și i-au ajutat pe oameni să comunice cu Tatăl lor 

ceresc. 

10 Oameni buni, nu găsiți voi o mare asemănare între acei profeți și acești purtători de cuvânt prin 

care vă vorbesc în acest moment? Pe buzele acestora din urmă am pus și Eu esența Legii Mele; prin 

cuvintele lor, inspirația Mea ajunge la voi și din ele izbucnește cu strălucire învățătura care îi cheamă pe 

ascultători să-L caute pe Domnul lor în modul cel mai tare. Ei vorbesc fără teamă că printre cei mulți care 

îi ascultă se află și cercetași sau fanatici. Ei își îndeplinesc cu devotament sarcina în slujba Tatălui lor, 

pentru ca, prin intermediul lor, El să poată vorbi omenirii și să-i dea aceste învățături care vor deschide noi 

căi de lumină pentru om. 
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11 Oameni buni, nu numai că există o mare asemănare între acei profeți și acești purtători de cuvânt, 

dar există și o relație perfectă între ei. Cei care au prezis aceste lucruri, și ceea ce au prezis cei care au 

prezis cu mult timp în urmă, acești slujitori experimentează acum. 

12 Să nu credeți că în acele zile toți oamenii credeau în ceea ce propovăduiau profeții lor. Nu, de 

multe ori au trebuit să îndure batjocura semenilor lor, amenințările preoților și persecuția celor puternici. 

Era necesar ca profețiile care anunțau judecata lui Dumnezeu asupra oamenilor să se adeverească, pentru 

ca toți să creadă în adevărul proclamat de slujitorii Domnului. Adesea, anunțurile lor s-au adeverit doar 

atunci când nu mai erau în această lume. Tot în acest timp, acești copii ai mei au cunoscut batjocura, 

calomnia, indiferența celor care i-au ascultat. Dar cuvântul meu va fi cunoscut în afara acestor locuri de 

adunare, chiar dacă va fi batjocorit și respins. Ceea ce v-am anunțat se va adeveri, iar atunci oamenii își 

vor îndrepta atenția spre ceea ce înainte priveau cu dispreț sau indiferență. 

13 La fel cum acel popor s-a impregnat atunci de credință în Dumnezeul invizibil, care este toată 

puterea și dreptatea, de îndată ce a crezut în ceea ce au prezis profeții lor, tot așa acest popor, care a primit 

acum această revelație, va fi umplut de o credință de nezdruncinat, care va fi întărită de manifestarea pe 

care a primit-o de la Domnul lor. Această credință este absolut necesară pentru ca mărturia care iese de pe 

buzele voastre să fie plină de convingere. Totuși, v-am spus deja că, dacă nu știți cum să-mi dați mărturie, 

o voi face eu la momentul potrivit, căci nu voi lăsa promisiunile mele nerespectate. 

14 De câte ori, în istoria poporului lui Dumnezeu, oamenii s-au opus voinței mele prin neascultarea 

lor, dar, în ciuda aberațiilor lor, cuvântul meu s-a împlinit. Același lucru se va întâmpla și în această 

perioadă. Nu toți vor fi ascultători față de instrucțiunile mele. În timp ce unii vor interpreta corect ordinele 

mele, alții, într-un efort de a împăca ceea ce este mai tare și mai adevărat cu ceea ce este mai josnic și mai 

carnal, vor încerca să sfideze voința mea, fără să înțeleagă că voința divină, care este putere și dreptate 

infinită, judecă toate acțiunile necinstite ale celor care au profanat Cuvântul meu. 

15 Vă spun acest lucru pentru că știu că va fi confuzie printre voi, pe care o prevăd chiar în acest 

moment. Dar Eu voi păstra cartea în care a fost scris Cuvântul Meu, pentru ca mai târziu să fie adusă în 

toată lumea și să dea mărturie despre ceea ce v-a spus Maestrul la noua Sa revelație. 

16 Ascultați-mă prin noii mei profeți, pe care îi numiți purtători de cuvânt, și interpretați corect 

cuvântul meu, pentru ca apoi să îndepliniți misiunile pe care vi le-am dat. 

17 În timp ce oamenii voiau să recunoască în Mine un Dumnezeu de neatins, distant, Eu am vrut să le 

dovedesc că sunt mai aproape de ei decât sunt genele de ochii lor. 

18 Ei se roagă mecanic și, dacă nu văd imediat realizat tot ceea ce au cerut în mod urgent, strigă 

descurajați: "Dumnezeu nu ne-a auzit". 

19 Dacă ar ști cum să se roage, dacă și-ar uni inima și mintea cu sufletul, ar auzi vocea divină a 

Domnului în spiritul lor și ar simți că prezența Lui este foarte aproape de ei. Dar cum vor simți ei prezența 

mea dacă mă vor întreba prin intermediul unor culte externalizate? Cum ar putea ei să obțină ca sufletul lor 

să devină sensibil dacă ei înșiși se închină Domnului lor în imagini făcute de mâinile lor? 

20 Vreau să înțelegeți că sunt foarte aproape de voi, că vă puteți conecta ușor cu mine, că mă puteți 

simți și că puteți primi inspirațiile mele. 

21 Dacă vă uitați cu atenție la revelațiile și învățăturile pe care vi le-am dat de-a lungul veacurilor, 

veți descoperi o singură cale care vă poate conduce la scopul spiritualizării. Amintește-ți că Eu sunt cel 

care te-am învățat căile și mijloacele perfecte și de succes pentru a veni la Mine. Nu înțeleg de ce vă lăsați 

seduși de învățături false care nu fac decât să vă încurajeze fanatismul și să vă sporească ignoranța. 

22 Când a fost dată Legea în lume, v-am spus: "Să nu aveți dumnezei străini în afară de Mine". 

23 Când, în Epoca a doua, o femeie l-a întrebat pe Iisus dacă Ierusalimul este locul unde trebuie să se 

închine lui Dumnezeu, Maestrul i-a răspuns: "Vine vremea când nici Ierusalimul, nici alt loc nu va fi locul 

potrivit pentru a se închina lui Dumnezeu, căci El va fi adorat în duh și în adevăr", adică din duh în duh. 

24 Când ucenicii mei Mi-au cerut să îi învăț să se roage, le-am dat ca exemplu rugăciunea pe care voi 

o numiți Tatăl nostru, prin care i-am făcut să înțeleagă că rugăciunea adevărată, perfectă, este cea care, ca 

și cea a lui Isus, vine spontan din inimă și se înalță până la Tatăl. Ar trebui să conțină ascultare, smerenie, 

mărturisire a vinovăției, recunoștință, credință, speranță și adorație. 
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25 Câte lecții de spiritualitate v-a dat Tatăl prin toate aceste mesaje și cât de mult a fost denaturată 

Legea și Învățătura Sa pe pământ! Această materializare, desecretizarea și denaturarea continuă a ceea ce 

v-am predat cu voce tare, sunt motivul haosului de care suferă în prezent omenirea - atât în domeniul 

spiritual, cât și în cel material, aceste două forme de viață care au fost întotdeauna unite în om. Pentru că 

nu ar fi posibil să atingi unul dintre ele fără ca și celălalt să fie afectat. 

26 Sunteți surprinși că mulți oameni m-au părăsit în aceste vremuri și că alte popoare au respins 

învățăturile mele? Sunteți îngrijorați când vedeți că învățăturile materialiste se răspândesc printre oameni? 

Fiecare dintre voi ascultă vocea conștiinței sale și se întreabă dacă a dat o mărturie adevărată cu viața sa 

despre învățătura cuprinsă în cuvântul meu. 

27 Cu privire la gravele infracțiuni și la abaterile comise împotriva Legii mele, va veni judecata mea. 

Nu va exista nici măcar o singură fărădelege care să nu fie corectată de Maestrul perfect. Nu trebuie să vă 

lăsați confundați. Corectează-ți greșelile și nu judeca. Înțelegeți că eu nu vă pedepsesc niciodată - voi vă 

pedepsiți singuri. 

28 Îl luminez pe cel care a păcătuit din neștiință și îl fac să se pocăiască pe cel care a păcătuit cu bună 

știință, pentru ca amândoi să înceapă, plini de încredere în iertarea mea, să repare fărădelegea pe care au 

comis-o. Aceasta este singura modalitate de a ajunge la mine. 

29 Gândiți-vă la toate acestea, voi, clerici care conduceți oamenii pe diferitele căi ale religiilor. 

Rugați-vă și aduceți-o pe a voastră la duhovnicie. A sosit timpul să vă pocăiți de greșelile voastre și să 

începeți lupta împotriva materialismului uman, care este moarte și întuneric pentru suflet. Pentru aceasta 

să folosiți adevărul meu, să luați cuvântul meu ca armă și să trăiți în învățătura mea. 

30 Nu am nicio preferință pentru o comunitate religioasă sau alta. Nu eu, ci voi veți decide dacă 

sunteți de partea mea sau nu. Căci dacă o veți face, veți fi reușit să vă uniți pe toți în spirit. 

31 De mici copii ați devenit discipoli, dar văd că nu progresați spiritual și astfel nu vă ajutați semenii. 

Da, oameni buni, voi opriți progresul mulțimilor nou sosite prin lipsa voastră de progres în Doctrina Mea. 

Ați creat o barieră care face foarte dificil pentru unul dintre frații și surorile voastre să avanseze cu un pas 

mai departe decât ați ajuns voi. 

32 Așa cum în această manifestare vă aduc la cunoștință chiar și ultima lecție care vă este încă 

inteligibilă, voi trebuie să puneți în practică învățăturile mele până la ultima. 

33 Dacă nu sunteți încă pregătiți, este pentru că, deși mă auziți, nu m-ați înțeles cu adevărat. Dacă nu 

ați înțeles Cuvântul meu, este pentru că nu v-ați gândit la el. Dacă nu ați exercitat o adevărată activitate de 

iubire până astăzi, este pentru că nu ați lăsat Cuvântul meu de iubire să vă trezească la compasiune; și dacă 

nu primiți mai mult decât ați primit până astăzi, este doar pentru că meritele voastre au fost slabe. 

34 Mulțimile care vin să asculte cuvântul meu ar fi mai mari dacă ar putea vedea în voi exemple 

demne de discipoli, pentru că faptele voastre ar fi atunci o dovadă de respect, de credință, de ascultare față 

de lucrarea mea și de urmat învățătura mea. 

35 V-am învățat să vă rugați pentru ca prin rugăciune să vă apropiați nu numai de Tatăl, ci și de 

semenii voștri nevoiași, pentru a le aduce mesajul vostru de pace. Dar când te întreb ce a simțit duhul tău 

când s-a rugat pentru neamuri, pentru văduve, pentru orfani, pentru cei flămânzi de pâine, pentru 

prizonieri și pentru bolnavi, nu poți să-mi spui decât: "Doamne, tu ești singurul care poți face bine celor 

nevoiași. Suntem atât de imaturi și de ignoranți încât nu putem înțelege durerea semenilor noștri și nici nu 

putem înțelege de la distanță ce li se întâmplă. Ne mulțumim să Te rugăm să revărsăm asupra lor 

binefacerile iubirii Tale infinite. Căci în fața unor nevoi atât de mari ale spiritului, trebuie să mărturisim că 

nu suntem nici măcar începători. Numai Tu poți să ne spui ce a făcut duhul nostru în timpul rugăciunii 

sale". 

36 Cel puțin în acest moment sunteți sincer și vă mărturisiți ignoranța și imaturitatea. De aceea, vă 

binecuvântez și vă fac învățătura Mea și mai clară, pentru ca ea să fie înțeleasă chiar și de cea mai 

ignorantă persoană. 

37 Oameni, știți că ființele spirituale se apropie de oameni și, în funcție de atitudinea acestor ființe, 

depinde și influența pe care o exercită asupra oamenilor. Ar trebui să știți că atunci când vă rugați pentru 

orice ființă umană, spiritul vostru se desprinde de corpul vostru pentru a se apropia de cel pentru care se 

roagă. Trageți de aici concluzia că, în funcție de pregătirea voastră și de gradul de puritate și spiritualitate 
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pe care l-ați atins în viața voastră, influența spirituală pe care o dați celor pentru care vă rugați va fi 

aceeași. 

38 Nu vă temeți când vă spun că sunteți înconjurați în permanență de ființe invizibile. Mulți dintre ei 

au nevoie de ajutorul dumneavoastră. Dedicați-le gândurile, cuvintele și faptele voastre de iubire, pentru 

ca ei să găsească calea ascultării și să vadă lumina. 

39 Armele pe care vi le dau nu sunt cele care fură viața; ele nu orbesc pe nimeni, nu varsă sânge, nu 

provoacă durere, nu lasă văduve și orfani, nu lasă case căzute în mizerie. Căci armele pe care vi le-am 

lăsat sunt iubirea, mila și iertarea, pentru ca, cu ajutorul lor, să puteți lupta pentru a transforma influențele 

rele în vibrații de lumină. 

40 În rugăciunile voastre, dedicați întotdeauna un gând și acelor ființe care - fără a fi văzute de ochii 

trupului - varsă lacrimi lângă voi. Dar nu încercați să ajungeți la ele sau să le forțați să se facă cunoscute, 

decât prin intermediul gândurilor. Înțelegeți că armele pe care vi le-am dat sunt arme de iubire, de înălțare 

și de pace. 

41 Pentru a deveni maeștri în această învățătură a mea, este absolut necesar să o studiați în 

profunzime. Vă mai spun că există spirite pline de lumină și înțelepciune pe care le-am desemnat ca 

protectori. Ele sunt infinite la număr și lucrează neobosit în lucrarea Tatălui care a creat totul. Credeți că 

nu sunteți nici singuri, nici dependenți de propriile forțe, ci că în jurul vostru se află ființe care, cu umilință 

și fără să se laude, veghează asupra voastră și cooperează cu voi pentru ca voi să vă înălțați spiritual. 

42 Legea divină este cuprinsă în două porunci: Să-L iubești pe Dumnezeu, care este Tatăl tău, și, în 

El, să-ți iubești semenii. Asta fac acele ființe pe care omenirea le numește îngeri păzitori, protectori, spirite 

de lumină, ființe superioare. 

43 Emulați-i, ajutați-i în misiunea lor, atunci va apărea o mare armonie spirituală care va exista între 

toți copiii Divinității mele. Din această armonie va izvorî pacea, cea mai înaltă răsplată a sufletului în 

veșnicie. 

44 V-am spus că viața voastră materială este limitată și vă reamintesc acest lucru pentru ca fiecare să 

știe dacă și-a îndeplinit sarcina pe care i-a încredințat-o Tatăl. Dacă ați uitat acest lucru, vi-l reamintesc 

pentru ca voi să vă faceți datoria de buni discipoli. 

45 Existența ta pe pământ este scurtă. De îndată ce vă dați seama de acest lucru, îmi cereți o altă 

perioadă de timp și îmi spuneți: "Doamne, dă-mi timp să-mi îndeplinesc sarcina". Vă spun doar atât: 

soarele nu răsare și nu apune cu o clipă mai devreme sau mai târziu decât a fost stabilit de Creator. Totul 

este guvernat de o lege infailibilă. Prin urmare, nu veți trăi o secundă mai mult pe pământ decât vă este 

destinat. De aceea, cuvântul meu vă sună ca un ceas al veșniciei care vă sfătuiește să folosiți timpul. 

46 În timp ce ziua luminoasă a eternității se apropie pentru sufletul tău, noaptea se apropie pentru 

trupul tău. Înțelegeți acest lucru și nu spuneți că împliniți Legea mea doar pentru că ascultați Cuvântul 

meu. Nu încercați să o "împliniți" în funcție de modul vostru de gândire, ci luând ca bază învățăturile mele 

divine. 

47 Gândiți-vă: Odată ce veți fi în ființa spirituală, după ce v-ați îndeplinit îndatoririle și sarcinile în 

această viață, vă voi permite să influențați conștiința acestei umanități pământene, să o inspirați și să o 

luminați și astfel să o ajutați pe calea dezvoltării sale. 

48 Sarcina voastră este delicată; pentru a o îndeplini, trebuie să vă arătați umili, așa cum v-a învățat 

Isus, cu blândețea și caritatea activă cu care el și-a îndeplinit misiunea. 

49 Trebuie să renunțați la hainele superiorității și ale prestigiului social, care conțin doar vanitate. 

Trebuie să vă eliberați de egoism și să vă coborâți la cei zdrențăroși și la leproși pentru a-i consola în 

suferințele lor. În acest fel, veți fi discipolii mei, pentru că veți urma exemplul pe care vi l-am dat. 

50 Mila Mea te-a copleșit și tu trebuie să faci fapte bune la fel de mari. 

51 Când mintea ta va fi curată în rugăciune și se va fi îndepărtat de toate influențele materiale, îți voi 

acorda ceea ce ceri pentru semenii tăi. Atunci veți fi uimit să vedeți cât de multă mângâiere vine de pe 

buzele voastre pentru cei care suferă. Efortul vostru va fi fructuos și binecuvântat, pentru că practicați 

învățătura Mea de iubire. 
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52 Acum vă spun să fiți milostivi nu numai față de aproapele vostru, ci și față de celelalte forme de 

viață și specii, căci toate sunt făpturi ale Domnului. Totul este lucrarea desăvârșită a Tatălui, în care 

înțelepciunea Sa este revelată. 

53 În natură, totul este viață, dezvoltare și transformare în ea. 

54 Vă las să știți cine sunteți, pentru ca, prin această înțelegere, să fiți binefăcători pentru toate 

creaturile. 

55 Cunoașteți-vă pe voi înșivă, cunoașteți-vă capacitățile, senzațiile. Nu confundați senzațiile pure cu 

pasiunile. Cunoașteți înclinațiile și instinctele care sunt inerente corpului, astfel încât spiritul să îl domine 

întotdeauna. Nu-i refuzați spiritului vostru oportunitățile de a iubi, căci acolo unde domnește egoismul, nu 

poate străluci de iubire pentru semenii voștri. Când iubiți, faceți-o spiritual și în așa fel încât iubirea 

voastră să fie pentru toți. Dacă o legați de persoane, dacă o limitați doar la anumite persoane, ați cedat 

egoismului. 

56 Puteți considera iubirea spirituală ca fiind iubirea universală. Pregătește-ți inima ca un izvor care 

primește iubirea harului meu ca o apă cristalină și o revarsă asupra semenilor tăi prin faptele tale. 

57 Cu cât simțiți mai mult această iubire în voi, cu atât mai mare va fi puterea de vindecare pe care o 

veți turna asupra rănilor. Va fi un adevărat balsam vindecător care trezește sufletul deprimat la o viață 

nouă și un parfum care umple de mireasmă viețile celor care plâng. 

58 Realizează că în inimile oamenilor nu trăiește nicio iubire spirituală. Ei iubesc, dar cu o iubire 

egoistă care le distruge chiar și propria viață, pentru că pasiunea este ca un vierme care mănâncă cele mai 

bune sentimente. Când patimile izbucnesc în inima omului, ele distrug în cele din urmă tot binele pe care îl 

avea în suflet. Pasiunea este abisul care se deschide în fața picioarelor omului și care, atunci când îl sfâșie 

în adâncurile sale, îl face să-și piardă lumina și pacea. 

59 Vedeți cum învățătura Mea înlătură ignoranța pentru ca voi să Mă recunoașteți ca Divinitate și 

singură Înțelepciune și să distrugeți dumnezeii falși, așa cum a făcut Avraam când L-a căutat pe 

Dumnezeu dincolo de ceea ce vedeau ochii lui. De aceea am făcut cu el un legământ, ca să fie sămânța 

poporului ales. El a dovedit, atunci când a fost pus la încercare, că Dumnezeul său era Creatorul și 

Dumnezeul cel viu. 

60 Și voi trebuie să dovediți adevărul acestor revelații - cu un mod de viață curat și cu devoțiuni 

lipsite de închinare exagerată și entuziastă. 

61 Amintiți-vă că pe tăblițele lui Moise a fost înscrisă porunca care vă spune: "Să nu-ți faci nici un 

chip cioplit, nici o asemănare a ceea ce este în ceruri sus, nici a ceea ce este pe pământ jos, nici a ceea ce 

este în ape "sub pământ"." 

62 Gândiți-vă cât de mult timp v-am îndepărtat de idolatrie, ca să Mă recunoașteți pe Mine stând 

deasupra tuturor lucrurilor create, deasupra a tot ceea ce se mișcă și umblă, ca să vă ridicați spiritul acolo, 

în Împărăția Cerurilor. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 163  
1 Oameni buni, vă văd lacrimile și vă aud suspinele. Vă contemplu greutățile și suferințele. Văd 

lanțurile sărăciei și ale lipsurilor pe care le purtați, dezamăgirea care vă apasă pe inimă pentru că ați ajuns 

să credeți că nu există dreptate și nici caritate în lume. Apoi te rogi și-mi spui: "Doamne, nu sunt vrednic 

de pacea Ta. Dacă nu merit binefacerile Tale, dă-mi putere să îndur suferințele și nedreptățile vieții." 

2 În aceste momente, prezența mea devine palpabilă, spunându-vă: nu vă pierdeți răbdarea, 

continuați să fiți prudenți, nu disperați nicio clipă, căci nu știți în ce moment pacea mea va bate la ușa 

voastră. Sprijină-ți capul pe pieptul meu și nu mai asculta strigătele de război. Uitați de necazurile voastre 

și amintiți-vă că nu veți pieri cât timp veți fi cu mine. Veniți la mine, însoțiți-l pe Tatăl și Domnul vostru. 

În mine veți găsi fratele, soțul, prietenul, tatăl. 

3 Întărește-ți inima ascultând cuvântul meu, astfel încât, atunci când vei relua lupta pentru viață, să o 

faci cu o poziție dreaptă și cu capul sus, și să poți zâmbi cu încredere. 

4 Nu vă mai îndoiți în clipa încercării, nu spuneți că nu v-am auzit în clipa durerii, în momentul cel 

mai greu. Atâta timp cât există o suflare de viață în voi, atâta timp cât corpul vostru respiră, atâta timp cât 

mintea voastră gândește și sufletul vostru suferă, eu voi fi cu voi, pentru că eu sunt viața care pulsează și 

vibrează în tot universul. 

5 Să știi să te rogi, nu numai în orele de suferință, ci și în momentele de bucurie. Înaintea mea aduci 

doar lacrimile, suferințele și necazurile tale, dar în bucuriile tale, când inima ta este într-o dispoziție de 

sărbătoare, uiți de mine; atunci îmi închizi ușile. 

6 Trebuie să vorbesc cu voi și să vă pregătesc pentru lupta voastră, care va fi dificilă. Vreau să fie 

lumină în tine și în jurul tău, să practici virtutea în interiorul și în afara casei tale, pentru că atunci nimeni 

nu te va putea surprinde ca fiind (spiritual) adormit. 

7 V-am anunțat că trenuri lungi de oameni din țări străine vor veni pe acest pământ în căutare de 

pace pentru inimile lor și de lumină pentru mințile lor. Ei vor întâlni discipoli ai acestei învățături care îi 

vor chestiona. Ei le vor cere mărturia a ceea ce au auzit și îi vor supune unui examen pentru a confirma 

adevărul acestui cuvânt. 

8 Nu credeți că inima voastră trebuie să fie atunci un adevărat izvor de caritate, de bunătate și de 

lumină, gata să se reverse ca ajutor în nevoile semenilor voștri? Nu v-ar face plăcere dacă fiecare casă a 

poporului meu ar fi o școală în care instrucția divină ar fi aplicată în mod practic? 

9 În cea de-a doua eră, am dus învățătura Mea în multe locuri din Iudeea și peste tot am găsit un loc 

potrivit pentru a face auzit cuvântul Meu. Maestrul era mereu în alertă, iar când era pus la încercare, nu era 

niciodată surprins. Văile au auzit vocea mea, munții au răspuns la ecoul cuvintelor mele, valurile mării au 

primit vibrațiile mesajelor mele, iar singurătatea deșerturilor a fost luminată de prezența mea. 

10 Vreau să vă uniți, să faceți din acest popor o oază în deșertul lumii. Știu că oamenii te vor căuta, 

pentru că se vor sătura să distrugă, să păcătuiască, să ucidă. În fața cuvintelor de lumină și a gândurilor 

înalte, spiritul care doarme și astăzi se va trezi și învățătura mea va apărea ca un chivot al mântuirii pe 

pământ. Acest timp va deveni un test pentru acest popor, pentru că multe inimi vor depinde de mărturia 

lor. 

11 Atunci de ce să disperați sau să vă răzvrătiți în fața încercărilor de acum, din moment ce ele sunt 

dalta care vă netezește inima pentru ca mâine să poată și să fie interpretul Maestrului său? 

12 Vreau să vă aud spunându-mi: "Mulțumesc, Stăpâne, încercările tale m-au mustrat și lumina ta m-a 

încurajat pe cale. Bolnavii mei se însănătoșesc, iar eu am putut să-i mângâi pe cei suferinzi în calea mea." 

13 Aștept ca alții să-mi spună să îi pregătesc pentru a deveni lucrătorii mei, să le încredințez uneltele 

de muncă pentru ca ei să poată semăna semințele păcii și ale iubirii în inimile semenilor lor. 

14 Ajutorul meu grijuliu depinde de cererea voastră de a vă acorda darul divin de a fi lucrători pe plan 

spiritual. 

15 Astăzi vreau să vă consolez în necazurile voastre: Bolnavi, care ați purtat crucea durerii de-a 

lungul vieții, veniți la mine, eu vă voi vindeca. Vă voi învăța să luptați împotriva bolilor voastre și să 

așteptați cu răbdare și umilință momentul eliberării de suferința care vă apasă. De asemenea, vă voi arăta 

tot ceea ce ați realizat în călătoria voastră de ispășire. 
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16 Veniți la mine toți cei care ați adus o povară de suferință. În zadar căutați vindecare și mângâiere 

de la oameni, pentru că caritatea a dispărut din inimile oamenilor și trebuie să știți că fără caritate nu se pot 

face minuni. Știința singură nu este suficientă pentru a elibera lumea de durerea sa. 

17 Oamenii de știință, plini de vanitate, consideră că revelațiile divine nu sunt demne de atenția lor. Ei 

nu vor să se ridice spiritual la Dumnezeu și, dacă nu înțeleg ceva din ceea ce îi înconjoară, neagă acest 

lucru pentru a nu fi nevoiți să își mărturisească neputința și ignoranța. Mulți dintre ei vor să creadă doar în 

ceea ce pot dovedi. 

18 Ce mângâiere pot aduce acești oameni în inimile vecinilor lor dacă nu recunosc principiul originar 

al iubirii care guvernează creația și, în plus, nu înțeleg sensul spiritual al vieții? 

19 Știam că vor veni aceste vremuri de dominație a științei materialiste, de egoism, de indiferență față 

de cei care suferă și pier, și de aceea m-am oferit să vi-l trimit pe Mângâietorul; aici aveți împlinirea 

acestei promisiuni. Am venit în Spirit pentru a vă explica toate misterele, pentru ca voi să deveniți copii ai 

luminii. Vă aduc mângâierea divină a acestei revelații și, cu ajutorul ei, veți putea să treceți peste toate 

încercările vieții și să vă ridicați până la Mine. 

20 Te-am chemat și, când ai venit în prezența mea, mi-ai spus cu lacrimi în ochi că ești cel mai 

nevoiaș de pe pământ, mi-ai arătat mizeria ta și mi-ai arătat lipsa ta de cunoștințe și slabele tale capacități 

de a te descurca în vicisitudinile vieții. Apoi v-am dezvăluit că nu sunteți nici pe departe niște paria sau cei 

mai săraci. Te-am pus la încercare și te-ai plâns pentru că te-ai simțit dezmoștenit fără să fi descoperit că 

purtai o comoară în spiritul tău. 

21 Bolnavul plângea pentru că nu avea la dispoziție un doctor care să-l vindece și încă nu descoperise 

că duhul său avea din belșug balsam de vindecare. 

22 Cel care plângea din cauza ignoranței sale nu-și dădea seama că, în tăcerea inimii sale, vocea 

divină a Maestrului său îl chema în împărăția spirituală. Cel care se credea dezmoștenit nu descoperise 

toate darurile cu care Tatăl l-a trimis să-și îndeplinească sarcina pe pământ. A fost necesar ca adevărul să 

ajungă la voi și să aprindă lumina în inimile voastre, pentru ca voi să vă treziți din letargia voastră 

profundă, să vă ridicați cu credință și să spuneți: "Nu suntem singuri, Domnul este cu noi". Noi nu suntem 

paria, ființa noastră este plină de daruri de la Tatăl. Nu vom pieri sub greutatea durerii, pentru că avem în 

inimile noastre mângâierea inefabilă a Cuvântului Maestrului, care ne dă lumina sa în toate căile noastre. 

Noi nu depindem de voința oamenilor, soarta noastră nu depinde de ei, ci de voința Tatălui nostru. Nu vor 

mai exista obstacole, puncte de sprijin sau căi greșite care să ne descurajeze și să ne descurajeze să 

continuăm pe adevărata cale. În durere vom găsi alinare, în orele de întuneric vom lăsa lumina să 

strălucească, iar în lupta noastră pentru viață vom simți că puterea curge spre noi. Cine ne-a salvat? Cine 

ne-a redat sănătatea și viața? Maestrul a fost cel care, prin Cuvântul său divin, ne-a condus înapoi pe calea 

cea adevărată și ne-a dat mângâierea promisă de el încă din cele mai vechi timpuri." 

23 Iubiți adevărul, o, ucenici, înțelegeți-l și trăiți-l. Cel care cunoaște adevărul are în el însuși fericirea 

de a vedea lumina lui Dumnezeu. El cunoaște pacea și merge neclintit pe căile împlinirii. 

24 Această lucrare va fi criticată și respinsă de mulți atunci când vor afla că ființele spirituale s-au 

făcut cunoscute în ea. Dar nu vă îngrijorați, pentru că doar ignoranții vor fi cei care se vor împotrivi 

acestei părți a învățăturilor mele. 

25 De câte ori apostolii, profeții și mesagerii Domnului au vorbit lumii sub influența unor ființe 

spirituale de lumină, fără ca omenirea să conștientizeze acest lucru, și de câte ori fiecare dintre voi a 

acționat și a vorbit sub voința unor entități spirituale, fără ca voi să conștientizați acest lucru! Și tocmai 

acest lucru, care s-a întâmplat întotdeauna, vi l-am confirmat acum. 

26 În cea de-a doua eră, Iisus v-a învățat că mintea umană este o ușă prin care poate intra lumea 

spiritelor. El v-a învățat să vă eliberați de ființele confuze care îi pun la încercare pe oameni pe calea 

ispășirii prin influențele lor rele din cauza fărădelegilor pe care le-au comis; așa cum v-a învățat și să vă 

desăvârșiți până la un asemenea grad încât Duhul Sfânt să poată vorbi prin gura omului. 

27 Și totuși, cât de des au fost schimbate aceste revelații și cât de des profanate! Acesta este motivul 

pentru care munca mea a fost combătută în această perioadă și va continua să fie combătută. Dar cei care 

cred cu adevărat în ea vor continua să o studieze și să o urmeze, pentru ca mâine să poată explica 
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învățăturile mele și să-i îndepărteze de la greșeala lor pe cei care sunt confuzi și pe cei care profanează 

învățăturile mele. 

28 În acest moment, am dorit să prezint în detaliu toate aceste revelații și să închei explicația lor și, în 

acest scop, l-am trimis pe Ilie să vă lumineze înțelegerea și să vă pregătească calea, astfel încât să nu fiți 

descurajați de venirea Mea și a oștilor Mele spirituale. 

29 Ilie, ca entitate spirituală, a bătut la ușa alesului acestui timp, care, fără să știe sau să cunoască ceva 

despre manifestarea actuală, s-a trezit tulburat, supus și învins în fața puterii spirituale care i-a bătut la 

inimă pentru a-l determina să se consacre acestui serviciu. Aceasta a fost prima sămânță care a fost 

îngrijită de primii credincioși și care a dat primele flori și primele roade. 

30 Planta a crescut și a devenit un copac tânăr, iar florile sale erau manifestări ale ființelor de lumină 

care au venit la acest popor ca mesageri, profeți, îngeri păzitori și consilieri. Fructele au fost manifestările 

Maestrului vostru prin intermediul razei sale divine, care v-au adus gustul dulce al vieții. 

31 Cum ai putea distruge ideea de moarte din tine fără să fii martor al existenței unor ființe care au 

fost odată pe pământ și care acum trăiesc invizibil într-o altă lume? Cum ați putea să vă eliberați de cei 

care vă pândesc și provoacă răul și cum ați putea să vă înțelegeți armonios cu cei care poartă în ei doar 

lumină și bunătate? - Doar simțindu-le prezența, auzindu-le vocea și urmându-le sfaturile - trăindu-le 

manifestările și văzându-le cum își îndeplinesc lucrările. Mărturia acestui popor trebuie să se răspândească 

în lume pentru a-i convinge pe cei care spun că cred în viață, dar nu în înviere și în veșnicie. Ei sunt morții 

care își păzesc morții pentru că se tem să devină cunoscători. 

32 Oameni buni, folosiți zilele care v-au mai rămas pentru această vestire spirituală prin intermediul 

intelectului uman. Știți că această instruire va fi scurtă și că rodul experienței voastre, mărturia adevărată, 

clară, fără secrete, va fi cea pe care o veți aduce mâine semenilor voștri. 

33 Nu vă voi permite să continuați să faceți ca lumea spiritelor să se manifeste prin intermediul 

simțurilor materiale după ce timpul stabilit conform voinței mele a trecut. Dar să știți că, deși raza 

Domnului și a entităților spirituale nu mai pune stăpânire pe creierul vostru, inspirația prin Domnul vostru 

continuă în vecii vecilor în toți cei care se ridică în rugăciune. Iar lumina lumii spirituale va străluci de la o 

lume la alta, de la un spirit la altul, și va ajunge la toți copiii mei. 

34 Binecuvântați sunt toți cei care se folosesc cu adevărat de acest timp de învățături, căci după anul 

1950 ei vor fi cei care vor răspândi sămânța învățăturii mele. Voi, care ați făcut parte din frunzișul 

mărețului "copac", veți avea grijă ca oamenii să găsească în el roadele vieții și ale adevărului. 

35 Oameni buni, dacă simțiți adevărul învățăturii mele în inima voastră atunci când vorbiți despre ea, 

veți vedea că multe dintre cuvintele voastre vor deveni realitate; și dacă lăsați toate cuvintele voastre să 

devină acțiune, veți face adevărate miracole. Dar dacă nu este spiritul cel care vorbește prin trup, dacă nu 

este cel care se face cunoscut, nu veți putea da nici pace, nici sănătate. 

36 Spiritul își va putea face auzită vocea atunci când veți fi pregătiți. Copilul Tatălui care locuiește în 

tine are o putere foarte mare, acordată de Creatorul său, pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie. De aceea, vă 

învăț să nu-i lăsați să piară pe cei care vă arată mizeria lor, să nu lăsați să se stingă în deșert strigătul de 

ajutor al celui care vă cheamă. Să transmiți ceea ce primești este o lege pe care ți-a dat-o Tatăl tău. Nu te-

am iubit eu? Atunci și tu poți dărui iubire semenilor tăi. Transmiteți această dragoste frățească între voi. 

37 Omul nu trăiește doar din lucruri materiale, ci trebuie să se hrănească și cu comori spirituale. 

Vorbesc astfel acestor audiențe care ascultă doar cu umilință, iar învățătura mea îi transformă puțin câte 

puțin. Dar când veți duce această lumină la toate popoarele de pe pământ? Când vei reuși ca toți oamenii 

să se purifice în adevărul meu? 

38 Totul a fost profanat de om, nu numai sufletul său: apele sunt poluate, aerul este contaminat și 

umflat de germeni și de moarte, și de aceea vă întreb: Cu ce învățături și la ce oră intenționați să vă 

purificați? Când veți fi vreodată pregătiți să vă purificați trupul și sufletul dacă vreți doar să vă spălați 

trupul? Ce ați obține dacă ați face acest lucru? - Să vă înșelați singuri. Mai întâi purificați inima și mintea, 

de unde provin toate gândurile rele și faptele rele. Ființa încarnată are nevoie de pâinea spirituală pentru a 

simți - chiar și numai pentru câteva clipe - ceea ce este ea: spirit. 

39 Căutați o altă pâine în afară de cea necesară pentru fiecare zi, căutați o altă casă în afară de casa 

voastră. Această pâine este cea a Cuvântului meu, iar această casă este în infinit. 
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40 În timp ce vă vorbesc, inima voastră îmi comunică multe dintre dorințele și speranțele sale. Le 

răspund unora dintre copiii mei care, în călătoria lor prin viață, au experimentat prezența unor ființe 

spirituale pe care voi le numiți de obicei spirite întunecate sau confuze. 

41 De ce Îmi cereți să îndepărtez aceste ființe din locurile în care se manifestă în mod obișnuit? Ei 

trebuie să știe că au supraviețuit aparentei lor "morți" pentru a îndeplini legea reparației și pentru a 

dobândi experiență. Ei își îndeplinesc, chiar dacă involuntar, sarcina de a da o mărturie adevărată 

oamenilor necredincioși și materializați că sufletul supraviețuiește trupului. 

42 Prin urmare, îi voi rechema doar atunci când va sosi momentul pe care l-am stabilit. Acum mai au 

o sarcină de îndeplinit. De aceea, nu-Mi cereți să le îndepărtez de la voi; ele trebuie să aștepte până la 

momentul stabilit pentru ele. De ce vrei ca totul în viață să fie conform dorințelor tale și nu conform cu 

ceea ce este bine pentru alții? Vă atrag atenția că aceste ființe nu vă vor deranja dacă sunteți generoși și 

aveți compasiune pentru ele. 

43 Ridicați-vă gândurile acum, cereți și veți primi. Cereți ceea ce credeți că este corect pentru voi și 

pentru semenii voștri. Păstrați liniștea interioară în aceste momente în care întrebați și aveți credința că Eu 

sunt prezent pentru ca voi să puteți intra în comuniune cu Mine. Eu aud sufletele, vin la inimi, vă vorbesc 

de la spirit la spirit. Eu iau din inimile voastre toate durerile, toate temerile, necazurile și întristările. Nu 

există o singură inimă pe care să nu o fi vizitat; nu există o singură conștiință pe care să nu o fi luminat; nu 

există o singură durere de care să nu-mi fi eliberat copiii pentru a o lua cu mine și a forma o coroană de 

spini din toate împreună. 

44 Așa să vă rugați după voia mea, așa să mă primiți întotdeauna. Nu vă arătați iubirea prin gesturi 

exterioare care vă servesc doar pentru a fi văzuți făcând acest lucru. Căutați-mă în liniște, fiți singuri cu 

Domnul vostru și veți ajunge să aveți prezența mea în inimile voastre și să auziți vocea mea care vă spune: 

"Vă dau mila mea, pentru că sunteți trecători în această lume". 

45 Ilie, în acest moment, unește sufletele alese, fie că sunt întrupate, fie că nu mai sunt în carne și 

oase, pentru ca ele să fie puternice ca una singură, căci încercările care vă așteaptă sunt mari. Dar voi veți 

ieși luminați de lumina Duhului meu Sfânt, pentru că vă iubesc și nu voi lăsa să fiți rușinați. Pregătiți-vă 

astfel încât să puteți înțelege corect Cuvântul Meu și să știți cum să separați grâul de neghină. Veghează și 

roagă-te ca să nu te abați de la această cale și ca durerea să nu te surprindă pe neașteptate. 

46 Înțelegeți că nu sunt eu cel care dă durerea, căci eu sunt Tatăl vostru care vrea să vă împodobească 

sufletul. Voi înșivă sunteți cei care semănați durerea în călătoria vieții voastre, iar atunci când ea vine 

peste voi, îmi spuneți: "Doamne, de ce ne apasă durerea?". Dar înțelegeți că eu vă ofer doar iubire, vă 

binecuvântez și vă dau instrucțiunile mele. 

47 Ascultați pilda mea: 

48 O femeie se plimba pe o cărare, purtând în brațe trei băieței, cel mai mare de opt ani, cel mijlociu 

de șapte și cel mai mic de patru. Le-a dat iubire maternă din belșug, i-a hrănit și i-a îmbrăcat cu multă 

tandrețe. Într-o zi, fiul cel mare i-a spus mamei sale: "De mult timp te chinui să ne hrănești și să ne 

îmbraci. Eu sunt cel mai înalt dintre noi, frații, și sunt gata să fac tot ce îmi cereți pentru a vă ajuta să îmi 

sprijiniți frații. De asemenea, fratele meu puțin mai mic, când va crește, va munci și el pentru a vă ajuta cu 

cel mai mic, iar când va crește și el, va munci la fel ca noi, și astfel vom rămâne cu toții împreună pe 

aceeași cale." 

49 Maica i-a spus: "Ești încă mic și îți spun cu adevărat că încă nu cunoști lumea. Oamenii, în răutatea 

lor, îți vor face rău și atunci va trebui să te întorci la mine, în timp ce ești plin de durere. Dar, pentru că te 

iubesc, nu vreau să te rătăcești sau să suferi din vina ta." Băiatul acela i-a răspuns docil și ascultător: "Voi 

face voia ta și voi aștepta până când va veni timpul potrivit și voi putea merge în locurile pe care mi le vei 

indica". 

50 Atunci femeia aceea i-a spus: "Cu adevărat, acum ai învățat prima lecție și de aceea te consider cel 

mai mare dintre frații și surorile tale - nu numai datorită vârstei tale, ci și pentru că ești ascultător și 

prudent." 

51 Anii au trecut și băiatul a devenit tânăr. Frații săi, care crescuseră și ei, luau ca model prudența 

fratelui lor mai mare, a cărui inteligență creștea pe zi ce trecea. 
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52 Într-o zi, femeia i-a spus tânărului: "Vrei să rătăcești pe căile lumii? Îți voi da o carte, al cărei 

conținut îl vei studia, ca să îți întipărești învățăturile ei în minte și în inimă. Căci, în adevăr îți spun, te va 

face să treci nevătămat peste toate pericolele și nicio durere nu te va surprinde." Apoi l-a condus, împreună 

cu frații săi, la o colibă în care locuia un bătrân venerabil, căruia i-a spus: "Aici sunt copiii mei, pe care i-ai 

așteptat mult timp, căci i-ai cunoscut înaintea mea. Sper că îi vei primi și îi vei ajuta după voia Ta. 

53 Bătrânul s-a uitat la ei cu mare dragoste și i-a spus femeii: "Copiii tăi sunt buni, dar mai au nevoie 

de pregătire pentru a merge în lume, pentru că sunt încă slabi și lumea i-ar putea infecta cu corupția ei. Dă-

mi cartea pe care o ții în mâini, ca să-ți dezvălui mari lecții din ea. Gândește-te bine la aceste lecții, apoi 

adevărul lor îți va permite să supraviețuiești întreg tuturor pericolelor." Întorcându-se către tineri, a spus: 

"Să înveți din această carte și să-l instruiești cu dragoste pe fratele tău, pentru ca el, la rândul lui, să-l 

instruiască pe cel mai tânăr, iar apoi să dați cu toții mărturie despre această instruire prin faptele voastre de 

iubire". 

54 Când cel mai mare dintre frați a privit la bătrânul, al cărui chip era atât de bun și blând, a 

îngenuncheat în fața lui și i-a spus: "Lasă-mă să-ți sărut mâinile și fruntea". Bătrânul i-a răspuns: "Fă așa, 

căci ești vrednic de dragostea mea și cu ea vei face fapte mari". Atunci femeia i-a spus tânărului: 

"Pregătește-te, căci în curând vei pleca din grija mea. Dar chiar și atunci când vei fi departe, vei fi cu mine. 

Sper că vă veți aminti mereu de frații voștri și că ei vor urma exemplul pe care l-ați dat. Nu face pași 

greșiți, fii ca o oglindă pură și strălucitoare în care să se poată privi, astfel încât, urmând exemplul Tău, să 

fie scutiți de durere". 

55 Tânărul a răspuns: "Pentru că te iubesc pe tine și pe bătrânul cel bun, voi face tot posibilul să fiu un 

bun exemplu pentru frații mei. A venit timpul potrivit și tânărul a plecat în diferite locuri, dar în toate a 

văzut că răutatea și amărăciunea erau mari și inimile împietrite de păcat. Pentru o clipă a simțit teamă, dar, 

amintindu-și cuvintele bătrânului, a deschis cartea și pe prima pagină a găsit legea care trebuia să îi 

guverneze pe oameni, pentru ca, urmând-o, să fie puternici. El a găsit învățături de iubire infinită, cu 

ajutorul cărora va putea administra balsamul vindecător care va alina durerea bolnavilor și îi va înveseli pe 

cei suferinzi - lumina pentru a reda vederea celor orbi, pentru a-i lumina pe cei confuzi și înțelepciunea 

pentru a aduce pacea în inimile semenilor săi. 

56 Mare a fost bucuria acelui tânăr care, în mijlocul deșertului, și-a înălțat duhul și i-a spus bătrânului: 

"Binecuvântat să fii, Doamne, că m-ai luminat prin învățătura Ta și simt că Tu locuiești în inima mea și că 

mi-ai inspirat lucrările pe care vrei să le fac. Sunt gata să înfrunt bătălia pentru a aduce mesajul Tău divin 

locuitorilor acestei lumi, pentru a mă apropia de cei care simt durere în inimile lor, de cei care sunt însetați 

de învățătura Ta." 

57 Acel tânăr și-a dat seama că acele mase de oameni care, în afară de durerea pe care o simțeau în 

inimile lor, înconjurate de un întuneric imens, erau însetate de dreptate și de milă. 

58 Plin de iubire, s-a întors către acele mulțimi și le-a spus: "De departe, am venit la voi, îndeplinind 

misiunea unui bătrân, pentru a vă aduce balsamul pentru suferința voastră și pentru a vă face să avansați în 

cunoaștere. Ascultați mesajul pe care vi-l aduc, deschideți ușile inimilor voastre și primiți adevărul în voi, 

căci vă iubesc așa cum îl iubesc pe bătrânul care m-a trimis la voi și vă transmit ajutorul său plin de 

iubire." 

59 Atunci, acei nevoiași și-au întins mâinile și, când au simțit acel dar de iubire, lacrimi de pocăință 

au izbucnit din ochii lor, iar cuvintele acelui trimis au fost ca o apă limpede ca cristalul care le-a potolit 

setea. Au simțit pace și i-au mulțumit bătrânului care le trimisese acel tânăr care, prin exemplul său, i-a 

învățat calea mântuirii lor. 

60 Tânărul le-a spus: "Păstrați în inimile voastre ceea ce ați primit și nu lăsați ca timpul sau răutatea 

lumii să vi-l smulgă, căci atunci ispășirea voastră ar deveni de două ori mai grea". 

61 Acele mulțimi bucuroase l-au întrebat de unde vine și cum se numește, la care tânărul a răspuns: 

"Nu trebuie să vă spun. Ar trebui să știi doar atât, că sunt un mesager. Aveți credință în ceea ce ați primit. 

Căci dacă ai credință, chiar și lepra ta va dispărea." 

62 Când oamenii s-au simțit sănătoși și puternici, au cântat un imn de dragoste pe care nu-l mai 

auziseră până atunci și, conduși de tânăr, i-au oferit bătrânului credința lor, devotamentul lor, dragostea 

lor. 
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63 Când tânărul s-a întors la bătrân pentru a-i raporta îndeplinirea misiunii sale, a văzut că cel care îl 

trimisese să ducă mesajul său de iubire aproapelui său, l-a strâns la inimă și, întorcându-se către femeia 

care îl adusese la el, a spus: "Acesta este Fiul care a fost capabil să îndeplinească misiunea pe care i-am 

încredințat-o, pentru ca exemplul său să servească drept model pentru frații și surorile sale, astfel încât, 

atunci când va veni timpul potrivit pentru a porni la drum, să vestească adevărul meu în inimile 

oamenilor." 

64 Iubiți oameni, încă o dată v-am dat Doctrina Mea a Iubirii, pentru ca voi să o înțelegeți clar și 

pentru ca ea să fie lumina care să vă călăuzească în călătoria voastră prin viață; pentru ca, prin îndeplinirea 

sarcinii voastre, să vă apropiați de Tatăl vostru, care, plin de iubire, vă va da răsplata și vă va arăta, 

asemenea lui Moise, tărâmurile luminoase ale Țării Făgăduinței. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 164  
1 Mult v-am pus la încercare în acest timp, pentru ca voi să obțineți lumina și puterea de care sufletul 

are nevoie pentru a-și atinge perfecțiunea. Nu există încercare care să nu aibă soluție, nici durere care să 

nu lase o rază de lumină în suflet. În acest mod puteți da socoteală de devotamentul vostru și vă puteți 

evalua corect slăbiciunile. Căci voi trebuie să dați dovadă de credință și să mărturisiți învățătura mea, nu 

numai prin cuvintele voastre, ci și prin faptele voastre, care să fie un exemplu pentru semenii voștri. 

2 Vă pregătesc astfel încât, atunci când primiți învățătura, să o puteți aplica și să nu o uitați. Vă 

lucrez pe calea vieții voastre, astfel încât, atunci când va veni timpul când nu veți mai avea cuvântul meu 

prin purtătorii de cuvânt, să puteți continua să conversați cu mine de la spirit la spirit. Oriunde veți merge, 

veți fi însoțiți de mine, și în cuvintele voastre va fi cuvântul meu, în gândurile voastre inspirația mea, iar în 

spiritul vostru va fi al meu. Voi sunteți noii mei discipoli și nu vă voi părăsi, așa cum nu i-am părăsit nici 

pe cei care m-au urmat în Era a doua. Și ei au fost puși la încercare și, în cel mai dificil moment al testului, 

i-am observat și le-am judecat credința. 

3 Amintiți-vă următorul pasaj biblic: Maestrul, însoțit de ucenicii săi, naviga într-o barcă pe un lac 

liniștit. Isus vorbea și cei care îl ascultau îl ascultau. Când învățătura s-a terminat, Maestrul a închis ochii 

și s-a odihnit. Ucenicii discutau despre cuvântul meu și se ajutau unii pe alții să îl înțeleagă. - Până în acel 

moment, totul în jurul acelui grup de discipoli era în pace. Atunci au apărut semnele unei mari furtuni, s-a 

dezlănțuit furtuna și marea agitată era învolburată, valurile erau mari și barca a devenit o jucărie a 

valurilor. Ucenicii s-au temut pentru viața lor, și-au dat instrucțiuni unii altora, au strâns pânzele în timp ce 

unii se rugau. Nu au îndrăznit să-l trezească pe Isus, dar, pe măsură ce pericolul creștea, l-au chemat cu 

voce tare. Dar el dormea și nu au fost auzite. Atunci l-au chemat a doua și a treia oară, zicând: 

"Învățătorule, trezește-te; iată că ne scufundăm". Isus a deschis ochii și le-a zis: "Voi, cei cu puțină 

credință, care nu ați crezut în Mine!". Și întinzând mâna, a poruncit ca apele să se liniștească. Pacea a 

domnit din nou, iar marea a rămas calmă. Ucenicii, rușinați de lipsa lor de credință și frapați de minunea 

care avusese loc sub ochii lor, au jurat să nu se mai îndoiască niciodată, iar după această încercare credința 

lor a fost mai mare. 

4 În acest moment, și voi navigați pe o astfel de mare. Vă luptați cu o furtună de aberații, de păcat și 

egoism. Barca este opera mea, acel Maestru este cel pe care îl ascultați, iar discipolii sunteți voi, cei  care 

sunteți cu mine acum. Valurile care îți lovesc astăzi barca se mișcă și ele sălbatic și, în fața furtunii tot mai 

puternice, crezi că eu dorm. Apoi, când mă strigați în gura mare, meritați ca eu să vă repet acel cuvânt și să 

vă spun că nu v-ați folosit de învățăturile mele. 

5 Să mergem cu barca. Iată, se apropie deja momentul în care Îmi voi întinde mâna peste ape și le 

voi spune: "Liniștiți-vă și stați liniștiți". Astăzi vă pregătesc, pentru că în curând nu Mă veți mai auzi și vă 

voi lăsa întăriți. Încă nu v-am dat ultima mea instrucțiune, dar când va veni acel moment, nu vă temeți de 

încercări, nu disperați în fața pericolului, amintiți-vă de instrucțiunea mea și gândiți-vă bine la ea; prin ea 

veți fi puternici și capabili să vă îndepliniți sarcina. 

6 Acum Maestrul vă întreabă: Unde sunt morții voștri și de ce plângeți pentru dispariția ființelor pe 

care le iubiți? Adevărat vă spun că în ochii Mei nimeni nu a murit, căci tuturor le-am dat viață veșnică. 

Toți sunt în viață; cei pe care îi credeai pierduți sunt cu Mine. Acolo unde crezi că vezi moartea, acolo este 

viața; acolo unde vezi sfârșitul, acolo este începutul. Acolo unde crezi că totul este mister și taină de 

nepătruns, se află lumina, limpede ca o zare veșnică. Acolo unde crezi că nu există nimic, există totul, iar 

acolo unde percepi doar tăcerea, există un concert. 

7 Sufletul tău nu s-a trezit încă pe deplin la evoluția sa ascendentă, dar încercările la care te voi 

supune sub multe forme în această perioadă te vor confrunta cu realitatea, iar această lume pe care o 

iubești atât de mult în prezent, pe care o admiri atât de mult pentru că a oferit plăcere învelișului tău fizic, 

o vei considera apoi săracă, deoarece te-ai înălțat și ai atins un nivel de viață mai înalt, mai spiritual; și 

acest lucru va continua până când vei ajunge la plenitudinea vieții. 

8 Fericiți sunt cei care folosesc din lume doar ceea ce este necesar pentru progresul sufletului și al 

trupului lor, căci atunci despărțirea de această lume nu va fi dificilă pentru voi. Nu veți simți că sufletul 

vostru suferă atunci când trebuie să părăsească învelișul său corporal. 
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9 Vreau să fiți capabili să vă desprindeți cu adevărat de corpul care este temporar carapacea voastră, 

haina voastră, și să faceți același lucru cu tot ceea ce ați dobândit în lumea în care locuiți acum. Să știi că 

pentru suflet nu există distanță, absență sau moarte și să înțelegi că, atunci când pleci din această lume, 

intri într-o viață mai bună, în care vei continua să iubești același Tată, să fii guvernat de aceeași lege și să 

te străduiești să atingi același ideal de dezvoltare ascendentă; că de acolo vei vedea viața mai bine, îți vei 

îndeplini misiunea într-un mod mai bun și vei fi capabil să distingi abisul de vârf. 

10 Cât de mult se teme omul de moarte, cât de deznădăjduit este când vine ceasul morții. Sufletul se 

teme de infinit, acel tărâm cel mai înalt și necunoscut. Și de ce vă este frică? - Pentru că nu v-ați pregătit. 

Eu v-am dat instrucțiuni spirituale, vă cunoașteți destinul de la început. Legea divină și legea umană au 

fost întotdeauna în armonie una cu cealaltă și te-au învățat să trăiești (corect) pentru ca tu să te apropii de 

acel ceas în mod conștient și echipat. 

11 Ori de câte ori ați fost aproape de a uita învățătura mea, un mesager de la mine v-a apărut, fie el un 

profet sau eu însumi, pentru a vă readuce la lumină. De aceea, am venit acum la voi în tăcere, fără 

ostentație - plin de mister pentru unii, un exemplu strălucitor pentru alții, derutant pentru cei care nu mă 

puteau înțelege, dar plin de măreție pentru cei care au simțit clar prezența mea. 

12 Rugați-vă, oameni buni, pentru ca pacea Spiritului meu, unită cu această rugăciune, să se facă 

simțită în toată lumea și să se răspândească peste ea. Odată ce veți fi cu toții în casa spirituală, vă veți da 

seama că rugăciunile voastre nu au fost în zadar. Acolo veți experimenta cât de apropiate sunt toate ființele 

spirituale și cât de ușor este să comunicați de la spirit la spirit. Ceea ce știința nu a fost capabilă să vă 

transmită, veți realiza pe baza învățăturii Mele, care conține totul în sine și prin care vă dau în prezent 

aceste învățături prin intermediul facultății umane a intelectului. 

13 În această dimineață de har, strălucirea lui Hristos se dezvăluie pentru a vă primi prin intermediul 

întregii lumi. 

14 Adunați-vă în voi înșivă și ascultați cuvântul meu. Eu am venit la voi în spirit, pentru că voi nu ați 

venit la mine. Dar vă spun cu adevărat că omul trebuie să ajungă la o dezvoltare spirituală deplină pentru a 

se putea înălța spiritual și a ajunge la Mine. - În toate timpurile, omul s-a opus poruncilor Mele, pretinzând 

inflexibilitatea cărnii sale, care împiedică progresul spiritului său. Dar v-am învățat cu bunătate să puneți 

în practică învățătura Mea, ca să vedeți că nu este imposibil să o respectați. 

15 Realizați că ați ajuns în impas în timp ce lumea are nevoie de voi; că este necesar să lucrați asupra 

voastră și să vă uniți pentru a găsi putere în lucrările voastre. Trebuie să înțelegeți că acest Cuvânt nu vă 

oferă doar dreptate pământească, ci și încredere spirituală. Harul Tatălui este conținut în ea. 

16 Prin zelul vostru de a vă desăvârși pe voi înșivă și prin semănarea iubirii și a milei în calea vieții 

voastre, veți obține mântuirea spirituală. 

17 Străduiți-vă să ajungeți la spiritualizare, fiind oameni de bunăvoință, cu fermitate de caracter, căci 

această lucrare este mai presus de orice știință umană, mai presus de tot ceea ce omul posedă și poate 

cunoaște în această lume. Materializarea în care a căzut omenirea nu-i permite să întrevadă viața minunată 

a spiritualizării. Nu vă judec în acest moment, vreau doar să mă înțelegeți reflectând la cuvântul meu. 

18 Lumea nu mă aude, pentru că vocea acestor corpuri, prin care mă fac cunoscut, are o rază mică de 

acțiune. Prin urmare, vocea conștiinței, care este înțelepciunea Mea, este cea care vorbește oamenilor și îi 

surprinde pe mulți dintre cei care, sub vraja egoismului lor, sunt altfel surzi la chemările acestei voci, fiind 

atenți doar la lingușeală și la prestigiul pământesc și intoxicându-se cu poziția și puterea lor socială. 

19 Când acești oameni vor afla că v-am vorbit și v-am dezvăluit că, pentru a veni la Mine, trebuie să 

practicați iubirea și mila, se vor trezi din somnul lor spiritual profund, se vor echipa și vor veni cu umilință 

să Mă slujească. Prin aceste exemple voi vorbi omenirii, îi voi zdruncina principiile fundamentale. Limbile 

și rasele se vor întrepătrunde pentru că oamenii vor descoperi secretul fraternității pe care nu l-au găsit în 

cărțile și pergamentele lor. 

20 Vă iubesc pe toți, vă dau tuturor cuvântul meu călăuzitor pentru ca el să vă conducă pe calea cea 

adevărată și să vă convingă în cele din urmă că practicați legea mea perfectă. 

21 Astăzi trăiești mai mult pentru lume decât pentru mine. Trebuie să le faci dreptate în mod egal 

amândurora, dându-le corpului tău ceea ce are nevoie pentru a se întreține și sufletului tău ceea ce are 

nevoie pentru a se mântui. 
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22 Toți se străduiesc să își extindă activitatea umană, fiecare minte produce idei diferite, dar nu toate 

lucrările oamenilor îți servesc pentru a obține o dezvoltare superioară, căci pentru aceasta trebuie să fie în 

armonie cu legea perfectă a iubirii. 

23 Omul, cu știința sa, încalcă legile naturii și conduce forțele pe care le-am creat pentru binele vostru 

pe calea distrugerii. De aceea există multe tulburări în viețile voastre. Pentru că tu declanșezi războaie 

ucigașe, iar mesagerii păcii simt că au eșuat și nu găsesc credință. 

24 Dar eu formez noi mesageri pentru a aduce pacea mea în fiecare inimă care are nevoie de ea, iar 

aceștia sunteți voi. Lăsați omenirea să se împărtășească din această pace prin rugăciunile voastre. De 

asemenea, creați pacea între semenii voștri prin fapte, atunci veți câștiga o inimă după alta și va veni ziua 

în care lumea va intra în împărăția păcii - nu acea pace pe care o fac oamenii, care se bazează pe puterea și 

amenințările lor, ci cea bazată pe pacea spirituală, acea pace pe care o veți obține iubindu-vă unii pe alții. 

25 După 1950, va începe perioada de spiritualizare. Mă voi manifesta prin toți cei care se echipează și 

astfel veți simți că spiritul meu nu se îndepărtează niciodată de al vostru. 

26 Cuvântul Meu va fi imprimat în spiritul vostru și îl veți vedea împlinindu-se. Ori de câte ori vă 

amintiți de ea, veți simți mângâiere în inimile voastre și încredere și lumină în spiritul vostru. 

27 Legea mea nu poate fi o cruce grea pe umerii voștri, ci dimpotrivă, este o revigorare și o desfătare 

pentru spirit. 

28 Nu vă temeți de semenii voștri necredincioși pentru că mă slujiți în acest fel. Și pentru ei este 

hotărât timpul când trebuie să vină în fața mea și, când se va întâmpla aceasta, vor merge și mă vor sluji. 

Dar mai întâi trebuie să mă slujești, astfel încât să dai un exemplu de învățătură a mea. Timpul pe care îl 

petreci aici slujindu-mă te voi răsplăti în viața veșnică. 

29 Prin voi vreau să dăruiesc iubirea mea umanității. Iată, în timp ce națiunea ta este în siguranță, 

altele se prăbușesc în ruină. Întoarceți-vă privirea și gândurile spre Est și veți descoperi acolo foamea, 

durerea și disperarea. De aceea, rugăciunea voastră să fie plină de compasiune și de iubire pentru semenii 

voștri, pentru că atunci iubirea spiritului vostru, pentru care nu există distanțe, va ajunge la semenii voștri 

și îi va învălui în mila voastră iubitoare. 

30 Câți visează să moară în speranța că această clipă îi va aduce la mine pentru ca apoi să mă 

venereze veșnic în rai, fără să știe că drumul este infinit mai departe decât au crezut. Pentru a urca măcar o 

treaptă mai sus pe scara cerului care te va conduce la mine, trebuie să fi trăit viața umană în mod corect. 

Ignoranța este de vină pentru faptul că mulți înțeleg greșit esența învățăturilor mele. 

31 Le este teamă să se murdărească în lume pentru că ei cred că, făcând acest lucru, vor pierde raiul 

pentru totdeauna. Dar se înșeală, pentru că nimeni nu va pierde raiul. Eternitatea este oportunitatea oferită 

de Dumnezeu, pe care Creatorul vostru v-o oferă pentru ca voi toți să veniți la El. 

32 O altă greșeală este aceea de a vrea să se păstreze pur, dar nu din dragoste pentru Tatăl, nu pentru a 

fi pe placul Celui care l-a creat, ci doar din dorința egoistă de a îndeplini condițiile pentru a obține o 

poziție pentru sine, un loc confortabil - și asta și în viitor, în viața veșnică, conform ideii pe care și-o fac 

oamenii. 

33 Unii se simt îndemnați să facă fapte bune pentru că se tem că moartea îi va surprinde și atunci nu 

vor mai avea merite pe care să le ofere Domnului lor. Alții se detașează de rău, dar numai din teama de a 

muri în păcat și de a trebui să îndure un chin etern în iad după această viață. 

34 Cât de diform și imperfect este acest Dumnezeu în forma în care și-l imaginează atât de mulți! Cât 

de nedrept, monstruos și crud! Dacă se adună toate păcatele și crimele comise de oameni, nu se poate 

compara cu urâciunea care ar fi pedeapsa iadului pentru eternitate, la care - potrivit lor - Dumnezeu îi 

condamnă pe copiii care păcătuiesc. Nu v-am explicat eu că atributul suprem al lui Dumnezeu este 

iubirea? Nu credeți atunci că chinul veșnic ar fi negarea absolută a atributului divin al iubirii veșnice? 

35 Hristos a devenit om pentru a descoperi iubirea divină în fața lumii. Dar oamenii au o inimă tare și 

o minte atotștiutoare, uită repede o învățătură pe care au primit-o și o interpretează greșit. Știam că 

oamenii vor confunda treptat dreptatea și dragostea cu răzbunarea și pedeapsa. De aceea v-am anunțat un 

moment în care voi reveni spiritual în lume pentru a le explica oamenilor învățăturile pe care nu le-au 

înțeles. 
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36 Acel timp promis este cel în care trăiți și v-am dat instrucțiunile Mele pentru ca dreptatea Mea și 

înțelepciunea divină să fie revelate ca o învățătură perfectă a iubirii sublime a Dumnezeului vostru. Credeți 

că am venit pentru că mă tem că oamenii vor distruge în cele din urmă lucrările Domnului lor sau chiar 

viața însăși? Nu, vin doar din iubire pentru copiii mei, pe care vreau să-i văd plini de lumină și pace. 

37 Nu este oare corect și potrivit ca și tu să vii la mine doar din dragoste? Nu din dragoste pentru voi 

înșivă, ci din dragoste pentru Tatăl și pentru semenii voștri. Credeți că cel care evită păcatul doar de frica 

chinurilor iadului este inspirat de dragostea divină, sau cel care face fapte bune doar cu gândul la răsplata 

pe care o poate obține prin aceasta, și anume un loc în veșnicie? Cine gândește așa nu mă cunoaște și nici 

nu vine la mine din dragoste. El acționează doar din dragoste pentru el însuși. 

38 A sosit ceasul în care cade pentru totdeauna bandajul întunecat al ignoranței, care a acoperit ochii 

oamenilor atât de mult timp, pentru ca aceștia să poată privi viața în plinătatea ei. Dacă unii vor ca oamenii 

să continue să creadă în pedeapsa iadului, pentru ca această credință să le servească drept frâu pentru a-și 

ghida pașii pe pământ, vă spun că adevărul are mai multă putere asupra sufletului decât înșelăciunea. 

39 Ascultați cuvântul meu cu luare-aminte, ucenicilor, și gândiți-vă bine la el. 

40 Umanitate, dacă ați fi cheltuit tot ceea ce ați folosit pentru a purta războaie sângeroase pentru a 

face lucrări umanitare, existența voastră ar fi fost plină de binecuvântările Tatălui. Dar omul a folosit 

bogățiile pe care le-a acumulat pentru a semăna distrugere, durere și moarte. Aceasta nu poate fi adevărata 

viață pe care ar trebui să o ducă cei care sunt frați și surori și copii ai lui Dumnezeu. Acest mod de viață nu 

este în conformitate cu legea pe care am scris-o în conștiința ta. 

41 Pentru a vă face conștienți de eroarea în care trăiți, vulcanii vor erupe; focul va ieși din pământ 

pentru a distruge buruienile. Vânturile se vor dezlănțui, pământul se va cutremura, iar inundațiile de apă 

vor devasta țări și națiuni întregi. 

42 În acest fel, regatele naturii își vor exprima nemulțumirea față de om. S-au despărțit de el pentru că 

omul a distrus rând pe rând legăturile de prietenie și fraternitate care îl legau de natura care îl înconjoară. 

43 Maestrul vă oferă aceste revelații pentru că văd că oamenii de știință, pe de o parte, fac tot ce pot 

pentru a smulge secretele naturii și a descoperi noi elemente și forțe pentru a distruge și ucide, iar pe de 

altă parte, ei ignoră adevărata știință, cea care ne învață să păstrăm, să iubim și să construim. Oamenii din 

acest timp nu-și dau seama că și-au neglijat adevărata misiune, că și-au abandonat sarcina. 

44 Milioane de oameni bolnavi trăiesc pe pământ, milioane de copii sunt lăsați să se descurce singuri 

în lume și sunt dezorientați. Nenumărați bătrâni sunt lipsiți de mângâierea unui ajutor care să-i ajute să-și 

suporte soarta. Există văduve și femei neprotejate care nu cunosc căldura delicioasă a unui cămin adevărat. 

Ați călcat în picioare cel mai prețios lucru din viața umană prin profanarea căsătoriei, care este o instituție 

de origine divină. Ați călcat în picioare viața umană, care ar trebui să fie sfințită. Distrugeți casele copiilor 

mei, care trebuie să fie inviolabile pentru că sunt sanctuarele și templele în care sunt venerat, oricât de 

umile ar fi ele. Cu toate acestea, oamenii pretind că au o religie, după care i-aș putea întreba: Ce este 

această religie care vă învață să faceți astfel de fapte cum ați făcut voi? 

45 În ziua cea mare, Tatăl va vorbi tuturor oamenilor, iar vocea lui va însemna judecată. 

46 Acest dezastru este rezultatul materializării în care a căzut omenirea. Din moment ce ați relegat 

spiritul pe ultimul loc, preferându-i patimile cărnii și ideile voastre despre moarte, este firesc să fi ajuns în 

cele din urmă la rezultatul pe care îl vedeți astăzi. Din moment ce carnea este egoistă, ce alte roade ați fi 

putut aștepta de la ea în afară de războaie și degenerare morală totală? 

47 Numai doctrina spiritualizării va putea face ca vocea conștiinței să fie auzită de om și ca spiritul să 

se poată elibera de păcat. 

48 Noul război care va izbucni nu va fi purtat în scopuri materiale, ci va fi o luptă între spirit și 

"carne", iar apoi, când spiritul va învinge, va proclama domnia iubirii între oameni, ca semn al restabilirii 

păcii în lume. Nu credeți că pe fundamentele păcii adevărate se poate construi o lume a progresului 

spiritual și material? 

49 Este o muncă de înălțare spirituală care așteaptă generațiile viitoare. Atunci când omul își dedică 

viața acestei sarcini nobile și înalte, va simți că a găsit armonia cu Domnul său, cu Creatorul său, care 

continuă să construiască. 
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50 Dacă, în timp ce ascultați aceste învățături, începeți să reînnoiți mica lume a cuvintelor, gândurilor 

și lucrărilor voastre, veți contribui astfel la reînnoirea umanității. 

51 Universul este o mare carte a înțelepciunii pe care am deschis-o înaintea ochilor omului, pentru ca 

el să cunoască și să învețe să respecte legile care guvernează creația. Studiind această carte, el va dobândi 

înțelepciune, va căuta să se îmbunătățească, să se simtă bine și să progreseze în viața sa pământească; iar 

dacă va încununa această cunoaștere cu orice fel de cunoaștere spirituală, va obține o victorie absolută în 

această existență, care este o încercare profundă și mare, căci va face al său adevărul și va fi nemuritor. 

52 Legile divine care guvernează universul sunt cele ale înțelepciunii, puterii și iubirii. Din ele derivă 

toate celelalte care stau la baza creării a tot ceea ce există. 

53 "Universul": Dacă omul te studiază cu o inimă curată și cu o minte plină de dorința de a cunoaște 

mai mult din adevărul meu, și dacă este inspirat mai presus de toate de spirit și nu de sentimente egoiste 

sau arogante, el va primi de la tine marile învățături pe care nu le-a primit până acum. În voi va putea găsi 

o imagine a împărăției mele. 

54 Iubiții mei copii, în mințile voastre se revarsă lumina mea pentru ca voi să studiați cuvintele mele 

ca pe niște litere din cartea înțelepciunii mele. Facultatea umană de gândire este un câmp infinit pentru 

contemplarea spirituală. Reflectați asupra cuvintelor mele. 

55 Mulți m-au ascultat, dar deocamdată nu toți vor porni să mă urmeze cu aceeași dragoste. Și atunci 

am chemat o mulțime de oameni, dar numai doisprezece dintre ei m-au urmat. Dintre ei, de asemenea, 

doar trei au fost cu adevărat apropiați de Maestru, iar Ioan a fost singurul care a primit revelația marilor 

mistere pentru că a deschis tezaurul înțelepciunii divine prin puterea marii sale iubiri. Iubirea deschide 

porțile înțelepciunii pentru că ea conține umilință și blândețe. Iubirea este adevărata casă a păcii în 

eternitatea spiritului. Cel care o practică nu are nevoie să ceară nimic, pentru că înțelepciunea vine la el. Îl 

înțelege pe cel imperfect, pe păcătos, nu condamnă pe nimeni, îi scuză pe toți. El îi înțelege pe cei slabi, 

dar și pe cei puternici. Iubirea a creat totul, prin ea a fost creat omul și ea va fi puterea care îi va mișca pe 

toți și îi va aduce la unitate. Iubirea este motivul existenței tale. 

56 Câte mistere există încă pentru om. El este înconjurat de ființe invizibile și impalpabile care ar 

trebui să fie deja vizibile și tangibile pentru el. 

57 O viață plină de frumuseți și revelații pulsează peste existența ființelor umane, dar acestea, în 

orbirea lor, nu sunt încă în stare să o vadă. 

58 Nu uitați învățăturile mele, căci ele vă vor ajuta să fiți apostolii adevărului. Un adevărat apostol al 

învățăturilor mele este cel care face tot ceea ce Dumnezeu l-a învățat prin Isus. Vă asigur că, dacă v-aș 

întreba pe fiecare dintre voi care m-ați ascultat atâta timp: "Ce faceți în prezent, ce v-am instruit să faceți 

sau ce vă doriți? Faci ceea ce îți poruncește Dumnezeu sau ceea ce ai comandat tu?". Nu ai ști cum să-mi 

răspunzi. 

59 Această națiune a fost aleasă pentru a împlini promisiunea mea în acest timp, pentru ca voi să fiți 

martorii începutului și sfârșitului cuvântului meu. Chiar și în Era a doua, nu era necesar ca proclamarea 

mea să se răspândească în întreaga lume pentru ca aceasta să știe de venirea mea. A fost suficient pentru a 

trezi un popor, astfel încât acesta să pornească la mărturie și să răspândească sămânța pe care o primise. 

Trebuie să vă atrag atenția că oamenii pe care i-am învățat prin învățăturile Mele nu aveau voie să se 

considere proprietarii absoluți ai unei moșteniri atât de mari și nici singurii cărora le-a fost încredințată o 

misiune spirituală în această Lucrare. Mesajul meu din toate timpurile a fost adresat tuturor oamenilor, dar 

s-a întâmplat ca oamenii care au primit revelația să fie cei mai puțin capabili să beneficieze de ea, pentru 

că nu au fost capabili să aprecieze darurile și harurile cu care Domnul i-a copleșit. 

60 Amintiți-vă cum, în Epoca a doua, sămânța pe care Hristos a semănat-o în Iudeea a înflorit doar în 

afara ei. 

61 Nu vreau să vă spun că toate aceste evenimente trebuie să se repete printre voi, pentru că este 

dorința mea ca învățătura mea să strălucească printre acest popor și să le lumineze calea. Dar dacă nu vă 

dedicați îndeplinirii misiunii binecuvântate pe care v-am încredințat-o, dacă nu vă aplicați ca adevărați 

discipoli ai Maestrului Divin, cel puțin chemați oamenii, explicați-le ceea ce le-am spus celor care m-au 

ascultat, transmiteți-le ordinele mele, luminați-le calea pentru ca ei să se supună legii și directivelor mele. 
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62 Nu uitați că Cuvântul meu susține viața și că omenirea se ruinează pentru că îi lipsește. Cuvântul 

meu este poteca care ne arată calea spre mântuire. Amintiți-vă că sunt mulți cei care sunt pierduți și 

rătăcesc înnebuniți. Mergeți la ei și salvați-i. 

63 Fiți atenți la cei care vin să asculte cuvântul meu. Vedeți cum plâng de fericire, cum se căiesc de 

fărădelegile lor din trecut și cum iau hotărâri de a se îndrepta. Vedeți cum cei care au venit în prezența 

mea, flămânzi de iubire, au avut pace în inimile lor când s-au întors la casele lor. Erau disprețuiți de 

societate când i-ați adus în Prezența mea și ați fost martori că i-am făcut purtători de cuvânt, lideri și 

profeți, pentru ca ei să continue să răspândească Lucrarea mea. Cuvântul Meu nu numai că le întărea 

spiritul, dar era și sănătate pentru trupul lor. 

64 Sunteți un popor căruia i-am vorbit și l-am învățat timp de secole. Mă refer la sufletul tău, pe care 

l-am luminat de multe ori cu lumina adevărului Meu, pe care l-am ajutat de multe ori în călătoria sa de 

ispășire și i-am acordat o nouă carcasă corporală. 

65 V-am lăsat moștenire de-a lungul veacurilor o carte de iubire și de înțelepciune, pentru ca voi să 

găsiți în paginile ei lumina care să vă arate calea care duce la Dumnezeu. Dacă vreți să găsiți în revelațiile 

Mele din acest timp o dovadă tangibilă a adevărului lor, o puteți găsi în relația intimă care există între 

acest Cuvânt și cel pe care vi l-am dat în trecut, când v-am spus: "Eu sunt Calea, Adevărul și Viața și 

nimeni nu vine la Tatăl dacă nu împlinește Legea Mea". 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 165  
1 Odihniți-vă o vreme, oameni iubiți, lăsați-mi mie oboseala voastră. Iubirea mea grijulie v-a chemat 

să veniți la Maestru. Vă cer doar să vă purificați mințile de prejudecăți, astfel încât esența Cuvântului meu 

să fie primită de inimile voastre și prezența mea să fie simțită de spiritele voastre. Din cauza acestei lipse 

de pregătire și spiritualizare, nu ați înțeles multe dintre învățăturile pe care vi le-am dat. Pentru o perioadă 

nedeterminată de timp, veniți ca începători, deși ar trebui să fiți deja discipoli dacă ați fi pătruns în 

Cuvântul meu și ați fi aplicat învățătura mea. 

2 Înțelegeți: Dacă vreți să vă controlați pasiunile și să respingeți atracția pe care lumea o exercită 

asupra voastră, puteți găsi în cuvântul meu lumina și puterea de a o face. 

3 Cei care se mulțumesc cu asta și caută să-și liniștească conștiința ascultându-mă doar pe mine, vor 

cădea curând în letargie și riscă să cedeze tentației. De aceea, cuvântul meu îi încurajează și îi ridică pe cei 

care cad pe drum. 

4 Așa cum steaua a anunțat venirea lui Mesia, tot așa, în acest timp, Duhul lui Ilie a anunțat venirea 

mea prin lumina sa. Iubirea mea plină de grijă a pregătit acest loc de pe pământ pentru ca voi să primiți 

revelația celei de-a treia ere. Astăzi, lumea nu cunoaște încă aceste învățături, dar la momentul potrivit 

vestea cea bună va ajunge la întreaga omenire. Prin darul intuiției, ea sesizează semnificația spirituală a 

acestei epoci. Sunt mulți cei care sunt capabili să recunoască în marile evenimente din acest timp 

confirmarea și împlinirea profețiilor din trecut. 

5 Oameni buni, realizați cât de mult har vă este acordat, și totuși există încă printre aceste mulțimi de 

ascultători care se îndoiesc de manifestarea mea și atribuie cuvântul meu purtătorilor de voce. Ce v-ar 

putea oferi aceștia, de vreme ce sunt la fel de ignoranți ca și voi și i-ați văzut ieșind din rândurile voastre? 

Unii dintre ei, din cauza lipsei lor de spiritualitate, sunt carne și iar carne, păcătoși ca și voi. Dar când 

lumina mea îi luminează, când raza mea îi inspiră, ei sunt transformați printr-un miracol al iubirii și puterii 

mele. 

6 Sunteți ca o cetate care doarme, ai cărei locuitori se lasă pradă nevoii lor de odihnă și nu aud dacă 

cineva geme, dacă cineva are nevoie de ajutor, de protecție, de balsam sau de pâine. În momentul de față 

încă uitați de oameni și vă gândiți doar la voi înșivă. Dar dacă tu îi uiți pe cei pe care îi poți vedea și la ale 

căror necazuri poți fi martor direct, cu atât mai mult i-ai uitat pe cei care sunt în duh și care târăsc cu ei un 

lanț dureros de amărăciune! Fiți conștienți că sarcina voastră este de a veghea, de a vă ruga și de a mijloci 

pentru toți frații și surorile voastre, prezenți și absenți, apropiați și îndepărtați, vizibili și invizibili. 

7 În acest timp vă fac să treceți printr-un creuzet pentru ca, după ce veți fi trecut prin el, să puteți fi 

mirodenia lumii, lumina care luminează căile întunecate. 

8 Vocea mea plină de măreție cheamă umanitatea pentru a o trezi din letargie, astfel încât voi toți să 

puteți deveni parte din poporul meu iubit. 

9 Îți încredințez cheia care deschide ușa în spatele căreia se află multe dintre revelațiile pe care 

dorești să le afli. Folosește această cheie și învață să deschizi ușa împărăției pentru a cunoaște tot ceea ce 

ai crezut că este un mister de nepătruns. 

10 Sunteți încă incapabili să înțelegeți multe dintre revelațiile care sunt destinate să facă parte din 

cunoștințele voastre și pe care oamenii au presupus că aparțin doar lui Dumnezeu. De îndată ce cineva își 

exprimă dorința de a le interpreta sau de a le pătrunde, este imediat numit blasfemiator sau considerat 

prezumțios. 

11 Ce ar fi spus oamenii din vremurile anterioare dacă li s-ar fi spus că într-o zi tot ceea ce știți voi va 

fi cunoscut de omenire - atât în ceea ce privește știința, cât și în ceea ce privește revelațiile spirituale? 

Oricine ar fi anunțat astfel de evenimente ar fi fost numit blasfemiator sau ar fi fost considerat deranjat. 

12 Se va întâmpla, de asemenea, în acest timp, ca atunci când se va anunța dialogul de la spirit la 

spirit, instaurarea păcii pe întregul glob și cunoașterea vieții de dincolo, lumea materialistă să se opună și 

să nege cu toată puterea posibilitatea atingerii unor astfel de obiective și să condamne cu severitate pe cei 

care îndrăznesc să anunțe astfel de evenimente. 
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13 Dacă omenirea ar fi studiat și ar fi pătruns cuvintele și proclamațiile profeților din vremurile 

trecute, ar fi găsit în ele multe din ceea ce vedeți în prezent că se întâmplă - ceea ce trăiește omenirea în 

prezent. 

14 Concepția pe care ați dobândit-o despre spiritual v-a fost prevestită, ca și tot ceea ce a descoperit 

știința voastră. 

15 Astăzi pot să vă asigur că în viitor comunicarea prin intermediul gândirii va cunoaște o mare 

dezvoltare, iar prin acest mijloc de comunicare vor dispărea multe bariere care astăzi mai separă popoare 

și lumi. Când vei învăța să te conectezi mental cu Tatăl tău, când vei ajunge la o conversație de la spirit la 

spirit, ce dificultăți ai putea avea în a te conecta cu frații și surorile tale, vizibili sau invizibili, prezenți sau 

absenți, apropiați sau îndepărtați? 

16 În cadrul învățăturii mele, învățați în prezent această formă de comunicare spirituală, așa cum v-am 

învățat-o eu. Pentru a o practica zilnic, v-am sfătuit să stați liniștiți, să vă închideți buzele și să lăsați 

spiritul să vorbească. 

17 Vreau să fiți discipolii mei buni și umili, cei care nu pretind la numiri sau onoruri în cadrul 

comunității, ci idealul vostru este doar să atingeți perfecțiunea prin virtute și să urmați instrucțiunile mele, 

astfel încât viața voastră să devină un exemplu. La ce ți-ar putea fi de folos locurile de onoare, titlurile sau 

numele, dacă nu ai meritul de a le deține pe bună dreptate? 

18 Nu faceți nimic și nu vă agățați de nimic din ceea ce este greșit. Eu stabilesc ierarhia între voi fără 

ca voi să știți, pentru că numai Eu știu când ați făcut un pas ferm pe calea dezvoltării. Întotdeauna simțiți-

vă mici, chiar dacă în principiu sunteți deja maeștri. 

19 Mare este iubirea pe care o am pentru voi și această iubire, pe care ați simțit-o deja în inimile 

voastre, vrea să vă trezească pentru ca voi să vă ridicați și să îndepliniți misiunea Tatălui. 

20 Prin intermediul oamenilor simpli vă dau Cuvântul meu, care, ca o daltă fină, vă netezește și vă 

modelează spiritul. 

21 Vreau să păstrați idealul de sinceritate pe care Legea mea l-a insuflat întotdeauna oamenilor, 

pentru ca acesta să vă ajute să perseverați în luptă până când veți stabili fraternitatea și spiritualitatea în 

lume. 

22 Fiecare dintre voi mă înțelege în funcție de maturitatea spirituală la care a ajuns. De aceea, Mă 

dezvălui în diferite moduri, astfel încât toți să poată primi lumina Mea și să înțeleagă învățăturile Mele. 

23 Nu stați pe loc pe calea voastră spirituală de dezvoltare. Fiți conștienți de faptul că Eu Mă dezvălui 

din ce în ce mai mult pe măsură ce progresați și că Mă primiți cu mai multă glorie cu fiecare pas al 

dezvoltării voastre. 

24 Chiar dacă cei care transmit Cuvântul Meu sunt înfrânți în luptă, Eu Mă voi face cunoscut 

poporului Meu. Căci în adevăr vă spun că nu vreau să vă lipsească această învățătură. Nu uitați: În timp ce 

m-ați ascultat, puterea s-a revărsat asupra voastră, astfel încât credința voastră să vă ajute să depășiți 

obstacolele care se ivesc în calea vieții. Vreau să vă pregătesc pentru a vă lăsa ca martori ai manifestării 

mele și pentru ca voi să fiți un exemplu pentru semenii voștri, atunci când mărturisiți prin faptele voastre 

despre învățătura pe care ați primit-o. 

25 Învățați și acționați, instruiți și simțiți prin ceea ce faceți și spuneți, confirmați învățătura mea prin 

faptele voastre. Nu vreau ipocriți printre discipolii mei. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla cu omenirea și cu voi 

înșivă dacă această lucrare, fondată cu atâta dragoste și răbdare, ar fi dărâmată de lipsa de moralitate, 

virtute și sinceritate în viețile voastre. 

26 Vedeți cum au trecut epoci de purificare peste omenire, și totuși nu există nicio reînnoire în ea. 

Gândiți-vă că există oameni și popoare care au luptat pentru a instaura o pace durabilă, dar aceasta nu a 

venit, ci mai degrabă valul sângeros continuă să se extindă. Motivul este că nu există dragoste și 

sinceritate în rândul oamenilor. Ei nu au înțeles cum să se întâlnească unii cu alții în iubirea aproapelui și 

de aceea am adus pacea și Cuvântul Meu care cheamă mințile oamenilor la unitate și iubire reciprocă. 

27 Voi, care mă ascultați în aceste locuri de întâlnire de nedescris - uniți-vă, iubiți-vă unii pe alții ca 

"lucrători" pe unul și același "teren agricol", aveți același scop, iar acest scop va fi mântuirea omenirii. 
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28 Căutați esența muncii mele și abțineți-vă de la discuții inutile. Începeți prin a vă curăța de pete, 

apoi nu veți păta ceea ce este clar și pur. În acest fel, îi veți inspira pe semenii dumneavoastră să își 

corecteze imperfecțiunile. 

29 Iubiți-vă pe voi înșivă așa cum v-a învățat Isus. Eliberați-vă de egoism, lăsați în urmă propria 

persoană. 

30 Nu trebuie să plecați din această lume fără să vă fi îndeplinit mai întâi munca de pace și de iubire. 

Aceasta va fi mărturia pe care o veți aduce despre mine și modul corect de a vă achita de o datorie pe care 

o aveți față de mine. 

31 Vă spun acest lucru prin oamenii simpli, prin cei "din urmă", prin cei care au fost uitați de oameni 

pe drumul vieții, care au auzit chemarea Maestrului și s-au luptat pentru a-l urma. Dar această urmă pe 

care v-o las prin cuvântul Meu este aceeași cu cea pe care v-am pus-o înainte în Era a doua și cu cea pe 

care v-am lăsat-o în Era întâi prin Moise. 

32 Căutați-mă dincolo de aparențele materiale, căutați-mă în spiritual, chiar dacă mă puteți găsi 

simbolizat în tot ceea ce este creat. Să fie ochii spiritului tău care să privească prezența mea. 

33 Materialismul nu îi lasă pe oameni să vadă calea pe care o urmează. Păcatul, fanatismul, 

deșertăciunea formează vălul gros care îi împiedică să-și vadă Tatăl. Dacă nu ar fi așa, s-ar gândi la 

caracterul trecător al acestei vieți și la valoarea vieții spirituale. Ei ar putea întrevedea acea lume a 

perfecțiunii care este dincolo de moarte. 

34 Dacă oamenii ar fi smeriți în spirit și în inimă, pacea ar fi cu ei, căci pacea se întemeiază pe 

smerenie, nu pe iluzii false de grandoare, nici pe slavă deșartă. Dar oamenii sunt împărțiți în clase și, în 

timp ce unii au parte de tot confortul, alții pierd în mizerie. De aceea nu există pace. Dar toate aceste glorii 

proprii vor fi înlăturate de dreptatea mea, iar oamenii se vor recunoaște atunci ca frați și surori, ca copii ai 

aceluiași Tată. 

35 Iubirea plină de grijă a Domnului tău ți-a încredințat grâul de aur, pentru ca tu să îl crești prin 

munca ta pe pământ. Este sămânța unei lucrări pe care am început-o demult în spiritul omului și care îi va 

da adevărata pace. 

36 Ferice de voi care ați ascultat cuvântul meu în acest timp, căci în el veți găsi calea cea sigură. Dar 

nu trebuie doar să o auziți, ci și să o pătrundeți, să o interpretați corect, astfel încât, atunci când o predați 

semenilor voștri, să nu semănați confuzie în inimile lor. 

37 Spiritul tău trebuie să aștepte până când carnea sa este purificată și reînnoită pentru a-și putea 

îndeplini misiunea. Atunci veți fi o singură ființă spirituală și fizică, un instrument ascultător și docil prin 

care se vor manifesta darurile spirituale acordate de Tatăl. Nu vă comportați ca aceia care - fără să fi 

înțeles și pătruns învățătura mea de spiritualizare, fără să aibă pregătirea și maturitatea necesare - pornesc 

la drum și se numesc "lucrători" fără să-și dea seama că sămânța pe care o plantează nu este cu adevărat a 

mea. 

38 Amintiți-vă că celor doisprezece discipoli din Era a doua le-a luat ceva timp până când au înțeles 

în sfârșit învățătura Maestrului lor. Ei au primit multe învățături și au fost supuși la multe încercări. Au 

fost chestionați de mine neîncetat și fiecare dintre slăbiciunile sau imperfecțiunile lor a fost atins și 

corectat de cuvântul meu, astfel încât puritatea și adevărul să pătrundă în ei; și totuși au avut nevoie de o 

perioadă de pregătire pentru a face cunoscută învățătura mea. 

39 Ce nu va trebui să vă fac vouă, ucenicilor mei, care trăiți într-un timp mult mai materialist decât a 

fost acela? 

40 Acum înțelegeți de ce v-am învățat atât de mult timp și de ce vă testez neîncetat. 

41 Deși le-am spus lui Andrei, Simon și Ioan doar atunci când M-au văzut pentru prima dată: 

"Urmează-Mă", iar ei M-au urmat, a trebuit să vă vorbesc mult în acest timp pentru ca în sfârșit credința să 

pătrundă în inimile voastre. 

42 Vreau să găsiți în acei apostoli exemplul care să vă încurajeze în munca voastră de zi cu zi și veți 

înțelege că, atunci când au ieșit și au predicat Cuvântul meu, pacea și iubirea intraseră deja în inimile lor și 

nu mai exista nicio impuritate în ele. 

43 Nu a fost niciunul care să fi semănat o sămânță care nu era a mea, sau care să fi comis un act prin 

care semenii săi ar fi putut fi aruncați în confuzie. Motivul pentru aceasta a fost că ei, la rândul lor, au 
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așteptat ca și fructele până când s-au copt în pomul vieții, pentru a se oferi apoi în puritate dorinței inimilor 

care tânjeau după cunoașterea adevărului. 

44 Astăzi, pe de altă parte, ați pornit la drum pretinzând că sunteți maeștri, când nici măcar nu ați fost 

capabili să învățați prima lecție. Vreți să vă salvați semenii în timp ce voi sunteți încă în pericol de a 

cădea; și vorbiți de puritate, de sinceritate, de spiritualitate, în timp ce nici măcar nu v-ați îndepărtat 

viciile. 

45 Acesta este motivul pentru care mulți dintre voi v-ați întors la mine plângând și plângându-vă că 

ați fost numiți impostori pentru că nu ați putut vindeca un bolnav, pentru că nu ați convins un necredincios 

sau pentru că ați fost prinși comițând fapte nepotrivite pentru Lucrarea mea. Ca urmare, unii se dedică 

studiului Doctrinei mele și îmbunătățirii vieții lor pentru a nu mai eșua din nou, în timp ce alții continuă 

acțiunile lor necinstite de a semăna confuzie, iar alții, descurajați de înfrângerile suferite, părăsesc calea și 

neagă adevărul Lucrării mele. 

46 Am vrut să te conduc pas cu pas, instruindu-ți spiritul pagină cu pagină în învățăturile mele de 

iubire, căci nu există o cale mai lungă decât cea a dezvoltării (necesare) a spiritului. - Vă spun cu adevărat 

că nu veți găsi nimic pe pământ mai sfânt pentru voi decât un vecin al vostru. 

47 Această învățătură a mea vă oferă cunoașterea a ceea ce înseamnă și ar trebui să însemne pentru 

voi spiritul, conștiința, senzațiile, credința. Ori de câte ori unul dintre voi se familiarizează cu aceste 

învățături, simte că din inima sa curge respect și iubire profundă față de semenii săi, pentru că în fiecare 

dintre ei poate recunoaște ceva din prezența lui Dumnezeu, recunoaște un copil al Celui Preaînalt, în 

fiecare dintre vecinii săi și în interiorul fiecărei persoane vede templul Domnului. 

48 Oricine înțelege toate aceste cunoștințe și le consideră sigure - ar îndrăzni să profaneze acest 

templu și ar fi capabil să jignească această ființă umană? 

49 Aceasta este lecția pe care vreau să o înțelegeți, pentru că atunci când acest lucru se va întâmpla, 

veți fi la un singur pas de a asculta de porunca supremă care vă spune: "Iubiți-vă unii pe alții". 

50 Cum puteți să vă numiți duhovnicești atâta timp cât nu știți ce este un duh și ce înseamnă și ce 

valoare are pentru Dumnezeu? 

51 Reflectați asupra a tot ceea ce v-am spus, astfel încât învelișul vostru corporal să se unească cu 

spiritul vostru într-o singură voință și să-i permiteți să se manifeste și să-și îndeplinească misiunea. Veți 

experimenta atunci că fiecare dintre darurile voastre spirituale este o lumină și o putere în fața căreia se 

vor pleca și cele mai rigide gâturi și cele mai dure inimi. Iar când vor primi dovada unei adevărate 

spiritualități, vor exclama cu emoție: "Aceștia chiar acționează conform învățăturilor lui Isus, aceștia chiar 

propovăduiesc adevărul!". 

52 Luați această oră ca pe cea a comuniunii voastre cu Tatăl. Vorbiți-mi spiritual, vă aud, oameni 

buni. Depuneți cu mine toate suferințele pe care le primiți de la lume. Spală cu lacrimile tale petele din 

sufletul tău. Vei vedea cum plânsul și rugăciunea îți fac povara inimii mai ușoară și mai ușoară pentru tine. 

Atunci voi revărsa asupra voastră harul Meu, prin care vă voi da sentimentul de putere. 

53 Dacă vă numiți trinitarieni pentru că ați studiat cu atenție învățăturile mele și le mărturisiți prin 

faptele voastre, nu puteți fi lipsiți de lumină, putere și pace. 

54 Am pus în voi pecetea divină care vă face moștenitori ai înțelepciunii care este păstrată în cartea 

Divinității mele și oricine are această lumină în el nu poate cădea. 

55 Tatăl tuturor timpurilor este cel care vă vorbește acum. Este același care v-a revelat Legea prin 

Moise, care v-a făcut să auziți vocea "Cuvântului" în Hristos și care acum v-a trimis pe Ilie în Duhul Sfânt 

pentru a-i pregăti pe oameni, pentru că în acest timp ei trebuie să învețe să aibă o comuniune interioară cu 

Duhul Sfânt, care este Eu însumi. Oricine intră în comuniune cu Mine va descoperi că Eu sunt Tatăl Însuși 

și în același timp Cel pe care voi îl numiți Fiul: este Cuvântul de Iubire al Dumnezeirii. Trinitatea lui 

Dumnezeu nu înseamnă diversitate de spirit, ci de atribute sau puteri. 

56 Lege, iubire, înțelepciune - acestea sunt cele trei forme de revelație în care M-am arătat omului, 

pentru ca el să aibă o convingere fermă pe calea sa de dezvoltare și o cunoaștere completă a Creatorului 

său. Aceste trei faze ale revelației diferă una de cealaltă, dar toate au aceeași origine și, în totalitatea lor, 

sunt perfecțiunea absolută. 
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57 În mai multe rânduri v-am spus deja: De ce vreți atât de mult să recunoașteți trei Ființe Divine, 

când nu puteți găsi decât una singură? O singură voce ți-a vorbit în toate timpurile, un singur Spirit Divin 

ți s-a revelat. Această voce unică și eternă, care v-a proclamat legea mea în diferite forme de exprimare, 

este cea pe care o purtați imprimată în conștiința voastră și a cărei esență trebuie să o păstrați în inimile 

voastre. Dar în loc să mă iubiți în spirit și în adevăr, așa cum v-a învățat învățătura mea, mă iubiți în forme 

și reprezentări materialiste de cult, pentru că nu-l puteți înțelege pe Creatorul vostru în alt mod. 

58 Când am gravat Legea Mea pe o piatră, cine s-ar fi îndoit că acele tablete erau sacre, deoarece 

conțineau porunca divină? Cu toate acestea, am retras aceste table de piatră de la vederea omului și i-am 

lăsat doar cunoașterea Legii Mele. 

59 Hristos s-a născut, a trăit și a murit în sărăcie, puritate și perfecțiune, iar tu ți-ai fi dorit să fi rămas 

veșnic pe pământ. De aceea, ați avut dorința de a-l imortaliza în imagini realizate de mâini omenești. Dar 

trebuie să înțelegeți că înfățișarea sa umană a dispărut pentru a lăsa spiritului omului doar esența cea mai 

pură a cuvântului și a faptelor sale, care erau expresia perfectă a iubirii divine. Astăzi, de vreme ce M-am 

revelat în Spirit și M-am făcut cunoscut prin intermediul organelor de înțelegere pregătite de Mine, ce 

puteți materializa din cea de-a treia revelație a Mea? Sperați să divinizați obiecte, locuri sau persoane? Nu, 

voi trebuie să păstrați din acest moment al manifestării mele spirituale doar lumina infinită pe care am 

revărsat-o asupra voastră, lumina înțelepciunii eterne. Dacă ați căuta iubirea și înțelepciunea în legea din 

Prima Eră, le-ați găsi; dacă ați căuta legea și înțelepciunea în iubirea lui Iisus, le-ați găsi; și dacă ați căuta 

legea și iubirea în înțelepciunea pe care Spiritul Meu a revărsat-o asupra tuturor creaturilor în această a 

treia eră, le puteți descoperi în esența lor. Realizează că toate virtuțile și puterile divine formează o singură 

esență, iar această esență este Dumnezeu. 

60 Înțelegeți învățătura pe care v-am dat-o. Aceasta dezvăluie dragostea pe care o am pentru 

umanitate. 

61 Cu învățătura mea vă formez inima, folosind oameni simpli. Discipolii spiritismului vor păstra 

învățătura Mea în toată puritatea ei, căci ea va fi cea care va consolida pacea și fraternitatea între oameni. 

62 Simbolurile religioase vor dispărea, pentru că omul nu trebuie să mă mai limiteze, pentru ca 

lucrarea sa să fie demnă de Tatăl. 

63 Ascultându-mă fără nicio formă materială evidentă de reprezentare, v-ați format un nou caracter în 

voi înșivă. Mintea ta s-a trezit și morala ta s-a întărit. 

64 Vreau pentru viitor bărbați și femei de convingere - discipoli care predică prin exemplu, nu 

ipocriți, căci căderea voastră din lipsă de moralitate și de sinceritate, din lipsă de pace și de tărie 

sufletească ar fi foarte dureroasă. 

65 Vedeți cum omenirea, după ce a trecut prin creuzetul purificator și prin încercările ispășitoare ale 

focului de-a lungul veacurilor, este încă incapabilă să-și consolideze pacea. Traseul însângerat devine din 

ce în ce mai lung pentru că oamenii au uitat cuvântul meu. Nu există sinceritate, nu există încredere, nu 

există ajutor și nu există dragoste. 

66 Și totuși, iată-mă aici, cu noul meu mesaj de unitate și pace, cu simplul meu cuvânt care, după 

multă luptă, va face miracolul de a uni mințile și inimile oamenilor. Mai sunt unii care întreabă de ce am 

venit? 

67 Și în vremea aceasta mulți au fost chemați și puțini aleși, dar la mine nu sunt favorizați. Căci omul 

este cel care se face vrednic de Domnul său și își câștigă dreptul la harul Său. 

68 Eu am dat instrucțiunile Mele tuturor în același mod, i-am învățat pe toți să meargă pe această cale 

și să trăiască în această vale de lacrimi. Înțelegeți-mă bine: nu numai voi trebuie să trăiți sub această lege, 

ci și întreaga lume. Dar discipolii mei, răspândiți în toată lumea, vor fi cei care o vor implanta prin 

moralitatea și exemplul lor. 

69 Îndeplinește-ți sarcina încă de pe acum și nu lăsa să treacă timp pentru spirit fără ca acesta să o 

folosească, pentru că atunci ar putea veni momentul regretelor. 

70 Acesta este motivul pentru care mă folosesc de cei umili, de cei care s-au rătăcit pe căile vieții, 

care au auzit vocea salvatoare a Domnului lor și au pornit de bunăvoie să-L urmeze. Aceștia sunteți voi, 

"ultimii", pentru că Mă slujiți în Era a treia. 
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71 Vă trimit pacea Mea, dar vă spun cu adevărat că, atâta timp cât există oameni care posedă toate 

cele necesare pentru a trăi și uită de cei care mor de foame, nu va fi pace pe pământ. 

72 Pacea nu stă în glorii umane și nici în bogății. Se bazează pe bunăvoință, dragoste reciprocă, 

servicii și respect. O, dacă lumea ar înțelege aceste învățături! Ura ar dispărea și dragostea ar înflori în 

inima omului. 

73 Numai iubirea și dreptatea mea pot proteja astăzi pe cei care sunt flămânzi și însetați de ea. Numai 

eu, în dreptatea mea desăvârșită, pot să-l primesc pe cel care comite o ofensă împotriva propriei sale 

existențe. 

74 Dacă aceștia ar ști că abandonul sufletului este mai cumplit decât singurătatea din această lume, ar 

persevera cu răbdare și curaj până în ultima zi a existenței lor pe pământ. 

75 V-am dat dragostea mea părintească în acest cuvânt. Dați mărturie despre adevărul meu prin 

faptele voastre. 

76 Iubiți-vă unii pe alții. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 166  
1 Este o zi de bucurie pentru poporul meu, o zi de pace pentru cei care au venit să asculte cuvântul 

meu. Când le-am dat această moștenire primilor, le-am spus să aibă grijă de ea, pentru că era ca un mic 

puiet care mai târziu va deveni un copac puternic și cu frunze dese. Astăzi, mari mulțimi vin să asculte 

cuvântul meu, mărturisind despre împlinirea anunțului meu. 

2 Copacul a adus ramuri, iar acestea au fost desprinse pentru a fi plantate pe alt pământ. Dar adevărat 

vă spun că unii au fost sădiți după voia Mea, iar alții după voia oamenilor. 

3 V-am spus cu mult timp în urmă că pomul se cunoaște după roadele sale și, la momentul potrivit, 

când acești "pomi" vor începe să dea roade, veți ști ce fel de roade poartă fiecare, dacă sunt bune sau nu. 

Erau puieți care la început erau plini de sevă și vigoare, care promiteau roade bune și umbră binefăcătoare 

pentru rătăcitorul obosit, pentru că cel care îi îngrijea ieșea plin de iubire și de ajutor și devenea salvarea 

celui rătăcit. El răspundea la întrebările oamenilor cu cuvinte pline de lumină, dădea lumină orbilor și 

mângâiere bolnavilor. Semnele au avut loc și miracolele au fost făcute prin buzele și lucrările sale; 

adevărurile au fost primite prin inspirație. Acest lucru s-a întâmplat pentru că Tatăl, văzând zelul și 

fervoarea acelor lucrători, i-a copleșit cu dragoste și înțelepciune. Când mulțimile au văzut devotamentul 

acelui discipol, când s-au convins de caritatea și sinceritatea lui, l-au urmat pe drumuri lungi, l-au urmat 

până în vârful muntelui. Ei l-au ascultat și l-au crezut orbește. Dar când a văzut că mulțimea îl urmărea, că 

oamenii îi ascultau glasul ca pe o lege, a simțit vanitate și megalomanie în inima sa și, uitând de Cel care i-

a dat totul, fără de care nu ar fi putut face nimic, și-a pierdut smerenia și a început să se laude cu meritele 

sale și cu puterea sa asupra celorlalți. Se simțea perfect în practicarea învățăturii mele și s-a proclamat cu 

voce tare ca fiind un adevărat discipol și chiar maestru. 

4 Vă spun că oricine se laudă cu darurile sale duhovnicești și nu seamănă cu smerenie, recolta lui va 

fi zadarnică. 

5 Aș putea să-i întreb pe mulți dintre cei care au proclamat sus și tare că fac fapte de iubire: "Unde 

sunt adepții tăi? Unde sunt cei care te-au urmat? Ce s-a întâmplat cu toți cei care au primit daruri spirituale 

pentru a răspândi aceste semințe?" Și ar trebui să-mi răspundă că au rămas singuri, pentru că cei care i-au 

găsit s-au rătăcit din nou, cei care s-au vindecat s-au îmbolnăvit din nou, iar cei care au început să vadă 

lumina s-au scufundat din nou în întunericul lor. Dar Maestrul vă întreabă: "De ce li s-a întâmplat acest 

lucru celor care au fost instruiți de mine?". - Pentru că s-au folosit de învățăturile pe care le primiseră după 

înțelegerea și discreția lor, pentru că s-au apucat de treabă prematur, adică înainte de a fi înțeles corect 

învățătura Maestrului. 

6 Cei care au așteptat momentul potrivit pentru a se apuca de studiu, de veghe și de rugăciune sunt 

cei care rămân neclintiți, pentru că rădăcinile lor sunt adânci și ramurile lor au rezistat furtunilor. Aceștia 

au pornit la drum într-un moment în care inimile lor nu mai puteau cădea pradă vanității. Dar aceasta este 

o zi a păcii și a iertării, în care vreau ca voi toți să reflectați asupra cuvintelor mele, pentru ca atunci când 

vă veți întoarce la pomul vostru și la câmpurile voastre, să puteți îndrepta tot ceea ce ați făcut în 

imperfecțiune. Încă mai este timp pentru a îndrepta copacul și a salva semințele. Dar trebuie să vă înmulțiți 

eforturile. 

7 Întoarceți-vă pe pământul vostru și, dacă vă veți găsi abandonați și uitați de cei care v-au urmat 

orbește și pe care nu i-ați putut păstra, protejați rădăcinile copacului, tăiați fructele stricate, tăiați-i ramurile 

uscate, udați-l și veți vedea din nou cum vor veni rătăcitorii care vor dori umbra și roadele lui. 

8 Ferice de cei care se ridică din nou din propria cădere, ferice de cei care se ridică la lumină. Îi veți 

vedea atunci proclamând venirea mea din nou, pe care oamenii au așteptat-o secol după secol și care îi va 

face pe mulți morți să tremure chiar și în mormintele lor. 

9 Adevărat vă spun că acea promisiune divină de a reveni la voi ca Duh Mângâietor nu a fost ștearsă 

de nimeni, nici de timp, nici de păcat, nici de epoci întregi care au trecut peste oameni. Nici dovada 

întoarcerii mele nu va fi ștearsă și, în cele din urmă, oamenii se vor pleca în fața adevărului meu. 

10 Când asculți cuvântul meu, îți lași viața să treacă pe lângă tine în lumina conștiinței, iar când 

cuvântul meu de învățătură se termină, te simți ușurat de datorii, necazuri și remușcări. Chiar dacă primești 

cuvântul meu prin intermediul unor organe inculte ale intelectului, ființa ta tremură pentru că simți în ea 
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un ochi care te privește, o ureche care percepe până și cel mai ușor suspin al tău și o sensibilitate capabilă 

să citească până și cele mai ascunse gânduri ale tale. 

11 În prima zi în care am vorbit omenirii în acest mod, am inaugurat o nouă eră spirituală. Inimile 

care au fost prezente la manifestarea Mea divină s-au simțit copleșite de teamă, uimire, mirare și fericire. 

De aceea, acel mic grup de primii mei discipoli a crescut și s-a înmulțit până când a devenit marile 

comunități care sunt acum prezente pentru a asculta învățăturile mele. 

12 Printre aceste mulțimi se află și cei care, după ce m-au ascultat an de an, s-au obișnuit cu această 

manifestare și nu mai sunt la fel de mișcați ca atunci când m-au ascultat la primele învățături primite. Cu 

toate acestea, majoritatea continuă să asculte cuvântul meu cu adevărat entuziast și inimile lor bat mai 

repede când sunt aici pentru a asculta învățătura mea înțeleaptă și plină de iubire. 

13 Am vrut să formez spiritual inimile care primesc acest Cuvânt pentru a face din fiecare un lucrător 

energic pentru activitatea care i-a fost încredințată - conștient de misiunea sa și devotat Lucrării mele. Dar, 

în timp ce unii au continuat să mă asculte cu credință, învățând și perfecționându-se pentru a fi demni de a 

oferi semenilor lor roadele maturizate prin studiu și reflecție, prin răbdare, efort și perseverență, alții au 

căutat lingușirea, dornici să semene înainte de momentul potrivit. S-au mutat înainte de ora indicată și au 

predat puținul pe care l-au învățat. 

14 Prin urmare, unii au mistificat învățăturile pe care le-au primit și au schimbat învățăturile mele 

pentru a se potrivi lor înșiși din lipsă de cunoștințe, cauzând astfel dificultăți pentru succesul celor care au 

predicat învățăturile mele doar atunci când au fost capabili să le urmeze. 

15 Vă spun că, atunci când va suna ceasul, grâul semănătorilor buni va învinge neghina celor 

necredincioși și, în ceasul conflictului, lumea va ști cine i-a adus adevărul meu. 

16 Când auziți vreun duhovnic lăudându-se cu misiunea sa și mergând prin lume strigând că este unul 

dintre noii ucenici ai lui Hristos, puteți fi siguri că gura lui răspândește minciuni, căci adevăratul ucenic al 

acestei Lucrări este cel care nu se laudă, care lucrează în tăcere pentru gloria Maestrului său și care îi 

iubește cu adevărat pe toți semenii săi. După umilința lor îi veți recunoaște pe robii mei buni. 

17 Ce se va întâmpla în cele din urmă cu cei care nu pun în practică învățăturile mele, conform 

poruncilor Legii mele? - Ei vor trebui să fie purificați și, într-o nouă misiune, să își corecteze toate erorile 

și să își spele toate petele până când vor reuși să transforme neghina pe care au cultivat-o în grâu. 

18 Mulțimilor care ascultă cuvântul meu în acest moment, le spun: Continuați să ascultați învățătura 

mea cu respect. Nu permiteți să dispară din memoria voastră fără să fi meditat mai întâi la ea. Nu căutați să 

învățați când nu sunteți decât niște copii slabi. Trebuie să așteptați până când veți deveni discipoli 

puternici și echipați. Atunci veți putea vedea că fiecare sămânță pe care o semănați va germina, va crește, 

va înflori și va da roade. Iar eu îți voi spune: "Accept darul tău, rodul seminței pe care ți-am încredințat-o". 

19 Nu vreau să te judec încă, pentru că dacă aș face-o, nu ți-aș găsi prea multe merite. Eu vin la tine 

ca Tată pentru a te ierta și pentru a-ți oferi o altă perioadă de timp ca pe o oportunitate prețioasă pe care 

trebuie să o folosești și pentru care vei da socoteală în fața Mea. 

20 În această zi de har vă spun că am făcut cunoscută și palpabilă pentru omenire prezența și iubirea 

Mariei, căci în ea va avea loc în acest moment "Noul Legământ". Maria, în blândețea și umilința ei, s-a 

făcut cunoscută și vouă. 

21 Tatăl și-a revărsat darurile sale de har asupra acestui popor, dar, cu adevărat vă spun, trebuie să-mi 

dați socoteală și de prezența Mamei Divine. 

22 Vă cer socoteală, da, pentru că vreau să fiți pe deplin conștienți de ceea ce v-am acordat. Dar în 

centrul acestei chemări la răspundere se află mila Mea iubitoare. 

23 Lumea nu cunoaște lucrarea și proclamația mea în acest moment, pentru că voi v-ați ferit să 

proclamați aceste învățături înaintea oamenilor. Dar noile generații vor ajunge să le cunoască și vă vor 

întări rândurile. Adevăr vă spun că numele lui Isus și cel al Mariei sunt unite în lucrarea de mântuire și, 

întrucât oamenii nu au știut cum să încheie un legământ cu Domnul lor în acest timp, numele Mamei va fi 

simbolul unirii și fraternității între oameni. 

24 Violența elementelor va fi vocea care îi va trezi pe acei oameni care se încăpățânează să trăiască în 

întuneric, și nu eu îi voi judeca. Ei vor cădea la judecată prin propriile lor fapte. 
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25 Oamenii și-au creat pentru ei înșiși sarcinile lor, care la origine erau zgomotoase, dar pe care le-au 

pângărit prin păcatul lor și le-au profanat prin științele lor, iar mulți dintre ei sunt inspirați de egoism, ură 

și aroganță. 

26 Ascultați: În prima eră am încheiat un legământ cu Avraam și cu urmașii lui. Copiii acelui popor 

au uitat acest legământ. Am încheiat un legământ cu Moise, care a eliberat pe Israel din robie. Dar, în 

decursul timpului, poporul a uitat din nou de legământ. 

27 Am venit în lume în Era a doua; am pecetluit cu sângele Meu legământul Meu cu omenirea, iar 

acest legământ de iubire a avut suficientă putere pentru a-i învăța pe copiii Mei calea pe care oamenii din 

toate timpurile își pot îndepărta toate păcatele. Pentru că în Isus am învins moartea, am triumfat asupra 

întunericului, am transformat durerea în pasiune divină și am deschis calea sufletelor spre lumină. 

28 Astăzi ați auzit că vreau să închei un nou legământ cu voi, pentru că nu vă găsesc uniți în Mine, 

nici între voi, și este voința Mea ca în această a treia eră, în sânul celei de-a șasea peceți, să încheiați în 

Mine legământul de iubire și fraternitate. 

29 Vă aflați cu toții în cadrul celei de-a șasea peceți, care este o etapă, un capitol din cartea celor șapte 

peceți, al cărei conținut este înțelepciunea lui Dumnezeu și perfecțiunea sufletelor. 

30 Noile generații vor veni și vor recunoaște munca celei de-a treia ere, în care ați făcut primii pași. Ei 

vă vor continua lucrarea, iar când diferitele rase și popoare se vor iubi în sfârșit ca frați și surori, când 

oamenii își vor fi depășit sentimentele de ură, lucrarea Duhului Sfânt va fi stabilită în inimile oamenilor. 

31 Încă din prima eră v-am învățat să-mi consacrați ziua a șaptea. Din moment ce omul s-a dedicat 

timp de șase zile îndeplinirii îndatoririlor sale lumești, era normal ca măcar una să o consacre în slujba 

Domnului său. Nu i-am cerut să-mi dedice prima zi, ci ultima, pentru ca în ea să se odihnească de munca 

sa și să se dedice contemplației spirituale*, pentru ca spiritul său să aibă posibilitatea de a se apropia de 

Tatăl său și de a vorbi cu el prin rugăciune. 
* Spaniolă "meditaeiön" = meditație, contemplație; de asemenea: reflecție, contemplație interioară, contemplație 

spirituală. 

32 Ziua de odihnă a fost instituită pentru ca omul, uitând de lupta grea a vieții pământești - chiar și 

numai pentru o scurtă perioadă de timp - să dea conștiinței sale posibilitatea de a-i vorbi, de a-i aminti de 

Lege, să se examineze pe sine, să se pocăiască de fărădelegile sale și să ia hotărâri nobile în inima sa de a 

se pocăi. Sabatul era ziua dedicată în trecut odihnei, rugăciunii și studierii Legii. Dar oamenii, urmând 

tradiția, au uitat de sentimentele frățești față de semenii lor și de îndatoririle spirituale pe care le aveau față 

de aproapele lor. Vremurile au trecut, omenirea s-a dezvoltat din punct de vedere spiritual, iar Hristos a 

venit să vă învețe că și în zilele de odihnă trebuie să practicați caritatea și să faceți toate faptele bune. 

33 Isus a vrut să vă spună că, deși o zi este dedicată reflecției și odihnei fizice, trebuie să înțelegeți că 

nici ziua, nici ora nu pot fi prestabilite pentru îndeplinirea misiunii Spiritului. 

34 Deși Maestrul v-a vorbit cu cea mai mare claritate, oamenii s-au abătut de la aceasta și fiecare și-a 

ales ziua care îi convenea cel mai bine. Prin urmare, în timp ce unii au continuat să țină Sabatul ca zi 

consacrată odihnei, alții au ales duminica pentru a-și celebra cultul. 

35 Astăzi vă vorbesc încă o dată, iar învățăturile mele vă aduc noi cunoștințe. Ați trecut prin multe 

experiențe și v-ați dezvoltat. Astăzi nu contează ce zi vă dedicați odihnei de la munca pământească, ci să 

știți că în toate zilele trebuie să mergeți pe calea pe care v-am trasat-o eu. Înțelegeți că nu există o oră fixă 

pentru rugăciunea voastră, pentru că orice moment al zilei este potrivit pentru rugăciune și pentru a pune 

în practică învățătura mea pentru binele semenilor voștri. 

36 Vreau ca lumina, inspirația și iubirea să locuiască mereu în spiritul tău, ca mintea și inima să fie 

oglinda spiritului, iar virtuțile sale să se reflecte în ea și să se exprime în idei glorioase și în gânduri și 

sentimente nobile. Atunci veți deveni conștienți de armonia perfectă care există între spirit și corp, între 

spiritual și uman, între legile și îndatoririle spiritului și legile și îndatoririle lumii. În cele din urmă, veți 

putea vedea că întreaga viață, cu încercările și lecțiile ei, are un singur scop: perfecționarea spiritului, prin 

care acesta va cunoaște liniștea și adevărata fericire pe tărâmul Domnului. 

37 Uneori te gândești și spui: "La ce bun această existență, din moment ce nu ne oferă nimic bun și nu 

obținem niciun beneficiu de pe urma ei?". Dacă cineva gândește astfel, înseamnă că împiedică lumina să 

strălucească în mintea sa. El crede că viața nu are sens pentru că nu i-a fost posibil să-și îndeplinească 
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toate dorințele, pentru că ar fi vrut să aibă totul conform ideilor sale. Atunci crede că și el este inutil, și 

asta doar pentru că nu a înțeles și nu a pătruns sensul cuvântului meu. 

38 Partea spirituală a omului este încă latentă, de aceea a trăit atâtea vieți inutile. 

39 Aș putea să vă constrâng și să vă forțez să îndepliniți poruncile mele, dar atunci meritele voastre 

nu ar fi reale, progresul vostru nu ar fi autentic. Permiteți ca viața, în care vă creați lecții și încercări fără să 

vă dați seama, să vă învețe adevărata lecție, care este uneori dureroasă, în funcție de cum ați lucrat. Dar în 

mijlocul încercării, Duhul meu vă trimite lumina care ajunge la spiritul vostru - uneori cu blândețe, alteori 

ca un judecător inexorabil, pentru ca voi să vă treziți și să auziți vocea conștiinței, care este vocea mea. 

40 Vă întreb: Vrei să fii util și să simți că și existența ta este utilă? Învățați din cuvintele mele, din 

cele pe care vi le-am spus în trecut și din cele pe care le auziți astăzi, pentru că ambele se completează 

reciproc. Dar să nu credeți că doar repetând propozițiile și regulile mele de viață ați realizat deja învățătura 

mea. Nu, cel care nu știe să iubească nu va fi capabil să proclame cuvintele divine și să împlinească ceea 

ce ele învață. 

41 Iubirea este originea și motivul existenței voastre, o, ființe umane. Cum ai putea trăi fără acest dar? 

Credeți-mă, sunt mulți care poartă moartea în ei și alții care sunt bolnavi doar pentru că nu iubesc pe 

nimeni. Balsamul tămăduitor care i-a salvat pe mulți a fost iubirea, iar darul divin care ridică la viața 

adevărată, care răscumpără și înalță, este tot iubirea. 

42 De aceea, Maestrul vă spune vouă, copii, care ați auzit această învățătură: de azi înainte, începeți să 

iubiți. Fie ca toate faptele voastre față de ceilalți să fie impregnate de acest sentiment și să se regăsească și 

în cuvintele și rugăciunile pe care mi le consacrați. 

43 Să știți că cuvântul care nu are în el iubire nu are nici viață, nici putere. Mă întrebați cum puteți 

începe să iubiți și ce trebuie să faceți pentru a trezi acest sentiment în inimile voastre, iar eu vă spun: 

Trebuie să începi prin a înțelege cum să te rogi. Rugăciunea vă va aduce mai aproape de Stăpân, iar Acel 

Stăpân sunt Eu. 

44 În rugăciune veți găsi mângâiere, inspirație și putere, vă va oferi satisfacția delicioasă de a putea 

vorbi cu Dumnezeu în încredere, fără martori sau intermediari. Dumnezeu și spiritul tău sunt uniți în acest 

dulce moment de confidențe, dialog spiritual și binecuvântări. 

45 Pregătiți-vă, ucenici, pentru că Eu Mă voi arăta vouă. Voi toți aduceți înaintea Mea îngrijorări și 

necazuri, dar Eu vă spun: De ce vă este frică? Nu ați simțit privirea Mea plină de milă asupra voastră? Nu 

vă face prezența Mea puternică? Nu Mă faceți să repet cuvintele Mele din a doua eră și să vă spun că 

sunteți oameni cu puțină credință, că, deși sunt atât de aproape de voi și pretindeți că Mă cunoașteți, nu ați 

avut încredere în Mine. 

46 Ori de câte ori te vei ruga și Mă vei căuta, Eu voi fi cu tine. Cuvântul Meu și poruncile pe care ți 

le-am dat în orice moment îți vor da instrucțiunile Mele prin conștiința ta. Îmbogățiți-vă în putere și în 

echipare. Duceți acest Cuvânt al Vieții pretutindeni în inimile care au nevoie de mângâiere și lumină, căci 

v-am numit semănători ai câmpurilor spirituale. 

47 Deoarece sunteți bogați în darurile mele de har și ceea ce ați primit este o comoară inepuizabilă de 

învățături, ar trebui să transmiteți cu dragoste această cunoaștere. Mergeți la cei care au nevoie, la cei care 

nu se bucură de bunăvoință, prestigiu sau respect pe pământ. Căutați orfanii, văduvele, bolnavii incurabili 

și ajutați-i fără rezerve. Dați-le acel balsam spiritual care se ridică din adâncul sufletului în măsură 

exuberantă, acordând mai multă atenție sufletului decât trupului lor. 

48 Am format trupa de lucrători din bărbați și femei, pentru că nu numai bărbatul știe să interpreteze 

legea mea. Femeia, înzestrată cu sentimente frumoase și nobile, a fost întotdeauna o colaboratoare în 

munca mea de răscumpărare. În acest moment, îi transfer și responsabilitatea pentru buna îndeplinire a 

instrucțiunilor mele. Îi las pe amândoi să vegheze asupra acestei lucrări care v-a fost încredințată. 

49 Poporul meu, rămân cu voi pentru o scurtă perioadă de timp prin acest organ al minții*. V-ați rugat 

și, în momentul de supremă înălțare, ați auzit în tăcerea inimilor voastre salutul plin de iubire al 

Maestrului, care v-a spus: "Pacea fie cu voi!". Ați devenit conștienți de efectul pe care îl are rugăciunea și 

ați înțeles puterea imensă care îi este inerentă atunci când o trimiteți - atât pentru a satisface o nevoie 

spirituală, cât și pentru a cere rezolvarea unei urgențe materiale. 
* Aceasta se referă la minte, în special în ceea ce privește capacitatea de a vorbi a purtătorului de voce. 
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50 Amintește-ți că de multe ori a fost suficient să pronunți cuvântul "Tată" pentru ca întreaga ta ființă 

să se cutremure și pentru ca inima ta să aibă sentimentul de a fi inundată de mângâierea pe care o  dă 

iubirea lui. Să știi că ori de câte ori inima ta mă cheamă cu fervoare, și spiritul meu tremură de bucurie. 

51 Când îmi spui "Tată", când acest nume izbucnește din interiorul tău, vocea ta se aude în ceruri și 

smulgi un secret din înțelepciunea divină. 

52 Nu lăsați doar buzele voastre să-mi spună "Tată", pentru că mulți dintre voi au obiceiul de a face 

acest lucru în mod mecanic. Vreau ca rugăciunea "Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se Numele 

Tău", această rugăciune să vină din cea mai curată și profundă inimă și ca voi să reflectați la fiecare frază 

pentru ca apoi să fiți inspirați și în perfectă comuniune cu mine. 

53 V-am învățat rugăciunea puternică și împlinită care îl apropie cu adevărat pe copil de Tatăl. Când 

rostești cuvântul "Tată" cu fervoare și respect, cu înălțare și iubire, cu credință și speranță, distanțele 

dispar, spațiul dispare, căci în acel moment de dialog de la spirit la spirit, nici Dumnezeu nu este departe 

de tine, nici tu nu ești departe de el. Rugați-vă în acest fel și veți primi în inima voastră cu mâinile pline 

beneficiul iubirii mele. 

54 Atunci mă veți vedea cu privirea voastră spirituală în timp ce vă conduc, așa cum face păstorul cu 

oile. Veți vedea lumina divină luminându-vă calea vieții și veți auzi vocea mea repetând neîncetat pentru a 

vă încuraja pe drumul vostru: "Fiți puternici, nu vă opriți, fiecare pas înainte vă va aduce mai aproape de 

Tatăl vostru". 

55 În această zi, o, ucenici, v-am vorbit încă o dată despre dragoste și rugăciune, pentru ca voi să 

învățați să înțelegeți harul inerent în ele și, de asemenea, eficacitatea lor, astfel încât să puteți obține înalta 

răsplată pe care v-a promis-o dragostea mea părintească. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 167  
1 Din multe inimi se înalță întrebarea către Dumnezeu: "Doamne, va continua oare la nesfârșit 

durerea care chinuie această lume?". La aceasta Maestrul le răspunde: "Nu, iubiții mei. 

Copii, durerea voastră va dispărea de îndată ce veți găsi dragostea adevărată." 

2 Deși se vorbește mult despre iubire pe pământ, în realitate ea nu există printre voi. Unii se prefac, 

alții o confundă cu un sentiment egoist, iar alții cu o pasiune josnică. Falsitatea domnește în inima omului, 

minciuna domnește, oamenii se prefac în iubire, prietenie, caritate. Buruienile au crescut și s-au răspândit 

peste tot, și numai focul durerii le va putea distruge. 

3 Acesta este focul pe care oamenii îl vor aprinde cu războaiele lor de idei, credințe, filosofii și 

științe. Este războiul care se apropie cu pași mari. Acolo, în acest foc, aprins de propriile lor pofte de 

putere, pasiuni și dușmănii, își vor găsi purificarea. Așa au vrut, așa au cerut. 

4 Cum ar fi posibil ca oamenii să se iubească unii pe alții ca frați și surori dacă nu și-au purificat încă 

inimile? Este nevoie de o mare vizită în lume pentru ca ei să iasă din ea purificați, pentru că durerea 

purifică. 

5 De asemenea, vă spun: Oamenii trebuie să creadă în oameni, trebuie să aibă credință și încredere 

unii în alții, pentru că trebuie să ajungeți la convingerea că toți cei de pe pământ au nevoie unii de alții. 

6 Să nu credeți că Îmi face plăcere când spuneți că credeți în Mine, în timp ce Eu știu că vă îndoiți 

de întreaga lume. Căci ceea ce aștept de la voi este să Mă iubiți prin dragostea pe care o arătați aproapelui 

vostru și să iertați pe cei care vă rănesc; să îi ajutați cu dragoste pe cei mai săraci, pe cei mai mici sau pe 

cei mai slabi, să vă iubiți semenii fără discriminare și să dați dovadă de cea mai mare abnegație și 

sinceritate în toate faptele voastre. 

7 Învățați de la mine, căci nu m-am îndoit niciodată de voi, credeți în mântuirea voastră și aveți 

încredere că vă veți ridica singuri pentru a ajunge la viața adevărată. 

8 Chiar dacă există multă falsitate exterioară în operele oamenilor, nu există niciunul în a cărui ființă 

interioară să nu existe o parte de veridicitate. Această parte este scânteia de lumină spirituală pe care el o 

poartă în sine, este prezența mea divină, scânteia lui Dumnezeu care îl luminează în interior. Voi face ca 

această lumină, care este a mea, să strălucească în fiecare inimă, iar reflexia ei să se manifeste în fiecare 

dintre lucrările voastre. 

9 Vreau ca voi să trăiți în adevăr, iar pentru aceasta este necesar ca tot răul să moară. Voi, care 

sunteți conștienți de ora care se apropie - vegheați și rugați-vă încă de astăzi, anunțați această bătălie 

semenilor voștri ca profeți, pentru ca ei să se pregătească și să nu dispere în momentele de amărăciune din 

timpul bătăliei care se apropie. 

10 Fiți convinși că toate "câmpurile" vor da roade atunci când vor fi pregătite. Sămânța mea este gata 

să coboare peste ei: Fiecare ființă umană va fi o plantă care înflorește și dă roade de iubire, împlinind 

astfel destinul tuturor lucrurilor create. 

11 În regnul vegetal există plante parazite care sunt inutile; nu le luați ca exemplu. 

12 Știți de ce Tatăl așteaptă de la voi numai roade de iubire? - Pentru că sămânța de viață pe care am 

pus-o în fiecare creatură a fost sămânța primordială, iubirea. 

13 Dacă uneori, așa cum se întâmplă cu plantele, păreți să vă fi uscat, dacă v-ați ofilit pentru o 

perioadă scurtă de timp sau ați suferit de sete, nu a fost din cauză că v-a lipsit apa harului meu. Izvorul 

meu de iubire s-a revărsat întotdeauna asupra fiecărui spirit și fiecărei inimi ca o apă dătătoare de viață. 

Dar aceste plante umane, înzestrate cu spirit, posedă libertatea voinței și, ca urmare a folosirii greșite a 

acestui dar prețios, se îndepărtează de harul divin, singurul care poate salva și întări sufletul. Cât de diferiți 

sunteți de plantele pământului, care, în locul lor, acceptă întotdeauna cu umilință ceea ce mila lui 

Dumnezeu le dăruiește! 

14 Cu toții credeți că ați iubit deja în viața voastră, dar eu vă spun: unii au iubit cu adevărat, în timp ce 

alții au confundat pasiunile și egoismul cu iubirea. 

15 Prin Isus v-am dat instrucțiunile perfecte. Luați în considerare calea mea de viață ca ființă umană, 

de la naștere până la moarte, și atunci iubirea vi se va dezvălui într-un mod viu și perfect. 
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16 Nu vă cer să fiți ca Isus, pentru că în el era ceva ce nu puteți realiza: să fiți perfecți ca ființă umană, 

deoarece cel care era în el era Dumnezeu însuși în formă limitată. Dar tot vă spun să îl imitați. 

17 Legea mea veșnică v-a vorbit întotdeauna despre această iubire. V-am spus în primele timpuri: 

"Să-L iubești pe Dumnezeu din toată inima ta și din tot sufletul tău" și "Să iubești pe aproapele tău ca pe 

tine însuți". 

18 Mai târziu v-am dat aceste cuvinte inspirate: "Iubiți-i pe frații și surorile voastre cum v-a iubit 

Tatăl"; "Iubiți-vă unii pe alții". 

19 În acest timp v-am dezvăluit că trebuie să Îl iubiți pe Dumnezeu mai mult decât toate lucrurile 

create, că trebuie să Îl iubiți pe Dumnezeu în tot ceea ce există și tot ceea ce există în Dumnezeu. Ca să 

practicați din nou mila și milostenia față de semenii voștri, pentru ca să-L puteți vedea pe Tatăl în toată 

slava Sa, căci mila este iubire. 

20 Omul nu a fost niciodată capabil să mă iubească prin închinare spirituală așa cum o face astăzi, 

fără necinste. Vremurile păgâne și cele ale necredincioșilor sunt acum îndepărtate. Idolatria, care a 

persistat în toate cultele și în toate timpurile, a devenit o oboseală pentru suflete cu înșelăciunea ei 

senzuală și cu falsa ei splendoare. 

21 În curând vor veni generații care vor introduce venerarea spirituală a Divinității mele la toate 

capetele pământului. Când această formă de practică religioasă va instaura în sfârșit un regat de pace și 

lumină printre oameni, fanatismul religios va dispărea dintre oameni, deoarece în spiritualizare nu mai este 

loc pentru pasiuni și nici pentru ignoranță. 

22 Pentru că încă mai vedeți un drum lung de parcurs, nu trebuie să vă opriți și să vă gândiți că nu veți 

ajunge niciodată la obiectiv. Mergi înainte, căci chiar și pentru o clipă pierdută sufletul tău va plânge mai 

târziu. Cine v-a spus că scopul este în această lume? Cine te-a învățat că moartea este sfârșitul și că în acel 

moment poți ajunge în Împărăția mea? 

23 Moartea este ca un somn scurt, după care sufletul se va trezi cu forțe reînnoite sub mângâierea 

luminii mele, ca și cum ar fi o nouă zi care începe pentru el. 

24 Moartea este cheia care îți deschide porțile închisorii în care te-ai aflat cât timp ai fost legat de 

materia trupească și, în același timp, este cheia care îți deschide porțile eternității. 

25 Această planetă, transformată de imperfecțiunile umane într-o vale a ispășirii, a fost captivitate și 

exil pentru suflet. 

26 Adevăr vă spun că viața pe pământ este o altă treaptă pe scara vieții. De ce nu o iei așa, ca să poți 

folosi toate lecțiile ei? Motivul pentru care mulți trebuie să se întoarcă la el de fiecare dată este acesta: 

Pentru că nu au înțeles-o și nu au beneficiat de viața lor anterioară. 

27 La oamenii de mâine va fi atât de multă spiritualizare și înțelegere a dezvoltării pe care sufletul lor 

trebuie să o atingă, încât - atunci când va începe agonia lor și vor fi la un pas de moartea trupească - ei 

înșiși și cei care îi vor asista în acel moment vor privi acel moment ca fiind cel mai frumos din întreaga lor 

existență pământească, care va fi ca un punct culminant al unei vieți rodnice și profitabile, și vor putea 

spune, ca și Maestrul lor pe cruce: "Totul este împlinit". 

28 Vă vorbesc pe un ton părintesc și în cuvinte simple. Așteptați noua mea revelație în acest timp plin 

de mistere, și mare v-a fost surpriza când ați văzut simplitatea învățăturilor mele și modul umil în care v-

am vorbit. 

29 Ilie a venit ca o rază de lumină în mijlocul unei furtuni, urmat de oștile sale invizibile, de marile 

sale legiuni de spirite de lumină care îl urmează precum oile pe păstor. El deschide o cale pentru mulțimi, 

dărâmă tufișurile spinoase din dreapta și din stânga pentru a deschide o breșă pentru cei care îl urmează și 

adună sufletele care îi recunosc vocea ca fiind cea a păstorului care îi va conduce la mine în acest timp. 

30 Ați uitat că a fost o oaie a lui Ilie care v-a dat mărturie despre prezența mea și v-a invitat să vă uniți 

în urcuș și apoi să urmați urma păstorului? 

31 Pornește, umanitate, descoperă calea, descoperă rațiunea vieții! Uniți-vă, oameni cu oameni, iubiți-

vă unii pe alții! Cât de subțire este peretele despărțitor care separă o casă de alta și totuși cât de îndepărtați 

sunt locuitorii ei unii de alții! Iar la granițele țărilor voastre - câte condiții sunt cerute acolo ca să lăsați 

străinul să treacă! Și dacă faceți aceasta chiar și între frații oamenilor, ce ați făcut cu cei care sunt în altă 
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viață? Ați lăsat o cortină între ei și voi înșivă - dacă nu cea a uitării voastre, atunci cea a ignoranței voastre, 

care este ca o ceață groasă. 

32 Când mă uit la locuitorii acestei lumi, văd că toate popoarele îmi cunosc numele, că milioane de 

oameni îmi rostesc cuvintele; dar, vă spun cu adevărat, nu văd dragoste între oameni! 

33 Tot ceea ce vă învăț în acest timp și ceea ce se întâmplă în lume este explicația și împlinirea 

revelației pe care am dat-o umanității prin apostolul Meu Ioan, când, pe vremea când trăia pe Insula 

Patmos, l-am purtat în spirit pe înălțimile Cerului, în planul Divinității, în imensitate, pentru a-i arăta prin 

alegorii originea și scopul, Alfa și Omega; iar el a văzut evenimentele care se întâmplaseră, cele care 

aveau loc și cele care urmau să vină. 

34 El nu a înțeles nimic în acel moment, dar vocea mea i-a spus: "Scrie ce vei vedea și ce vei auzi", și 

așa a scris. Ioan a avut discipoli care au traversat marea cu corăbiile și l-au căutat la retragerea sa. Acei 

oameni l-au întrebat cu nerăbdare pe cel care fusese ucenic al lui Isus cum fusese Maestrul, cum erau 

cuvintele și minunile sale; iar Ioan, care îl imita pe Maestrul său în dragoste și înțelepciune, i-a uimit cu 

cuvintele sale. Chiar și atunci când se apropia bătrânețea, când trupul său era deja îndoit de timp, el încă 

mai avea destulă putere să mărturisească despre Maestrul său și să le spună discipolilor săi: "Iubiți-vă unii 

pe alții". Când cei care l-au căutat au văzut că se apropia ziua trecerii lui Ioan, l-au rugat, dorind să posede 

toată înțelepciunea acumulată de acel apostol, să le dezvăluie tot ceea ce învățase de la Maestrul său, dar 

ca răspuns au auzit doar această frază: "Iubiți-vă unii pe alții". 

35 Cei care întrebau cu atâta râvnă și interes se simțeau înșelați și credeau că bătrânețea i-a șters din 

memorie cuvintele lui Hristos. 

36 Vă spun că Ioan nu a uitat nici măcar unul dintre cuvintele mele, ci că din toate învățăturile mele a 

pronunțat ca o singură chintesență acea învățătură care rezumă întreaga Lege: iubiți-vă unii pe alții. 

37 Cum a putut ca învățătura Maestrului pe care îl iubea atât de mult să se fi estompat din memoria 

acelui ucenic iubit? 

38 Știți voi, ucenici ai acestui timp, dacă atunci când va veni anul 1950, ultimul al proclamării Mele, 

nu vă voi spune, la fel, în loc de orice învățătură, doar: "Iubiți-vă unii pe alții"? Totul pe calea vieții îți 

vorbește despre această lecție: copacul care-și întinde frunzele pentru a-ți oferi umbră, floarea care-și lasă 

petalele după ce i-ai inhalat parfumul, astfel încât moartea ei sacrificială devine desfătarea ta. 

39 Aceasta este calea, de aceea v-am spus să-L iubiți pe Dumnezeu în toate lucrurile create și toată 

creația în Dumnezeu, căci în toate sunt prezent și în toate vă vorbesc. 

40 Văd că toți oamenii sunt bolnavi, fie fizic, fie psihic. Voi, oameni în care se mai aude doar 

plângerea constantă a conștiinței - căutați-mă ca pe o sursă de sănătate, pentru că eu am balsamul care 

vindecă toate bolile. Dar pentru a-mi dezvălui puterea mea printre voi, este necesar să-mi arătați inimile 

voastre fără pete. 

41 Ai o dorință ca Eu să-mi arăt puterea și minunile Mele pe calea vieții tale, iar Eu sunt gata să-ți 

acord acest lucru. Tezaurul Tatălui vostru așteaptă doar echiparea voastră pentru a vă copleși cu sănătate, 

putere și lumină. 

42 Astăzi, Cuvântul meu vă hrănește, vă însămânțează și vă udă, iar mâine, când va veni timpul 

potrivit, voi aduce recolta iubirii, grâul de aur al pământurilor mele. 

43 Te întrebi de ce continui să-ți corectez defectele și imperfecțiunile? Nu fac decât să smulg urzicile 

și alte buruieni care au crescut în inimile voastre și v-au sufocat sentimentele bune. 

44 Acest timp este pentru purificare. Nu numai ființele umane vor trebui să-și spele petele în apele 

cristaline ale judecății mele, ci și ființele spirituale sunt supuse acestei curățiri. 

45 Atunci, când oamenii se vor elibera de toate impuritățile, vor simți că pământul se apropie de cer. 

Această abordare va avea loc din punct de vedere spiritual și vă va umple de pace, încredere și cunoaștere. 

46 Discipoli, dacă în timpul liber veți începe să cercetați Cuvântul meu, veți găsi în esența lui o 

rațiune perfectă și o dreptate infinită. Cuvântul meu îi trezește pe oameni la o viață înălțătoare, la o 

existență fericită. Dar, deși pentru voi a fost necesar să vorbesc sub această formă pentru a vă trezi, au 

existat unii oameni care nu au avut nevoie de manifestarea audibilă trupească a spiritului pentru a-i trezi la 

împlinirea Legii Mele. 
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47 Spiritiștii intuitivi, cei inspirați, cei care visează, ei mă poartă în inima lor chiar și fără să fi auzit 

cuvântul pe care l-ați primit până acum. Ei au fost în dialog spiritual cu Maestrul lor de mult timp. 

48 Îi veți întâlni pe drum și veți fi surprinși de cunoștințele lor despre munca mea. Și ei, atunci când 

vă vor întâlni, vor fi încântați să-și vadă ideile și acțiunile confirmate atunci când vă vor auzi mărturia și 

explicațiile. Cu toate acestea, ei nu trebuie să descopere nimic în ideile voastre, în modul vostru de a 

acționa, în practica religioasă sau în viața voastră care să nege spiritualitatea învățăturii mele, pentru că 

atunci se vor îndepărta de calea voastră cu dezamăgire în inimă. Vegheați și rugați-vă, ucenicilor, pentru 

ca voi să înțelegeți învățătura mea și să o aplicați în viața voastră cu aceeași puritate cu care ați primit-o. 

Atunci va fi o mare bucurie în inimile voastre când îi veți întâlni pe cei pe care i-am numit spiritualiști 

intuitivi. Împreună veți forma o comunitate puternică în lume care, cu rugăciunea sa, cu zelul său în lege, 

cu simplitatea sa în conduita vieții și cu dragostea sa pentru aproapele său, va învăța omenirea adevăratul 

cult al lui Dumnezeu și îi va arăta calea bunăvoinței pentru a trăi în pace pe pământ. 

49 În umilința rugăciunii tale îmi spui: "Doamne, dacă Tu ești Creatorul suprem și totodată Tatăl 

nostru, fă-ne ceea ce Îți este plăcut. Dacă este voia Ta ca durerea să ne roadă inimile, fă cu noi ceea ce voia 

Ta a prevăzut. Dacă vrei ca noi să ne purificăm înainte de a ne încredința o sarcină, să se facă așa cum ai 

rânduit Tu." 

50 Sunt doar câțiva care Îmi vorbesc în acest fel, dar îi folosesc pentru a vă da un exemplu despre 

cum ar trebui să fie disponibilitatea și supunerea voastră față de instrucțiunile Tatălui. Dar Eu vă dau toate 

instrucțiunile Mele pentru ca voi să deveniți la fel de umili și ascultători. 

51 Uneori, cuvântul meu vă va părea plin de judecată și va atinge sensibilitatea celor care îl aud. Dar 

îl veți găsi întotdeauna impregnat de o esență divină, de o mare blândețe și de o milă infinită, ceea ce îl va 

face să fie mereu ascultat cu încântare și interes. 

52 Dacă Cuvântul Meu v-ar copleși, nu ați fi în stare să-l înțelegeți. Dar vreau să reflectați asupra 

învățăturilor divine pe care vi le predau, pentru că cel care studiază se inspiră pe sine însuși, iar cel care 

este inspirat de iubirea divină este deja discipolul meu. 

53 O, discipoli spiritualiști, nu vă temeți de îndeplinirea sarcinii voastre, căci nu este greu de realizat. 

Cu înțelepciune vă călăuzesc pe cale, ca să nu vă poticniți, ca nimeni să nu se rătăcească. Dar să nu credeți 

că este presărat cu trandafiri, pentru că vă pregătesc calea - nu, veți găsi pe ea tufișuri spinoase și încercări. 

54 Eu vă spun: Oricine vrea să mă urmeze sau să mă găsească trebuie să prefere calea sacrificiului și a 

renunțării celei a plăcerilor nesănătoase și a pasiunilor josnice. Pentru că pe prima cale vei putea găsi 

deliciile care îți vor da puterea și încurajarea mea, iar pe cea de-a doua căderi foarte dureroase. Veți găsi 

întotdeauna urma mea divină, urma mea de iubire, pe calea cuceririi de sine, a sacrificiului, a carității și a 

umilinței. 

55 Oamenii sunt ca niște copii care nu se gândesc la consecințele faptelor lor și, prin urmare, nu 

înțeleg că o piedică pe care o întâlnesc pe drumul lor este doar un obstacol pe care Maestrul l-a ridicat 

pentru a le opri cursul fără sens sau pentru a-i scuti de a lua o decizie greșită. 

56 Vreau să vă comportați ca niște adulți acum, să vă gândiți la faptele voastre, la acțiunile voastre, să 

vă cântăriți cuvintele. Aceasta este calea de a aduce înțelepciune și dreptate în viețile voastre. În plus, ar 

trebui să reflectați asupra faptului că viața este un test imens și constant pentru spirit. 

57 Pe calea mea nimeni nu piere și, deși există ocazii în care o persoană se prăbușește sub greutatea 

crucii, o putere superioară o ridică din nou și o încurajează. Această putere vine din credință. 

58 Binecuvântați discipoli, vă spun sincer că dacă acest popor ar fi urmat învățătura mea, vestea bună 

a Cuvântului meu ar fi ajuns deja la multe inimi. Prin exemplul faptelor din viețile voastre, voi veți da cea 

mai mare mărturie a adevărului învățăturii mele. 

59 Să nu creadă nimeni că cei prezenți sunt destinați să facă totul. Nu, oameni buni, fiecare generație 

are misiunea de a îndeplini o parte din munca mea. 

60 Faceți din inimile voastre un vas și asigurați-vă că dragostea lui se revarsă în inimile semenilor 

voștri la momentul potrivit. Totuși, nu creați obstacole care să întârzie sau să împiedice răspândirea 

învățăturii mele, pentru că va trebui să le îndepărtați din nou cu mari dureri fizice sau psihice. 

61 Fă-i pe semenii tăi să simtă tot ceea ce conține lucrarea mea de mântuire și de bunătate. Vă spun că 

toți cei pe care îi veți lăsa să simtă influența divină care emană de la el vor binecuvânta Cuvântul meu. 
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62 Vă voi acorda să faceți semenilor voștri ceea ce v-am făcut vouă, căci dacă Cuvântul Meu a făcut 

minuni, și voi îl purtați în inimile voastre și chiar acest Cuvânt îl veți transmite semenilor voștri. 

63 Așa cum v-am vindecat sufletește și trupește, v-am redat pacea, sau am făcut să se nască credința 

în inimile voastre și v-am salvat de la pieire, așa să faceți și voi cu toți cei care au nevoie. Dar trebuie să vă 

atrag atenția asupra faptului că Cuvântul Meu face aceste minuni doar dacă îl simțiți cu adevărat în inimile 

voastre, așa cum Tatăl vostru îl simte atunci când vi-l dă. 

64 Dacă vreți să cunoașteți efectul înălțător și puterea Cuvântului meu, aplicați-l și veți fi adesea 

uimiți. Dar dacă o păstrați în inima voastră doar pentru a vă bucura voi înșivă de ea, veți fi ca un avar 

bogat care nu știe ce are și nici nu cunoaște valoarea bunurilor sale, pentru că comoara lui este o avere 

moartă. 

65 Învățați să pescuiți inimi, să vindecați bolnavii și să ghidați sufletele în furtunile acestei vieți. 

Spiritualizați-vă și veți găsi în ea o forță care vă va permite să treceți peste încercări cu seninătate și 

încredere. Această spiritualizare se va reflecta în viața voastră materială și va fi hrană, balsam de vindecare 

și torța care vă luminează calea. 

66 Se va întâmpla ca pâinea de pe masa din casa ta să fie puțină, fără ca trupul tău să simtă foamea și 

fără ca forțele tale să se diminueze. Vor fi zile de durere și de necaz, când plăgile vor devasta orașele, iar 

acolo unde nu există nici un doctor și nici nu se poate apela la medicamente, se va arăta balsamul meu 

invizibil, care va coborî în momentul rugăciunii copiilor mei. Dar trebuie să dobândiți merite înainte ca 

zilele de devastare să se apropie, pentru ca atunci, în loc să vă ocupați de propria durere, să o ușurați pe 

cea a semenilor voștri. 

67 Aprindeți lămpi de credință în inimile semenilor voștri, învățați-i să rostească numele meu cu 

respect, să prețuiască învățătura mea și să se roage cu duhul. Amintiți-vă că nu numai cu pâine trăiește 

omul, ci și cu orice cuvânt care vine de la Domnul. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 168  
1 Veniți să vă potoliți setea în iubirea mea, scuturați-vă de oboseală, călători. Vă aduc un dar în 

Cuvântul meu, care este o lecție pentru voi. Chiar dacă veniți la mine fără merite, vă încredințez cu plăcere 

sarcini în cadrul operei mele, pentru ca voi să vă simțiți copii ai Domnului și frați și surori ai tuturor 

oamenilor. 

2 Darurile voastre, care sunt calități înnăscute ale spiritului, se vor dezvălui într-un mod necunoscut 

acestei umanități și nimeni nu va putea să vă spună că le-ați furat sau v-ați însușit. Mai târziu, acest popor 

va fi văzut ca fiind precursorul vremurilor de spiritualizare. 

3 O legiune de ființe spirituale a fost trimisă în ajutorul vostru pentru ca voi să vă uniți în această 

misiune. Aceste Ființe vă vor încuraja, vă vor inspira și vă vor reface atunci când vă poticniți, iar atunci 

când calea voastră este asediată de ființe ale întunericului, ele vă vor arăta calea pentru a le transmite 

lumina care le va lumina și le va elibera de confuzia lor. Lumina îngerilor voștri păzitori vă va ilumina 

pentru ca voi să puteți discerne calea și să descoperiți capcanele. 

4 Studiați și înțelegeți învățăturile mele pentru a le realiza nealterate, atunci nimeni nu vă va mai 

confunda cu învățături false luate din spiritualitate pentru a crea științe, doctrine și filozofii. Veți fi printre 

oameni educați, veți fi chestionați și puși la încercare, dar nu vă veți pierde curajul, pentru că veți simți că 

dragostea mea plină de grijă este cu voi. Înțelegeți că trebuie să păziți cu grijă bijuteria pe care am așezat-o 

în spiritul vostru și să nu o amestecați cu cunoștințe inutile, nici să o vindeți în schimbul unor foloase 

materiale. 

5 Se apropie momentul în care fiecare ochi va fi pregătit să privească Prezența Mea. Atunci veți 

porni ca mesageri ai Mei și veți da mărturie despre modul în care Mă fac cunoscut vouă, pentru a trezi 

fiecare suflet din letargia sa. Voi veți fi profeții care vor anunța lumii vizitele care trebuie să vină și epoca 

care va preceda aceste evenimente. 

6 Vedeți cum oamenii de astăzi se străduiesc în mod egoist să obțină satisfacțiile pe care le aduce 

viața umană, fără să se îngrijească de viitorul sufletului lor? Cu adevărat, vă spun, în fond au nevoie de 

dragostea Mea, iar mâncarea care îi așteaptă de atâta timp pe masa Mea va fi totuși mâncarea celor care îi 

priveau cu indiferență înainte. 

7 Perseverați până la sfârșit, ucenici, nu vă întristați când veniți la mine disprețuiți de semenii voștri. 

Îți voi răsplăti credința și îți voi face dreptate, astfel încât, la sfârșit, fața ta va fi luminată de un zâmbet de 

victorie. Lumina va răsări, întunericul va dispărea și va începe restaurarea, astfel încât, pe temeliile păcii și 

ale dreptății, se va ridica templul în care omenirea își va onora Creatorul printr-o viață care este un cult al 

iubirii, al spiritualizării și al respectului pentru legile pe care Tatăl le-a promulgat pentru copiii săi. 

8 Lumina Spiritului meu este cu voi. Nu o vedeți cu ochii fizici, dar o simțiți strălucind în mintea 

voastră. 

9 Spiritul Tatălui este invizibil, dar se manifestă într-un număr infinit de forme. Întregul univers nu 

este decât o manifestare materială a Divinității. Tot ceea ce este creat este o reflectare a adevărului. 

10 Am înconjurat existența ființelor spirituale care sunt copiii Divinității mele, în funcție de locul în 

care locuiesc, cu o serie de forme de viață în care am pus înțelepciune, frumusețe, vitalitate și bună 

dispoziție, pentru a da fiecăruia dintre aceste cămine dovada cea mai vizibilă a existenței mele și o idee 

despre puterea mea. Vă atrag atenția că sensul vieții este de a iubi, de a cunoaște, de a poseda adevărul. 

11 Eu vă spun: Cel care nu iubește, care nu-și manifestă iubirea în cea mai înaltă formă și cu 

sinceritate absolută, nu va avea o cunoaștere adevărată și va poseda foarte puțin. Pe de altă parte, cel care 

iubește cu tot sufletul și cu toate puterile care i-au fost date va purta în el lumina înțelepciunii și va simți 

că, în realitate, este proprietarul a tot ceea ce îl înconjoară; căci ceea ce este proprietatea Tatălui este și 

proprietatea copiilor săi. 

12 În prezent, vă explic ceea ce v-am spus în a doua oară și ceea ce nu ați înțeles, și vă dezvălui în 

modul cel mai clar, în funcție de dezvoltarea voastră spirituală actuală, ceea ce nu v-am comunicat atunci. 

13 Cu o anumită ocazie, am spus mulțimilor: "Mai am multe lucruri de spus, dar nu vi le spun acum, 

pentru că nu le-ați înțelege". Acum, când vocea Mea se face din nou auzită în lume, vă spun: Acesta este 

momentul în care puteți înțelege ce am ascuns atunci. Ascultați și gândiți-vă la asta. 
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14 Tatăl este Creatorul, este izvorul întregului adevăr și al întregii vieți. Dar, pentru a se bucura de 

lucrarea Sa, era nevoie de existența unor ființe care să posede spirit, care să se bucure împreună cu El de 

tot ceea ce provine din mila Sa divină; care, în plus, ar trebui să aibă o cunoaștere deplină a existenței Sale 

și care ar trebui să accepte iubirea Tatălui lor și să știe, de asemenea, cum să-L iubească. 

15 V-am explicat deja care a fost cauza care a îndepărtat omenirea de la împlinirea legii iubirii la care 

am plasat-o, deși omul este luminat (în interior) de lumina conștiinței sale. V-am mai spus că această 

aberație, care a provocat atâtea greșeli și păcate umane, l-a determinat pe Tatăl să trimită Cuvântul Său în 

lume pentru a vă oferi cea mai mare dovadă a iubirii Sale infinite, atunci când S-a făcut om și v-a arătat 

calea care vă va permite să vă atingeți mântuirea. 

16 Astăzi, la multe secole distanță de acel eveniment, vă spun că, deși Mi-am vărsat Sângele pentru 

întreaga omenire, numai cei care au urmat calea pe care Isus v-a învățat-o au putut obține mântuirea 

sufletelor lor, în timp ce toți cei care au rămas în ignoranță, în fanatismul lor, în erorile lor sau în păcat nu 

sunt încă mântuiți. 

17 Vă spun, chiar dacă M-am făcut om de o mie de ori și am murit de o mie de ori pe cruce, atâta timp 

cât oamenii nu se ridică să mă urmeze, nu vor obține mântuirea sufletelor lor. Nu crucea mea te va 

răscumpăra, ci a ta. Eu am purtat-o pe a mea pe umeri și am murit de ea ca un om, iar din acel moment am 

fost în sânul Tatălui. Să mă urmați în blândețe și în iubire și să vă purtați crucea pe umeri cu adevărată 

umilință, până când veți ajunge la scopul final al misiunii voastre, și atunci veți fi și voi cu Tatăl vostru. 

18 Mulți aspiră să-L cunoască pe Dumnezeu, dar nu au reușit să realizeze această aspirație pentru că 

nu m-au căutat acolo unde locuiesc de fapt - în spirit. Pentru a Mă cunoaște, trebuie să se cunoască mai 

întâi pe ei înșiși. 

19 Astăzi sunt cu toți copiii mei. Pe unii îi voi ajuta să-și ducă crucea pentru ca în curând să urce pe 

muntele pe vârful căruia îi așteaptă Tatăl lor. Altora le voi deschide ochii și le voi da claritate și 

clarviziune pentru ca ei să Mă poată vedea, iar pe alții îi voi învăța să se scufunde în ființa lor interioară 

pentru ca ei să descopere în partea cea mai sublimă a ființei lor o moștenire pe care nici nu ar fi putut visa 

să o aibă înainte. Atunci multe dintre aspirațiile idealiste vor deveni realitate și armonia va străluci în toți 

cei de bunăvoință. Lumina divină va intra în posesia deplină a acelor suflete care nu opun nici o rezistență 

la realizarea adevărului. 

20 Nu vă mirați că v-am spus că crucea voastră este cea care trebuie să vă răscumpere, pentru că prin 

aceasta am vrut să vă spun că, prin exemplul meu divin, am lăsat în fiecare inimă un Răscumpărător care 

să vă îndrepte pașii și, în cele din urmă, să vă răscumpere. 

21 Ascultați vocea mea în conștiința voastră și spuneți-mi dacă nu cumva cuvântul meu a fost 

perceptibil în ea de-a lungul întregii voastre existențe și dacă această influență nu se face simțită mai 

puternic în momentele în care vă lovește o încercare. 

22 Aș încălca dreptatea și desăvârșirea dacă te-aș lua în împărăția mea fără ca spiritul tău să fie 

purificat prin reparația ta. Ce merite ai avea dacă ai fi primit toată binecuvântarea doar prin moartea Mea 

sacrificială? 

23 Vă spun asta pentru a vă pune pe gânduri, pentru a vă scutura din letargie și pentru a vă invita să 

veniți la Mine, motiv pentru care vă chem neîncetat. 

24 Veniți, oameni aleși, și odihniți-vă din truda voastră, căci astăzi, ca întotdeauna, vă ofer iubirea 

mea. Deschideți-vă inimile și lăsați-Mă să vindec rana care v-a făcut să suferiți atât de mult timp fără ca 

semenii voștri să observe. De ce vă temeți de viitor când știți că sunt aproape de voi? Mă uit în interiorul 

vostru și știu că încă mai slăbiți în încercările voastre și chemați cu frică la Ilie și la Mine, Maestrul, pentru 

că simțiți că sunteți pe cale să pieriți. Dar eu vă spun că nu vă voi lăsa să cădeți, că Ilie este toiagul 

puternic care vă susține, că eu am dat fiecăruia dintre copiii mei un destin corect și că încercările vă vor 

modela sufletul și îl vor apropia de mine. 

25 Eu sunt dincolo de timp și vă dau această comoară pentru ca voi să o folosiți pentru dezvoltarea 

voastră spirituală ascendentă. Eu sunt Maestrul vostru, care vă învață pe tot parcursul vieții voastre. 

Destinul omului nu este de a suferi. Nu v-am trimis ca să suferiți, ci ca să vă desăvârșesc, ca să veniți la 

mine. Eu v-am făcut cunoscută voința Mea în orice moment. Acum, în cea de-a treia eră, vă învăț așa cum 

v-am promis. 
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26 Ați venit din diferite locuri de pe pământ pentru a asculta cuvântul meu și, făcând acest lucru, ați 

depășit opoziția din calea voastră. Iubirea ta a fost mai mare decât obstacolele pe care le-ai întâlnit în 

călătoria ta și ai reușit în demersul tău. Astăzi îmi mulțumești pentru ceea ce ți-am acordat și în iubirea 

mea te simți în siguranță. 

27 V-am încurajat pentru că ați crezut și ați rămas neclintiți în învățătura mea. Ați realizat că lumea nu 

vă poate oferi pace și vă îndepărtați de ea pentru a vă dedica acest timp studiului Cuvântului meu. 

28 Simte-mi pacea și prospețimea copacului. Nu această casă este copacul despre care vă vorbesc, ci 

Duhul meu plin de milă și de iubire pentru toți copiii mei. Cât de des plângi la gândul că sunt mulți care 

tânjesc și însetează după această milă, iar durerea aceasta îți umple inima. Dar eu vă spun: Dacă vreți ca 

cuvântul meu să ajungă la toți semenii voștri, pregătiți-vă și fiți ambasadorii bunăvoinței. Vă spun că toți 

vor fi salvați, niciun suflet nu se va pierde și toți - unii în această lume, alții pe alte planuri ale vieții - mă 

vor iubi și mă vor recunoaște. 

29 Prin neascultarea lumii, duhul meu este întristat. Chiar și oamenii care m-au ascultat se clatină și 

nu vreau ca acest timp de binecuvântări să fie urmat de un altul de durere. 

30 Dacă, după ce v-am vorbit, căutați instrucțiuni într-o limbă aleasă pentru plăcerea voastră și 

disprețuiți Cuvântul Meu pentru că este simplu, este pentru că nu l-ați pătruns, pentru că nu ați înțeles 

instrucțiunile care vă învață tot ceea ce aveți nevoie pentru a trăi în cadrul legilor Mele și vă dezvăluie 

misterele pe care omul nu a fost capabil să le pătrundă. 

31 Ați simțit obligația de a vă ruga și de a-i ajuta nu numai pe frații și surorile voastre pământești, ci și 

pe cei care trăiesc deja în alte regiuni, iar dragostea voastră a ajuns până la ei. Nici nu știți cât de multă 

alinare au primit aceste ființe uitate prin acest lucru. Ei au recunoscut lucrătorii mei în acest moment prin 

iubirea și mijlocirea voastră. 

32 Nu am venit să surprind lumea cu noi învățături. Tot ceea ce vă învăț v-am anunțat încă de la 

începutul timpului. V-am pregătit să primiți Cuvântul Meu, pe care vi-l transmit prin intermediul 

purtătorilor de voce și, mai târziu, de la un spirit la altul. Doar atunci mă veți recunoaște cu adevărat când, 

uniți cu mine, veți primi esența acestui fruct al vieții. Iar cei care au judecat această revelație ca fiind 

imperfectă vor ști atunci că a fost primul pas pentru discursul Tatălui cu copiii Săi, și o vor vedea ca fiind 

corectă și perfectă. 

33 Mulțumiți-mi și mulțumiți-i Mamei voastre pentru beneficiile pe care vi le-a arătat. Ea este călăuza 

voastră, ajutorul fecioarelor, educatoarea inimilor copiilor și încurajatoarea bărbaților în lupta lor pentru 

existență. 

34 Deschide-ți inima și lasă-mă să fiu în ea. Urmați-mă pe calea mea, care este adânc imprimată, 

astfel încât să nu vă abateți niciodată de la ea. Vreau ca și tu să lași o urmă adâncă a pașilor tăi. Din orice 

punct în care vă aflați, veți putea recunoaște vârful muntelui ca fiind scopul destinului vostru. Întoarce-ți 

privirea în sus, astfel încât să o poți vedea și să nu te abați de la drum. 

35 În prezent vă dau o pâine de mâncat în pustietatea pe care v-am promis-o în trecut. Ați ajuns în 

sfârșit la copacul pe care îl căutați. Copacul sunt Eu, care te-am așteptat pentru a-ți da umbră și a-ți oferi 

roadele Mele. Ochii spiritului tău s-au deschis, acum vezi minuni și adevăruri. Ferice de voi care, mâncând 

această pâine, vă gândiți la cei care nu s-au bucurat încă de ea. Rugați-vă pentru ei, dar nu vă întristați, 

căci mâna lui Ilie îi va lua și pe ei ca să-i poarte pe umeri ca pe niște oi. Aici sunt brațele mele, care sunt 

ca un leagăn în care sufletul tău va crește cu ajutorul sfaturilor mele și cu grija Mariei, Mama ta cerească. 

36 Inima ta trebuie să fie sensibilă și tandrețea iubitoare trebuie să pătrundă în sufletul tău, pentru ca 

tu să poți îndeplini sarcina pe care ți-am încredințat-o. Țineți minte că această sarcină nu se limitează la a 

aduce mângâiere celor care suferă pe pământ, ci că trebuie să pătrundeți, prin intermediul rugăciunii, și în 

regiunea invizibilă, în lumea de dincolo, unde domnesc durerea, mizeria și confuzia, pentru a putea oferi 

puțină compasiune și iubire celor care formează mari mase de oameni nevoiași și care așteaptă atât de mult 

de la voi, în ispășirea lor. Simțiți-i în jurul vostru atunci când vă rugați pentru ei, faceți din durerea lor a 

voastră, iubiți-i fără rezerve, fără reticențe, pentru că, chiar și pătați, ei sunt încă copiii mei și încă frații și 

surorile voastre. 
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37 În această perioadă veți vedea cum se vor dezvolta darurile și abilitățile voastre spirituale. Lumina 

celui de-al șaselea sigiliu vă luminează pe voi, iar lumina celui de-al șaptelea va ilumina întregul pământ la 

sfârșitul evoluției voastre. 

38 De la o revelație la alta am lăsat întotdeauna să treacă un anumit timp. Nu puteți spune că revelația 

Mea a fost o surpriză pentru voi în această eră sau că sunteți incapabili să o înțelegeți. Vedeți, acum vă 

instruiesc și vă vorbesc prin intermediul organului uman de înțelegere; de acum înainte, va trebui să vă 

străduiți să dialogați cu Spiritul meu prin intermediul vostru. Atunci va fi timpul noilor și marilor mele 

minuni. De ce vă vorbesc în acest fel? - Pentru că vreau să vă obișnuiți cu ideea că acest cuvânt nu va mai 

fi auzit și că va trebui să vă spiritualizați pentru a fi puternici. Aceste manifestări ale purtătorilor de voce 

se vor sfârși și atunci va fi jale în poporul Meu, iar cei care s-au îndoit și l-au rănit cel mai mult pe 

purtătorul de voce vor vărsa cele mai multe lacrimi. 

39 Atunci mă veți recunoaște mai bine; atunci veți înțelege că v-am plasat la începutul unui drum și că 

am folosit un mediator uman pentru a-mi manifesta voința, ca o altă treaptă pe scara dezvoltării voastre 

spirituale. Am vrut ca vocea Mariei să fie la fel de audibilă și în această formă, pentru ca voi să îi auziți 

vocea plină de har și să continuați să fiți poporul marian care, fără a-i oferi florile din grădinile pe care le 

cultivați pe pământ, știe să culeagă în pajiștile și grădinile inimilor și sufletelor florile parfumate pe care 

virtutea le crește pentru a i le consacra. Niciun parfum nu este mai bun decât cel care se ridică din inimi, 

pentru că va ajunge la inima Mamei voastre. Maria este un far de lumină maternă. Ferice de cel care nu-și 

pierde niciodată speranța de a ancora, luminat de acest far salvator. 

40 Veniți, ucenici iubiți, și primiți botezul spiritual. Te-ai simțit mort în spirit, dar ai fost înviat. 

41 V-am vorbit mult despre darurile Duhului Sfânt, pentru că acesta este momentul în care trebuie să 

știți cine sunteți, ce ați venit să faceți aici și ce viitor vă așteaptă. 

42 Această cunoaștere ți-a luminat mintea; căci chiar dacă memoria ta nu este capabilă să rețină toate 

cuvintele Mele, spiritul tău păstrează esența lor și, când vine timpul, le amintește minții cu aceeași claritate 

cu care au fost auzite. Prin urmare, sunteți responsabil pentru tot ceea ce vă comunic. 

43 Uneori crezi că nu ai nimic din învățăturile mele și le păstrezi în memorie, ceea ce face ca inima ta 

să se simtă prea slabă pentru a lupta. Dar Maestrul vă întreabă: Care este rodul seminței pe care am 

plantat-o în tine? - Toate lucrările pe care le faceți inspirați de învățătura mea; fericirea pe care o simțiți 

știind că harul meu v-a atins; și perseverența în luptă a celor care răspândesc pretutindeni lumina 

adevărului. 

44 Vreau ca voi să lucrați în acest fel, astfel încât cuvântul meu să înflorească și să aducă roade în toți. 

45 Nu numai că mă aștept la asta de la tine. Pe pământ sunt mulți cei care așteaptă reapariția 

mesagerilor și apostolilor mei, iar în valea spirituală sunt ființe care așteaptă cu nerăbdare împlinirea ta în 

Legea mea. Căci lumea spirituală caută comuniunea și armonia cu lumea materială: unora le face să simtă 

afecțiunea, altora durerea, iar multora le aprinde lumina conștiinței. 

46 Ei sunt aproape de tine și credința ta va face să fie mai multă lumină în cei care au nevoie de ea și 

mai multă bucurie în cei care te iubesc. 

47 Adevăratul duhovnic se va ruga zilnic pentru sufletele care suferă în lumea de dincolo. 

48 Învățătura mea are scopul de a ilumina mintea umană. Dar nu fiți surprinși de felul în care am venit 

la voi în acest moment; nu vă lăsați derutați de el și nici nu vă obișnuiți cu el. Când Lumina mea Divină 

întâlnește organul mental al ființei umane care îmi servește drept portavoce, ea se condensează în vibrații 

care se transformă în cuvinte de înțelepciune și iubire. Câte trepte ale scării cerului trebuie să coboare 

spiritul meu pentru a ajunge la tine în această formă! Și trebuie să vă trimit ființele mele spirituale de 

lumină, pentru ca ele să vă dea explicații suplimentare despre învățăturile mele. 

49 Nu judecați purtătorul de voce cu prea multă severitate, pentru că fiecare om este failibil și departe 

de perfecțiune. Dar dacă vreți să judecați sensul sau esența cuvântului care iese de pe buzele sale, faceți-o, 

căci acolo veți găsi prezența mea, perfecțiunea mea. 

50 Esența, aroma sau conținutul acestui cuvânt este același cu cel pe care vi l-a dat Isus în cea de-a 

doua eră. Forma se poate schimba în funcție de pregătirea și inspirația purtătorului de voce, dar nu și 

esența. 
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51 Mintea omului este limitată și nu ajunge decât până la un anumit punct. Până atunci, Divinitatea 

mea trebuie să coboare la voi din iubire pentru a stabili legătura dintre om și Dumnezeu. 

52 Trebuia să vină acest moment, pentru că dezvoltarea spirituală nu stă pe loc, cu atât mai puțin 

Maestrul în învățăturile sale. De aceea cer reînnoire și puritate de la slujitorii mei, căci dacă creierul celor 

prin care vă vorbesc nu ar fi pur, proclamarea ar fi imperfectă. 

53 Respingeți orice imperfecțiune pentru a nu cădea pradă îndoielilor sau erorilor. Căci discipolii mei 

vor vedea clar ceea ce ceilalți văd doar în mod voalat. 

54 Cuvântul Meu iubitor este cheia care vă deschide inimile. Ți-am trimis sufletul pe pământ - nu 

pentru a suferi o pedeapsă, ci pentru a îndeplini o ispășire. Dar această ispășire nu va fi dureroasă dacă îți 

iei crucea iubirii față de aproapele tău și urci cu el până în vârful unde te așteaptă iubirea Tatălui tău. Dacă 

vă temeți de damnare sau de pedeapsa focului veșnic din cauza fărădelegilor voastre, sunteți în eroare. În 

timp ce voi vă așteptați să suferiți doar amărăciunea ispășirii, eu v-am trimis în lume pentru a vă da să 

ascultați cuvântul meu și a vă face astfel pescari de suflete. Cât de schimbate se vor întoarce sufletele 

voastre în lumea de dincolo de ultima dată! Ei au venit conștienți, temători, fără merite. Acum se pot 

întoarce zâmbind, iar înălțarea lor interioară îi va aduce în lumina Împărăției mele. Cine ar îndrăzni să 

schimbe această cruce a iubirii cu povara grea a durerii pe care o aduce neascultarea? Câți dintre ei am 

încredințat o funcție de conducere pentru a culege roadele pe care nu le-au cules în alte vieți! Ar putea 

vreunul dintre ei să pretindă că a obținut această poziție prin meritele sale? Această sarcină este atât de 

delicată și de solicitantă încât numai dragostea Mea ar putea să o confere. 

55 Folosiți acest timp ca și cum ar fi ultima ocazie de a veni la mine, pentru a vă strădui să vă 

îndepliniți misiunea. Lucrați cu abnegație, fără să așteptați o recompensă pentru serviciile aduse umanității 

în această lume, căci ar fi dureros pentru sufletul vostru să ajungă în prezența Tatălui său după o zi de 

muncă și să realizeze că munca sa a fost zadarnică. 

56 Asigură-te că lucrările tale sunt demne de a servi drept exemplu pentru alții. Atunci vei fi 

comparat, pe bună dreptate, cu o oglindă clară în care semenii tăi se pot privi pe ei înșiși pentru a-și 

corecta greșelile. Sufletul tău și-a dedicat deja existența pământească în alte vieți pentru a se delecta cu 

plăcerile pământești. Acum dedică-ți o parte din timp îndeplinirii îndatoririlor tale spirituale. În acest fel, 

sufletul tău se va înălța fără să trebuiască să renunți la îndatoririle tale umane. 

57 Cine ai fost înainte de această viață? Cine ești în prezent și cine vei fi în viitor? Acestea sunt 

misterele la care numai Judecătorul divin știe să răspundă. Deocamdată, este suficient să înțelegeți 

adevăratul sens al legii reîncarnării, pe care v-am dezvăluit-o ca pe un adevăr superior. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 169  
1 Privirea mea îți pătrunde în inimă. Lasă-l să fie în tine ca grâul pe pământ fertil. Dacă ar fi să vă 

judec în acest moment, v-aș spune că uneltele voastre pentru a lucra câmpurile sunt ruginite din cauza 

inactivității, că armele zac abandonate, că ați ascuns sămânța și ați secat izvoarele de apă vie. 

2 Dar astăzi vreau să primesc doar durerile voastre. Vă plângeți și suferiți și atribuiți toată durerea 

voastră dreptății Mele și nu vă dați seama că voi sunteți responsabili pentru împiedicarea voastră. Căci în 

loc să te ridici cu zel la luptă, te-ai culcat la umbra copacului puternic. 

3 Vă provoacă durere faptul că Tatăl vă vorbește în acest fel. Dar de ce vă este rușine? Ți-a lipsit 

instruirea? Nu l-ați avut pe Maestru printre voi? Numai când veți auzi reproșurile mele veți permite 

conștiinței voastre să vă vorbească despre greșelile pe care le-ați comis și numai atunci vă veți aminti că 

nu v-ați unit între voi așa cum v-a poruncit Tatăl. Amintiți-vă că marile războaie sunt încă în curs de 

desfășurare și că, dacă nu semănați semințele mele de iubire și milă pentru a obține pacea între semenii 

voștri, se va deschide o ușă prin care vor intra războiul, ciuma, foametea și moartea. 

4 V-am spus că nu am venit la voi ca judecător, deși aș putea să vă judec. Atunci de ce îmi iei locul 

de judecător pentru a judeca faptele semenilor tăi? Credeți că sunteți perfecți și infailibili? 

5 Nu încălcați legea mea, nu interpretați greșit învățăturile mele, nu faceți voia voastră. 

6 Adevărat vă spun: Dacă vă tratez pe voi, oamenii, cu atâta iubire și milă, mă îndrept cu aceeași 

iubire grijulie către cei care își ispășesc greșelile din trecut în lumea de dincolo. Le trimit lumina Mea 

acestor ființe pentru a le elibera de distragerea lor, care este ca întunericul, și de autoacuzările lor, care 

sunt "focul", pentru a le trimite ulterior printre oameni, astfel încât cei care înainte semănau durere în inimi 

să poată deveni acum, prevăzuți cu lumina cunoașterii, binefăcători și protectori ai propriilor lor frați. 

7 Legea care v-a călăuzit în Prima Eră și Sângele care v-a învățat calea reparației în Era a Doua sunt 

lumina care vă ridică pe toți în această A Treia Eră, unde vocea Mea, prin conștiința voastră, îi întoarce pe 

oameni de pe calea iluziei. Trebuie să vă spun că văd întreaga omenire mergând pe calea amăgirii! 

8 Când cei învățați vor afla aceste cuvinte, se vor simți jigniți, iar cei care pretind că sunt puri în 

spirit vor protesta și ei. Dar le voi dovedi atât unuia, cât și celuilalt, și tuturor, că omenirea de astăzi s-a 

rătăcit pe o cale unde domnesc doar incertitudinea și frica, care sunt semințele iluziei. 

9 Există pace interioară și liniște în orice popor de pe pământ sau în orice ființă umană? Și-au bazat 

oamenii încrederea pe victoria binelui și a dreptății asupra răului? Au popoarele pământului o cale sigură 

de a se salva moral, spiritual și fizic de la distrugerea care amenință omenirea? Nu, oamenii, oamenii nu 

știu încotro se îndreaptă și nici ce vor. Ura care izvorăște din lipsa de spiritualitate și din necunoașterea 

legii, frica reciprocă, ambiția de a fi superior celorlalți, permisivitatea acordată patimilor inferioare și lipsa 

de sinceritate în îndeplinirea legilor divine au condus omenirea pe o cale întunecată, unde totul este un 

semn de rău și unde nu există nici speranță, nici credință și cu atât mai puțin caritate. 

10 Mulți oameni s-au obișnuit atât de mult cu lumea păcatelor și a suferințelor în care trăiți, încât cred 

că această viață este cea mai firească, că pământul este destinat să fie o vale de lacrimi și că nu va putea 

niciodată să adăpostească pacea, concordia și progresul spiritual. 

11 Acei oameni care cred acest lucru sunt prinși în somnul ignoranței. Cei care cred că această lume a 

fost menită de Mine să fie o vale de lacrimi și de ispășire se înșeală. Edenul pe care l-am oferit oamenilor 

se poate întoarce și se va întoarce, pentru că tot ceea ce am creat este viață și iubire. Prin urmare, cei care 

pretind că lumea a fost destinată de Dumnezeu să fie un loc al durerii umane se înșeală. În schimb, ar 

trebui să spună că ei înșiși au condamnat-o la o misiune de judecată, în timp ce, de fapt, a fost creată 

pentru bucuria și revigorarea spiritelor devenite umane. 

12 Nimeni nu a fost predestinat să păcătuiască, deși totul a fost prevăzut pentru a-l salva pe om din 

căderile sale. 

13 Omul nu a vrut să evolueze în sus prin iubire, nici nu a vrut să devină înțelept prin împlinirea Legii 

mele; și a uitat că dreptatea mea, pe care a încercat mereu să o evite, îl protejează pentru că dreptatea mea 

izvorăște din iubirea perfectă. 

14 Acest pământ, profanat de păcat, pătat de crimă și profanat de lăcomie și ură, va trebui să își 

recâștige puritatea. Viața umană, care a fost o luptă neîncetată între bine și rău, va deveni casa copiilor lui 
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Dumnezeu, o casă a păcii, a fraternității, a înțelegerii și a aspirațiilor nobile. Dar pentru a atinge acest 

ideal, oamenii trebuie să treacă prin încercări care îi vor scutura din letargia lor spirituală. 

15 Momentul actual este favorabil auto-reflecției, deși voi credeți contrariul, pentru că vă simțiți 

prizonierii unei umanități fără compasiune, fără iubire, fără pace. Dar cu cât te apropii mai mult de punctul 

culminant al bătăliei, cu atât mai puternică va deveni trezirea ta; pentru că presimțirea Duhului îți va spune 

că după încercare va veni pacea și, odată cu ea, restaurarea. 

16 Cât de departe de realitate sunt în prezent milioane de ființe care trăiesc doar pentru prezența lor 

materială! Cum ar putea să-și deschidă ochii la realitate? - Doar ascultând vocea conștiinței - acea voce 

care are nevoie de colecție, reflecție și rugăciune pentru a fi ascultată. 

17 Nu fiți nerăbdători, iubiți oameni, nu cereți ca vorbele mele să se împlinească în câteva ore. Unele 

dintre ele vor deveni realitate în curând, iar altele în timp. 

18 Pentru ființa umană, mai ales atunci când trăiește ore pline de durere, există momente care i se par 

secole pentru că nu știe să se înarmeze cu speranță, credință, răbdare și blândețe. Dar dacă se ridică la 

mine pentru a primi lumină, aceste virtuți le vor da putere să spere și să lupte și vor îndulci și orele dificile. 

19 Treci prin momente dificile, când progresul pe care l-ai făcut în spiritul tău este pus la încercare. În 

spirit - ți-am spus ─ pentru că este singurul care te poate susține în călătoria ta dificilă prin viață. 

20 Nu vă bazați doar pe puterea voastră omenească, căci carnea este fragilă. Fă acest lucru, însă, 

ținând cont de tăria spiritului care se roagă la mine și este pătruns de credință. Atunci vei putea avea 

încredere că vei rezista în luptă. 

21 Iubirea mea te acoperă ca o mantie de protecție în orele de durere și de judecată prin care treci, iar 

mila mea te face să înțelegi că paharul pe care îl bei este necesar. 

22 Voi lua această cupă și o voi transforma în vinul vieții veșnice pentru tine, de îndată ce îmi vei 

arăta meritele tale. 

23 Veți fi obținut echipamentul necesar pentru a face cunoscută învățătura mea ca Maestru, atunci 

când veți fi fost capabili să vă găsiți pe voi înșivă. Atunci veți auzi vocea conștiinței și masca care acoperă 

tot răul va cădea de pe voi. 

24 Căutați mântuirea sufletului, chiar cu prețul bunurilor materiale, căci cu cât veți pierde mai mult 

din acest motiv, cu atât veți avea mai mult după aceea. Cu cât dăruiești mai mult, cu atât mai mult vor 

crește darurile din spiritul tău. Adevărat vă spun că, atunci când egoismul nu-și va mai găsi loc în inima 

voastră, veți fi stăpâni, iar iubirea mea vă va primi și vă va spune: "Tatăl vostru vă primește cu bucurie și 

vă oferă pâinea duhovnicească". Cu adevărat, v-am chemat de pretutindeni, căci sunetul clopotului divin s-

a auzit în toată lumea. Dar au fost doar câțiva care au răspuns la apel. 

25 Ați înțeles, oameni buni, că v-am chemat ca să vă dau să mâncați pâinea vieții veșnice? 

26 Cu toții v-ați primit locul la banchetul spiritual, dar Maestrul vede că mai sunt locuri libere. Ei sunt 

cei care nu au acceptat invitația Mea. Au respins mâncarea pe care le-o pregătisem. Cu durere vă spun: 

"Cel care respinge ceea ce îi oferă Cerul trebuie să verse mai târziu lacrimi". Aceste cuvinte au fost auzite 

și de unul dintre slujitorii mei, care a primit instrucțiunea de a se apuca să aducă la Mine pe fiecare 

persoană flămândă pe care o întâlnește. Îl voi așeza apoi la masa mea, iar cei care nici măcar nu bănuiau și 

nici nu se așteptau la un har atât de mare vor ocupa locurile libere și vor fi mai binecuvântați decât cei care 

se numesc aleșii mei. 

27 Voi continua să chem ființele umane și, de asemenea, ființele care aparțin de dincolo, pentru ca cei 

neîncarnați să se așeze la masa mea împreună cu cei întrupați, pentru că toți sunt copiii mei. 

28 Discipoli: Când vine cuvântul meu la voi și nu-l înțelegeți, vă îndoiți de el. Dar eu vă spun: Dacă 

ești chinuit de nesiguranță, retrage-te în singurătatea câmpurilor și acolo, în mijlocul naturii, unde ai ca 

martori doar câmpul deschis, munții și firmamentul, întreabă-l încă o dată pe Maestrul tău. Cufundați-vă în 

cuvântul său și repede răspunsul său plin de iubire va ajunge la voi. Atunci vă veți simți purtați, inspirați, 

pătrunși de o fericire spirituală necunoscută. În acest fel nu veți mai fi oameni cu puțină credință, pentru că 

veți ști că orice cuvânt al lui Dumnezeu conține adevărul, dar pentru a-l înțelege, trebuie să intrați în el cu 

devotament și cu o minte curată, pentru că este un sanctuar. 
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29 Ori de câte ori ești pregătit și vrei să afli ceva, dorința ta de lumină va atrage lumina divină. De 

câte ori v-am spus: Mergeți în singurătatea muntelui și spuneți-mi acolo grijile voastre, suferințele și 

nevoile voastre! 

30 Isus v-a învățat aceste lecții în Epoca a doua prin exemplul Său. Amintiți-vă de exemplul meu când 

m-am retras în deșert pentru a mă ruga înainte de a-mi începe slujba de predicare. Amintiți-vă că, în 

ultimele zile ale existenței Mele printre oameni, chiar înainte de a merge la sinagogă să Mă rog, am mers 

în singurătatea crângului Măslinilor pentru a vorbi cu Tatăl. - Natura este un templu al Creatorului, unde 

totul se ridică pentru a i se închina. Acolo puteți primi în mod direct și nealterat strălucirea Tatălui vostru. 

31 Acolo, departe de egoismul și materialismul uman, veți simți inspirații înțelepte care vă vor 

pătrunde în inimă și vă vor îndemna să faceți binele în calea voastră. 

32 Aceste manifestări pe care vi le ofer în prezent prin intermediul organului uman al minții se vor 

încheia în anul 1950. Acest moment irevocabil va veni. Dar ce mai contează că nu mai auziți Cuvântul 

Meu prin intermediul purtătorului de cuvânt, când ați învățat să vă ridicați în interior pentru a primi 

inspirația direct de la Maestru? 

33 Ridicați-vă, iubiți copii, și lucrați după exemplul lui Isus. 

34 Așa cum Mă fac cunoscut înaintea ochilor voștri prin aceste minți, tot așa veți primi inspirația 

Mea. Apoi, în numele meu, veți proclama învățăturile pe care vi le inspir. În acest fel, veți experimenta că 

învățătura mea continuă, că revelația mea coboară în spiritul vostru pentru totdeauna. Doar forma 

exterioară va fi ușor diferită. 

35 Atunci când sunteți pregătiți, veți merge la lucru cu umilință. Căci vă spun cu adevărat că, dacă în 

inima voastră este chiar și puțină vanitate sau mândrie, nu veți putea face o lucrare bună. Oricine vrea să 

predice învățătura mea trebuie să o practice cu umilință. Vă vorbesc astfel pentru ca să înțelegeți ce vă 

lipsește să faceți. - Vreți să vă dedicați pe deplin răspândirii învățăturilor mele. Dar cum poți să predai 

dacă învățătura lui Isus nu se manifestă în faptele și în viața ta? Lăsați oamenii să recunoască lucrarea mea 

în faptele voastre, atunci imaginea Maestrului se va reflecta în discipol. 

36 Vă spun că o veți simți atunci când spiritul vostru va fi pregătit să predea Doctrina mea semenilor 

voștri. Căci aceasta va fi atunci când vă veți găsi pe voi înșivă. Atunci veți auzi foarte clar vocea 

conștiinței. Atâta timp cât nu este cazul vostru, nu veți putea să mă simțiți cu adevărat. 

37 Nu există nimeni care să nu-și dorească să găsească fericirea, și cu cât aceasta este mai durabilă, cu 

atât mai bine - pentru că eu vă învăț o cale care duce la cea mai înaltă și eternă fericire. Cu toate acestea, 

eu doar vă arăt calea, iar apoi vă las să o alegeți pe cea care vi se potrivește cel mai bine. 

38 Vă întreb: Dacă tânjești după fericire, de ce nu o semeni și apoi o culegi? Cât de puțini sunt cei 

care au simțit impulsul de a fi acolo pentru oameni! 

39 Vorbesc într-un mod în care atât spiritul tău, cât și natura ta pământească mă înțeleg. Dar fiți 

conștienți că eu vreau să salvez sufletul, chiar și cu prețul trupului său. 

Să știți că, cu cât dați mai mult, cu atât veți avea mai mult. Odată ce veți ajunge în acest stadiu, veți fi 

maeștri. Atunci viața ta va fi un exemplu, o oglindă în care ceilalți își pot vedea greșelile și își pot corecta 

erorile. 

40 Pentru a vă ajuta în echiparea voastră - veniți să ascultați cuvântul meu divin. 

41 Lasă-ți gândurile și simțurile să se odihnească, astfel încât să poți simți vocea mea în inima ta. 

42 Cuvântul meu este calea trasată din eternitate prin voința mea, pentru ca sufletele să nu rătăcească 

fără țintă pe pământ. Vă spun cu adevărat, omul trebuie să cunoască spiritualizarea pentru a ajunge la 

dezvoltarea sufletului său. 

43 Aceasta este epoca luminii Duhului Sfânt, resimțită în interior de sufletele evoluate, de cei care văd 

dincolo de aparențe. 

44 Contemplați universul și apreciați-l în toată perfecțiunea și frumusețea sa. Ea a fost creată pentru 

ca copiii Domnului să fie inspirați de ea și să vadă în ea o imagine a Tatălui. Dacă veți concepe creația în 

acest mod, vă veți ridica gândirea la divinitatea mea. 

45 Gândirea ta nu trebuie să fie niciodată inertă, trebuie să progreseze în mod constant, așa cum 

dezvoltarea raselor de-a lungul generațiilor nu cunoaște nicio stagnare, la fel ca și știința umană, care, în 

decursul timpului, indică întotdeauna o cale de urmat. 
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46 Căutați-mă cu spiritul, fără a vă agăța de tradițiile obișnuite și fără a vă agăța de ritualuri 

simbolice. Căutați-mă în inima voastră și mă veți găsi în ea, pentru că inima iubește, suferă și simte. 

47 Dacă oamenii nu și-ar fi uitat inimile în încercarea de a-și spori cunoștințele în domeniul științei, 

nu ar mai fi existat atâta discordie și atâta egoism, iar ei ar fi descoperit deja scânteia divină pe care o 

purtați cu toții în voi, motiv pentru care sunteți cu toții frați și surori în mine. Oamenii ar îndeplini deja 

principiul de bază al lui Iisus, acela de a se iubi unii pe alții, ceea ce ar fi suficient pentru ca această lume 

să aibă pace și lumină. 

48 Astăzi, vocea conștiinței întâlnește oameni surzi care, fără să se oprească să o asculte, se aruncă în 

războaie ucigașe, distrug națiuni, distrug elemente de viață și forțe materiale, fără să se gândească că, în 

consecință, semănând o descompunere morală și spirituală, ceea ce este și mai grav. 

49 Trebuie să vă vorbesc despre toate acestea, bărbați și femei, pentru ca în lucrarea de restaurare 

morală și spirituală să vă puteți îndeplini sarcina în acest moment. Nu vă limitați doar la a asculta cuvântul 

Meu; gândiți-vă bine la el și puneți-l în aplicare, căci dacă nu o faceți, ar fi o sămânță surdă. 

50 Susține progresul sufletului tău și asigură-te că își părăsește corpul pământesc plin de devotament 

și înălțare atunci când va veni momentul stabilit prin voința mea. Înțelegeți că nimeni nu vine la mine 

fizic, ci ca ființă spirituală. Când se întâmplă acest lucru, aveți grijă să ajungeți pe treptele înalte ale scării 

raiului, unde nu mai există durere și distragere a atenției. 

51 Sunteți imperfecți în ceea ce privește lucrările voastre, nu în ceea ce privește originea sau creația 

voastră. Dar, în cele din urmă, veți ajunge la această perfecțiune prin propriile merite. 

52 Ați stat cu adevărat în fața altarului înțelepciunii, unde spiritul vostru a fost înzestrat din belșug de 

harul meu. 

53 Discipoli, atunci când noi doi conversăm fără purtător de voce sau mediator de la spirit la spirit, și 

doar noi doi ne confruntăm cu infinitul, veți auzi în adâncul ființei voastre vocea divină care izvorăște din 

tăcere pentru a vorbi spiritului vostru. - Dincolo de această tăcere se află concertul ceresc, ale cărui sunete 

nu le puteți auzi încă, pentru că auzul vostru nu poate auzi decât sunetele materiale. 

54 Ascultați acest mesaj cu adevărat devotat, pentru că va veni vremea când nu mă veți mai auzi sub 

această formă. Dar dacă rămâneți pregătiți, veți primi mai târziu cuvântul meu într-un mod mai perfect. 

Această formă de manifestare, la care participați în prezent, o puteți considera ca fiind externă. Dar 

cealaltă vă promit că va fi interioară, și o veți obține atunci când vă veți spiritualiza și mai mult. Atunci 

oamenii se vor apropia de comuniunea perfectă, când se vor ridica la Tatăl lor fără intermediari sau 

martori și vor primi direct de la El ceea ce cer. Atunci spiritul uman va începe să strălucească așa cum nu a 

strălucit niciodată, pentru că, în comuniune cu Mine, Mă voi reflecta în el. 

55 Manifestarea luminii Mele prin intermediul intelectului uman a fost făcută pentru a vă aduce 

învățăturile fundamentale și pentru a pune bazele marii iluminări care va veni mai târziu. Am venit, de 

asemenea, să vă ușurez povara crucii pe care fiecare dintre voi o poartă în viață - o cruce pe care fiecare și-

a creat-o singur și pe care s-a răstignit de bună voie. 

56 Multora dintre cei care mi-au adus în față necazurile și paharul lor de amărăciune, le-aș putea 

spune că nimeni nu i-a dus la Calvar; ei înșiși și propria lor voință au fost cei care au căutat acel pahar. Aș 

putea, de asemenea, să le spun că acele cuie, spinii, balele și oțetul vor dispărea și că vor învia la o viață 

nouă și mai bună dacă vor ști să vină la mine și să mă cheme în toiul încercării. 

57 Când aud acest lucru, unii mă întreabă: "Maestre, când ne vorbești de această viață nouă, te referi 

la cea de dincolo sau la existența pe care trebuie să o ducem pe pământ?". La aceasta vă răspund că, atunci 

când vă ridicați la lumină, la iubire, la adevăr și la bunătate, nu trebuie să vă faceți griji cu privire la locul 

în care veți sta. 

58 V-am spus în acel al doilea timp: "Casa Tatălui Meu are multe case". - Știți că fiecare duh este o 

casă a lui Dumnezeu? În orice loc unde există o conștiință, Domnul va fi. 

59 Astăzi încă nu vă puteți imagina cum va fi lumea când va înțelege pe deplin învățătura mea, când 

omul își va smulge păcatul din inimă - știu bine acest lucru. Știu că vor veni vremuri în care bărbatul și 

femeia, de la copil până la bătrân, se vor putea bucura cu toții de o pace desăvârșită și vor experimenta 

fericirea de a trăi în fericire nealterată aici, pe acest pământ unde s-au vărsat atâtea lacrimi și atâta sânge. 
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Acei oameni nu vor dori să distrugă nici măcar pentru o clipă armonia cu Dumnezeul lor și vor purta cu ei, 

scrisă în minte, esența Legii mele, cu principiul suprem al iubirii reciproce. 

60 De aceea, voi, cei care mă ascultați, înțelegeți cât de necesar este să vă pregătiți pentru a aduce 

Buna Vestire semenilor voștri, pentru a nu-i mai priva de fericirea pe care le-o va aduce trezirea. Amintiți-

vă că mulți dintre cei pe care îi treziți vor realiza ceea ce voi nu ați putut face și că cei care îi trezesc la 

rândul lor vor realiza mai mult decât cei care le-au adus Vestea cea Bună, și așa mai departe, pas cu pas, 

până când va veni timpul când oamenii vor fi mari și numeroși, iar împlinirea Cuvântului Meu va fi 

vizibilă pe pământ. 

61 Am așteptat ca voi să ajungeți la maturitate spirituală pentru a vă spune: "Luați sămânța și 

împrăștiați-o". 

62 În Era a doua v-am dat un exemplu despre cum trebuie să așteptați ora potrivită pentru a îndeplini 

sarcina care v-a adus pe pământ. 

63 Am așteptat ca trupul meu - acel Isus pe care oamenii îl aveau în fața ochilor - să ajungă la cea mai 

bună vârstă pentru a îndeplini prin el misiunea divină de a vă învăța să iubiți. 

64 Când acel corp - inima și mintea - a atins dezvoltarea sa deplină, Spiritul meu a vorbit prin buzele 

sale, înțelepciunea mea i-a inundat mintea, iubirea mea s-a așezat în inima sa, iar armonia dintre acel corp 

și lumina divină care îl lumina era atât de perfectă încât deseori am spus mulțimilor: "Cel care îl cunoaște 

pe Fiul îl cunoaște pe Tatăl". 

65 Hristos s-a folosit de adevărul din Dumnezeu pentru a-i învăța pe oameni. El nu a extras-o din 

lume. Nu de la greci, caldeeni, esenieni sau fenicieni - de la nimeni nu a atras lumina. Aceștia nu 

cunoșteau încă calea cerului, iar eu am învățat ceea ce nu era cunoscut pe pământ. 

66 Isus și-a dedicat copilăria și tinerețea carității active și rugăciunii, până când a sosit ceasul să 

proclame împărăția cerurilor, legea iubirii și a dreptății, învățătura de lumină și de viață. 

67 Căutați esența cuvântului meu proclamat în acele zile și spuneți-mi dacă ar fi putut proveni din 

orice învățătură umană sau din orice știință cunoscută la acea vreme. 

68 Vă spun, dacă aș fi pretins cu adevărat învățătura acelor oameni, Mi-aș fi căutat ucenicii printre ei 

și nu printre oamenii needucați și ignoranți din care Mi-am format grupul de apostoli. 

69 Mă întrebați ce vă pot spune despre învățăturile și filozofiile acelor popoare, iar eu vă spun că sunt 

inspirații ale Spiritului, dar nu adevărul suprem pe care doar eu îl posed. 

70 În această a treia eră, a fost voința Mea de a Mă face cunoscut prin intermediul omului, folosind 

spiritul și intelectul său. Dar, în acest fel, m-am folosit de cei umili, de mințile inculte și simple, având 

grijă ca mințile lor să nu fie atinse de științe și teorii. Pentru a vă da învățătura Mea prin intermediul 

acestor buze umane inexpresive și pentru a surprinde și impresiona mulțimile de ascultători, compuse din 

oameni de toate felurile, nu trebuie să credeți că ar fi trebuit să trimit mai întâi purtătorii de voce la maeștri 

pentru a găsi la ei echipare și înțelepciune - dimpotrivă, i-am ținut departe de orice contagiune și influență, 

pentru ca mințile lor să fie suficient de nepărtinitoare, pure și libere pentru a reproduce inspirația divină în 

fața oamenilor. Ce ar fi putut întreba atunci acei oameni (Maeștrii) cu privire la mesajul profund și 

necunoscut pe care Spiritul meu îl dezvăluia acum omenirii? 

71 Acesta este motivul pentru care am ales oameni needucați și simpli pentru a face cunoscută 

învățătura Mea prin organul lor de înțelegere. 

72 Învățătura pe care am pus-o în Isus în acel moment a fost perfectă în esența și în forma ei. Nu 

puteți să-i atribuiți nici un cusur, pentru că Cel care l-a inspirat și Cel care l-a transmis este perfect. 

73 Astăzi, în timp ce comunic prin intermediul acestor creaturi care trăiesc foarte departe de 

perfecțiune, trebuie să acordați atenție mai mult sensului Cuvântului decât formei exterioare a acestuia, 

deoarece sunt creaturi umane care nu se pot armoniza cu perfecțiunea Celui care le inspiră mesajul divin. 

74 Vă spun toate acestea pentru că oamenii deja instruiți, cei care cred în prezența mea la această 

manifestare, au datoria, prin înălțarea lor spirituală, prin rugăciunea lor și prin echiparea lor, să coopereze 

cu purtătorul de voce care îndeplinește o misiune spirituală atât de delicată. 

75 Cei care nu înțeleg responsabilitatea celor care îndeplinesc această misiune nu vor avea 

compasiune plină de iubire pentru ei. Dar cei înțelegători vor fi ca niște ajutoare credincioase care, prin 

rugăciunile lor, ajută la împărțirea poverii crucii cu frații și surorile lor. 



U 169 

162 

76 Când proclamarea mea va fi încheiată și veți înțelege toată iubirea pe care v-am arătat-o când m-

am manifestat prin aceste creaturi, va trebui să-mi spuneți: "Doamne, de vreme ce ai coborât până la 

mizeria noastră, până la păcătoșenia și nenorocirea noastră, ce nu ar trebui să facem noi pentru a întoarce o 

iubire atât de mare? Și atunci veți începe să iubiți și să vă dedicați viața celor care au nevoie de iubire, 

lumină și milă. 

77 Acei ucenici iubiți care m-au înconjurat și m-au urmat în cea de-a doua epocă și-au dat viața, și-au 

revărsat spiritul și și-au vărsat sângele pentru că au vrut să-l răsplătească cu iubire pe cel care și-a părăsit 

tronul pentru a trăi cu ei și a le dărui cea mai prețioasă comoară a Spiritului: adevărul. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 170  
1 Când te gândești la chinurile pe care le-am suferit pe cruce, ești îngrozit de faptul că josnicia 

umană a ajuns la asemenea excese de cruzime. Dar vă spun că acea durere și paharul pe care l-am băut 

atunci nu au fost cea mai mare amărăciune. 

2 Cea mai mare durere pentru mine a fost să văd că, în ciuda vieții mele în mijlocul lor, copiii mei nu 

au vrut să recunoască cine eram - cel care le dezvăluia adevărul cu cuvinte pline de lumină - și să văd că 

îmi respingeau cuvintele și mă renegau, și că eu îmi revărsam iubirea în inimile lor, în timp ce ei mă 

batjocoreau și buzele lor rosteau blasfemii împotriva mea. 

3 Ultimul suspin pe care l-am răsuflat pe cruce a fost iertarea divină care a venit din inima mea 

pentru atâta suferință și atâta moarte. Dar Pasiunea mea nu s-a încheiat cu acest oftat. Vă spusesem că eu 

sunt Viața, iar Spiritul meu a continuat să primească ingratitudinea tuturor oamenilor în eternitate. 

4 Au discutat dacă eram sau nu Mesia cel promis. Ei au examinat lucrările Mele pentru a vedea dacă 

ele confirmau ceea ce profețiile anunțaseră; și în timp ce unii au ajuns la concluzia că Eu eram Cel Promis, 

alții M-au negat - materialiștii care se închină doar la ceea ce este material, cei care au interpretat profețiile 

în conformitate cu dorințele lor lumești și cu interesele lor egoiste, toți au continuat să Mă nege. 

5 Cât de orbi au fost cei care au auzit cuvintele mele de viață și au văzut faptele mele mărețe, dar nu 

și-au dat seama că numai Dumnezeu era capabil să le realizeze. 

6 Astăzi se poate spune că omenirea l-a recunoscut pe Hristos ca fiind Mesia pe care Tatăl l-a promis 

omenirii încă din prima eră. Și totuși, oamenii nu încetează să mă nege, să mă respingă și să-mi ofere fiere 

și oțet din ingratitudinea lor pentru dragostea mea. 

7 Astăzi nu se mai îndoiesc de Isus, dar mulți pun la îndoială și chiar neagă divinitatea mea. Unii îmi 

atribuie o mare înălțare spirituală; alții susțin că și eu trec prin calea de dezvoltare a sufletului pentru a 

putea ajunge la Tatăl. Dar dacă ar fi fost așa, nu v-aș fi spus: "Eu sunt Calea, Adevărul și Viața". 

8 Îți cunosc raționamentele, filozofiile. Știu că, pentru voi, se întrupează doar un suflet care are 

nevoie de această încercare pentru a se înălța și a se desăvârși, iar acest lucru vă interzice să credeți că 

"Cuvântul" divin s-a făcut om. Știu că nu înțelegeți că Ființa Divină ar putea simți durerea, iar oamenii 

care își dau seama că acest lucru i s-a întâmplat lui Hristos neagă, prin urmare, că El ar putea fi Divinitatea 

promisă. 

9 O, iubiții mei copii, dacă ați putea înțelege că întruparea "Cuvântului" pe pământ este cea mai mare 

expresie a Iubirii Divine! A fost o dorință de umilință față de voi și o învățătură din dorința mea de a mă 

limita, de a mă face mic, pentru ca voi să mă simțiți mai apropiat de voi și voi mai aproape de Tatăl. 

10 Dar această mare durere - cât de puțin știi despre ea! Vă gândiți doar la durerea fizică, la carnea 

care suferă, la chinul sufletului, dar nu înțelegeți că, atâta timp cât nu există armonie între creaturile umane 

și Tatăl lor ceresc, durerea va continua printre voi. Dar ce durere ai putea suferi care să nu se reflecte 

înapoi la Tatăl tău? 

11 Să nu credeți că Mă apăr de judecățile voastre sau că vă cer să nu Mă lipsiți de acea natură divină 

pe care Mi-o negați. Am venit în acest moment pentru a-i spune omului să mă judece cu duhul său. 

12 Nu mai încercați să citiți și să înțelegeți cu mica voastră rațiune umană marea carte a vieții scrisă 

de Spiritul divin pentru spiritul vostru, căci spiritul vostru este cel care obține nemurirea și nu "carnea". 

13 Țineți minte că vă dau aceste învățături prin intermediul unor creaturi needucate și simple, pentru 

ca voi să le credeți. Pentru că dacă vi le-aș fi dat prin oameni instruiți și educați, ați fi luat aceste revelații 

ca pe o altă teorie printre multele care au apărut pe pământ în aceste vremuri. 

14 Cei care au fost cuprinși de cuvântul meu în acest timp s-au apucat de lucru ca niște muncitori 

sârguincioși și muncesc neobosit, inspirați de învățăturile mele. Buzele lor nu-mi spun: "Maestre, iată-ne 

aici cu tine", pentru că ei știu că sunt cu mine peste tot când împlinesc legea mea, iar mâine vor fi ghizi 

spirituali și ambasadori ai umanității. 

15 În lume, oamenii așteaptă deja venirea apostolilor păcii și ai luminii - pe voi, cei care ați fost cu 

Maestrul divin, care veți aduce Vestea cea Bună în inimi. 

16 Sunteți încă în procesul de testare și de pregătire pentru practica învățăturilor mele. Vă săturați de 

iubirea mea și sunteți complet impregnați de Lucrarea mea. 
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17 Aceștia sunt deja ultimii ani ai proclamării mele. După 1950, când voi retrage cuvântul Meu, vă 

veți aminti de el și inima voastră se va umple de durere dacă nu ați știut să-l folosiți. Dar vă spun cu 

adevărat că nu mă voi despărți de voi, ci doar forma în care Mă voi manifesta se va schimba și pot chiar să 

vă spun că voi fi mai aproape de voi, pentru că va veni timpul adevăratei spiritualizări. 

18 Veți continua să fiți în contact spiritual cu mine. Dă-ți seama cât de simplă este învățătura mea, cât 

de ușor de înțeles legea mea, aceeași pe care ți-a predat-o Isus Galileanul. 

19 Nu vreau să vă judec încă, ci să vă arăt încă o dată calea care duce la mine. 

20 Acum sunteți încă ucenici, dar mâine veți fi maeștri și veți învăța prin cuvinte și fapte ceea ce v-am 

descoperit. Voi, bărbați și femei, veți fi profesori de înaltă moralitate. Gândiți-vă că va trebui să vă 

confruntați cu comunitățile religioase în mijlocul cărora va trebui să realizați o mare lucrare spirituală, 

pentru că în rândul multora s-a stins credința și a dispărut speranța, și asta pentru că oamenii nu se cunosc 

pe ei înșiși și nici nu au milă de ei înșiși. Dar pentru a predica adevărul meu și a vorbi despre iubirea mea, 

trebuie să vă purificați. 

21 În cea de-a doua eră, le-am spus discipolilor mei: "Dacă unul dintre membrele trupului vostru este 

cauza păcatului vostru, tăiați-l", adică, chiar dacă acest lucru vă costă durere și sacrificiu, trebuie să fiți 

puri. Vouă vă spun: Purificați-vă inima, nu lăsați patimile să prindă rădăcini în ea. Curățați vasul pe 

dinăuntru și pe dinafară. 

22 Lasă-ți inima să bată în ritmul iubirii mele, atunci semenii tăi vor trebui să te recunoască după 

puritatea sufletului tău și sinceritatea sentimentelor tale. Găsește echilibrul calm, iartă și vei fi iertat. Trăiți 

în pace cu voi înșivă. 

23. Dă-ți seama cât de mulți dintre semenii tăi, în mijlocul activității lor idolatre, așteaptă venirea lui 

Mesia. Gândiți-vă câți, în ignoranța lor, cred că voi veni doar ca să îmi execut judecata asupra celor răi, să 

îi salvez pe cei buni și să distrug lumea, fără să știe că sunt printre oameni ca Tată, ca Maestru, ca frate sau 

prieten, plin de iubire și umilință, întinzând mâna mea de ajutor pentru a-i salva, binecuvânta și ierta pe 

toți. 

24 Prin urmare, voi vă desfășurați darurile (spirituale) sub îndrumarea mea pentru a da dovadă de 

noua mea revelație - fie că este vorba de a înlătura durerea celui care suferă, fie că este vorba de a arăta 

calea luminii celui pierdut sau de a trezi la o viață nouă pe cel "mort" cu chemarea "Scoală-te și umblă!". 

25 Vei elimina ideea de moarte și vei învăța calea adevăratei vieți. 

26 Când vorbiți despre munca mea, faceți-o cu convingere. În momentul inspirației, exprimați ceea ce 

simte inima. Pregătiți-vă, căci voi vorbi omenirii prin buzele voastre. Trăiți cu vigilență, fără să vă abateți 

de la învățătura Mea, astfel încât să nu vă aflați niciodată prinși în mrejele oamenilor. 

27 Grupul care se adună pentru a asculta cuvântul Meu este încă mic. Dar o consider o reprezentare a 

întregii umanități și îi dau învățătura mea, așa cum am făcut-o de când mi-am făcut cunoscută voința prin 

fiica mea Damiana Oviedo, prin intermediul intelectului său. Ceea ce v-am dat în acest fel au fost 

învățături de înțelepciune pe care trebuie să le păstrați în inimile voastre ca pe o bijuterie prețioasă, pentru 

că esența lor este iubirea. 

28 Vă binecuvântez pentru că mă primiți neobosit. Vreau ca, așa cum v-am instruit și v-am îndrumat 

pe voi, să vă îndrumați și să vă instruiți semenii. Eu v-am acordat darul de a vindeca durerea cu balsamul 

meu vindecător, care este mila. 

29 Voi sunteți martori ai modului în care M-am făcut cunoscut. Mâine, când acest cuvânt nu va mai 

ieși de pe buzele oamenilor și când acest har nu va mai exista, vă veți aminti cu dragoste de acest timp și 

de aceste manifestări. Atunci veți da mărturie despre ceea ce ați auzit și ați văzut. 

30 După 1950, oamenii vă vor întreba în ce mod a fost manifestat Cuvântul Domnului, iar voi le veți 

spune că a fost făcut printr-o manifestare simplă, într-un limbaj simplu și pe înțelesul tuturor. 

31 Veți fi ascultați cu interes, iar cărțile care transmit învățăturile mele vor fi citite cu nerăbdare. 

32 În diferite forme v-am instruit de-a lungul timpului, dar întotdeauna v-am învățat aceeași 

instrucțiune. Mai presus de toate, a aprins credința pentru ca voi să deveniți demni în fața Mea și să 

obțineți în cele din urmă răsplata meritelor voastre în viața veșnică. 

33 Ce ai putea să-mi aduci în fața Mea în inima ta, pe care Eu să nu-l pot vedea? 
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34 Aud totul și știu totul. Vegheați și rugați-vă, căci lupul vă pândește. Nu-i condamnați pe cei care au 

căzut în ispită pe drumul vieții, ci mai degrabă invitați-i cu dragoste să ia un nou început pentru a progresa 

pe calea dezvoltării. 

35 În Epoca a doua, o femeie care se lăsase pradă ispitei și căzuse în păcat a fost judecată în plină 

stradă de o mulțime de oameni, chiar în timp ce Iisus trecea pe acolo. Acei oameni au acuzat-o pe femeie 

de adulter și au căutat să o ucidă. Atunci s-au întors la Stăpân și i-au spus, ca să-l pună la încercare: 

"Doamne, femeia aceasta a fost prinsă în adulter și Legea lui Moise spune că trebuie să fie ucisă cu pietre 

de popor. Ce zici de asta?" Atunci Isus s-a uitat la ei cu milă și le-a răspuns: "Cine dintre voi este fără de 

păcat să arunce primul piatra." 

36 Lumina acelui cuvânt a luminat sufletele și, cum toți se simțeau prea imperfecți și nevrednici 

pentru a judeca un semen, s-au retras rușinați, lăsând pătrățica goală. 

37 Isus a întrebat-o apoi pe femeia care zăcea pe pământ: "Femeie, unde sunt cei care te acuză? Au 

plecat. Scoală-te, du-te și nu mai păcătui." 

38 Adevărat vă spun că numai Eu sunt singurul care trebuie să judec toate lucrurile. 

39 Vă invit să studiați Cuvântul meu și, dacă vreți pacea mea, să respectați poruncile mele, pentru ca 

ele să vă ghideze în orice moment. 

40 Oameni buni, scrieți "caritate activă" pe bannerul vostru. Oricine vrea să lucreze în domeniile 

mele, să facă din milă principiul de bază al muncii sale, atunci va avea o mare misiune de îndeplinit. 

41 Câmpurile pe care s-a răspândit durerea sunt foarte întinse, iar sămânța iubirii și a milosteniei este 

foarte puțin depozitată în inimile celor care trebuie să pornească la semănat. 

42 Spiritul meu de mângâiere se revarsă asupra tuturor celor care vor duce la îndeplinire această mare 

lucrare de iubire pe pământ. Dar această mângâiere a fost oferită și lumii spirituale, acelor entități care au 

fost destinate să radieze lumina lor pe căile pământului. 

43 Când vă vorbesc despre lumea mea spirituală, mă refer la acele oștiri de ființe spirituale 

ascultătoare care, ca adevărați servitori, fac doar ceea ce le poruncește voința Domnului lor. Pe aceștia vi i-

am trimis pentru ca ei să fie sfătuitori, protectori, doctori și frați și surori adevărați pentru toți oamenii. Ei 

nu se plâng, pentru că au pace în ei. Ei nu pun întrebări, pentru că lumina evoluției lor și experiența lor pe 

drumurile lungi le-a dat dreptul de a lumina mințile oamenilor. Ei sunt la îndemână cu promptitudine și 

umilință la orice strigăt de ajutor și la orice nevoie. 

44 Eu sunt cel care i-a însărcinat să se facă cunoscuți printre voi, pentru ca ei să vă dea instrucțiunile 

lor, mărturia lor și încurajarea lor. Ei merg înaintea voastră, vă curăță calea și vă oferă ajutorul lor pentru 

ca voi să nu vă pierdeți curajul. 

45 Mâine și voi veți face parte din această armată de lumină care lucrează în lumea infinită a ființelor 

spirituale doar din iubire pentru frații și surorile sale umane, conștientă că astfel îl slăvește și îl iubește pe 

Tatăl său. 

46 Dacă vreți să fiți ca ei, consacrați-vă existența bunătății. Împărtășește pacea și pâinea ta, primește-i 

cu dragoste pe cei nevoiași, vizitează-i pe cei bolnavi și pe cei întemnițați. Aduceți lumină pe calea 

semenilor voștri care rătăcesc în căutarea adevăratei căi. Umpleți infinitul cu gânduri nobile, rugați-vă 

pentru cei care sunt absenți, atunci rugăciunea îi va aduce aproape de voi. 

47 Atunci, când moartea îți va opri bătăile inimii și când lumina din ochii tăi se va stinge, te vei trezi 

într-o lume minunată pentru armonia, ordinea și dreptatea ei. Acolo veți începe să înțelegeți că dragostea 

lui Dumnezeu vă poate compensa pentru toate faptele, încercările și suferințele voastre. 

48 Atunci când un suflet ajunge în acel cămin, se simte din ce în ce mai pătruns de o pace infinită. Își 

amintește imediat de cei care trăiesc încă departe de această fericire și, în îndemnul său, în dorința sa ca 

cei pe care îi iubește să poată atinge și ei acest dar divin, se alătură oștilor spirituale care luptă și lucrează 

pentru salvarea, bunăstarea și pacea fraților și surorilor lor de pe pământ. 

49 Pentru a vă pregăti inima și pentru a da putere spiritului vostru, vocea mea vă încurajează pe 

această cale a încercărilor care, așa cum ați observat deja, dau fermitate spiritului vostru. Cei care au 

putere o pot împărtăși cu cei care se simt slabi. 

50 În curând veți vedea sosirea multor oameni din alte țări care vor veni în această națiune unde 

Maestrul se face cunoscut. 
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51 Lumina înțelepciunii mele îi va scutura pe oameni din letargia lor și îi veți vedea dezvoltându-se 

spiritual și intelectual. Acest pas va fi pentru binele umanității. 

52 Neamurile își vor întoarce ochii spre această parte a pământului și vor cunoaște lucrarea și 

cuvântul meu, care va fi păstrat în tipar. Pentru că în acel moment, mințile celor pe care i-ați numit 

purtători de cuvânt vor fi închise la această proclamare. 

53 Locurile de întâlnire care au primit marile mulțimi vor rămâne deschise și după plecarea mea, 

astfel încât discipolii să se poată aduna în continuare acolo pentru a studia Cuvântul meu. Ei vor veghea ca 

niște santinele, așteptând sosirea "ultimilor" pe care îi anunț astăzi. Când veți fi la postul vostru, cei care 

vă veți afla vor realiza măreția a ceea ce v-am dezvăluit. Dacă nu sunteți credincioși acestei misiuni, 

mizeria și dezastrul îi vor întâmpina pe cei care vor încerca să se apropie de voi în dorința de pace și 

lumină. 

54 De asemenea, vă voi învăța să vă îndepliniți îndatoririle față de cei care guvernează lumea. Dacă 

vreți ca deciziile lor să fie benefice și corecte pentru popoarele lor, trebuie să îi sprijiniți prin rugăciune. 

55 Dacă, în loc să lucrați în acest fel, îi abandonați și vă ocupați doar de criticarea rezoluțiilor lor, le 

permiteți să își piardă curajul în luptă și să fie expuși unor influențe dăunătoare. Fiți ca niște gardieni ai 

păcii. 

56 Vă spun cu adevărat că, încă din primele zile ale omenirii, omul a avut conștiința intuitivă de a 

purta în el o ființă spirituală - o entitate care, deși invizibilă, se dezvăluia în diferitele lucrări ale vieții sale. 

57 Domnul vostru v-a dezvăluit din când în când existența spiritului, natura și ființa sa ascunsă. 

Pentru că, deși o porți în tine, vălul în care te învăluie materializarea ta este atât de gros încât nu poți 

discerne ceea ce este mai nobil și mai pur în ființa ta. 

58 Omul a îndrăznit să nege multe adevăruri. Și totuși - credința în existența spiritului său nu a fost 

unul dintre lucrurile pentru care a luptat cel mai mult, pentru că omul a simțit și în cele din urmă a înțeles 

că negarea spiritului său ar fi același lucru cu negarea lui însuși. 

59 Atunci când corpul uman a degenerat din cauza patimilor, a viciilor și a materialismului, a devenit 

un lanț, o legătură întunecată la ochi, o închisoare și un obstacol în calea dezvoltării spiritului. Cu toate 

acestea, omului nu i-a lipsit niciodată o scânteie de lumină interioară care să-i vină în ajutor în momentele 

de încercare. 

60 Cu adevărat vă spun că cea mai înaltă și mai pură expresie a spiritului este conștiința, acea lumină 

interioară care face din om cel dintâi, cel mai înalt, cel mai mare și cel mai nobil dintre toate creaturile 

care îl înconjoară. 

61 "Maestre" - mă întrebi în tăcere - "de ce știm atât de puțin despre spirit? De ce știm atât de puțin 

despre noi înșine?" 

62 Maestrul vă răspunde: Pentru că v-ați orientat mai mult spre ceea ce vă aduce lumea și nu v-ați 

dedicat studiului lucrurilor nepieritoare, care este spiritul vostru. Chiar și spiritul, având în vedere 

frumusețile, minunile și plăcerile pe care i le rezervă viața - chiar și pentru o scurtă perioadă de timp -, 

refuză fericirile pe care i le poate oferi propria dezvoltare. Cu toate acestea - trebuie să vă spun sincer - nu 

trebuie să credeți că materialul pământesc este mai puternic decât spiritul și că acesta este motivul pentru 

care s-a scufundat până la materializare. Nu, spiritul este incomparabil mai puternic și așa va fi 

întotdeauna. Dar dacă a căzut, a făcut-o în mod voluntar, sedus de ispitele unei lumi care îi oferă - chiar 

dacă doar temporar - o viață bogată în plăceri și ispite prin simțurile cărnii. 

63 Este firesc ca materializarea sa să îl împiedice să se cunoască pe sine și să nu îi permită să își 

dezvăluie abilitățile prin partea sa umană a ființei. Căci natura materială pare a fi cea mai opusă naturii 

spirituale. Cu toate acestea, atunci când ambele își găsesc armonia în tine, vei experimenta că natura ta 

fizică este ca o oglindă pură care reflectă spiritualul și chiar divinul în toată frumusețea sa. 

64 Căutați prezența mea în lucrările pe care le-am realizat și mă veți găsi la fiecare pas. Încercați să 

mă auziți și mă veți auzi în vocea puternică ce emană din tot ceea ce este creat. Pentru că îmi este ușor să 

mă dezvălui prin manifestările creației. Mă dezvălui atât într-o stea, în furia unei furtuni, cât și în lumina 

blândă a unui răsărit. Îmi las vocea să se audă în trilul melodic al unei păsări, așa cum o exprim și prin 

parfumul florilor. Și fiecare expresie a mea, fiecare propoziție, fiecare lucrare vă vorbește tuturor de 

iubire, de împlinire față de legile dreptății, de înțelepciune, de eternitate în spirit. 
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65 De ce nu ați reușit să vă arătați în toată plenitudinea spirituală, în marea frumusețe a spiritului 

vostru, deși aveați putere asupra materialului? - Pentru că v-ați lăsat purtați de patimile lumii. 

66 Prin urmare, nu vă abțineți de la studiul și practica învățăturilor mele, crezând că astfel veți obține 

o mai mare spiritualitate. Trebuie să înveți să o câștigi prin înțelepciune, atunci vei fi ajuns la începutul 

armoniei universale, în care vei permite spiritului tău să se manifeste. 

67 Interpretați legea și respectați-o. Acest lucru vă va pregăti pentru a trăi în lumile spirituale 

superioare. Atâta timp cât există lumi materiale, lumea spirituală trebuie să continue să radieze și să își 

reverse lumina asupra lor. 

68 Gândește-te: dacă nu ai fi acum capabil să stăpânești o cochilie fizică fără bază - ce sarcină aș 

putea încredința spiritului tău, atunci când acesta va trăi odată într-o lume de spiritualizare superioară? 

69 Numai eu pot să vă dau aceste învățături, o, copii ai oamenilor. Ce om ar putea să vă spună ce vă 

mai am încă pregătit pentru voi în camera Mea secretă? Gândiți-vă și rugați-vă, o, ucenici, pentru ca 

învățătura mea să vă conducă la împăcarea spiritului cu haina sa pământească. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 171  
1 Fântâna harului se revarsă asupra ta pentru a-ți potoli setea de pace și pentru a te purifica. 

2 Trebuie să te instruiesc pentru că te văd încă slab. În acest Cuvânt se află puterea care dă un nou 

curaj spiritului. 

3 Nu observați, când mă ascultați, cum vă părăsesc durerile din inimă? Este pentru că vocea Tatălui 

te ușurează și te mângâie. 

4 Sunteți încă copii pe lunga cale a spiritului și de aceea mila mea vă susține și sfaturile mele vă 

călăuzesc. Există spini pe cărare și abisuri pe margini, dar eu vă învăț să nu faceți pași greșiți, să nu vă 

lăsați înfrânți de ispite. Pentru că ești destinat să-i instruiești pe semenii tăi prin exemplul vieții tale. În 

acest fel, veți da cea mai bună mărturie că l-ați ascultat pe Maestrul Maeștrilor. 

5 Deși mă gândesc la spiritul tău, nu uit de trupul tău - o creatură slabă care are nevoie de 

compasiune, dragoste și răbdare pentru a găsi armonia cu spiritul și pentru a-și sluji Dumnezeul cu o urmă 

de perfecțiune. 

6 Faceți un examen de conștiință la sfârșitul fiecărui an, pentru că, atâta timp cât trăiți pe pământ, 

sunteți supuși și legilor timpului. Întoarceți-vă gândurile spre trecut, lăsați totul să treacă pe lângă voi încă 

o dată. Amintește-ți ziua în care ai auzit pentru prima dată Cuvântul meu, ziua în care spiritul tău a 

prevăzut că o nouă eră se deschidea în fața lui și a înțeles că vălul multor mistere se rupea acum pentru a-i 

permite să vadă clar adevărul acestei învățături. Pentru că din acel moment ai înțeles greșelile și erorile 

care erau prezente în viața ta și a apărut în tine dorința imensă de a-l sluji pe Domnul tău iubindu-ți și 

slujindu-ți semenii. Nu ai ezitat să juri să mă urmezi din acest moment, fără să te gândești dacă nu cumva 

ar putea veni un moment de slăbiciune sau de descurajare care să te facă să te împiedici. 

7 Dar, în măsura în care m-ai ascultat, instrucția mea a pătruns în ființa ta, iar conștiința ta a fost 

judecătorul care a stăpânit instinctele cărnii. 

8 Conștiința ta nu ți-a condamnat niciodată faptele rele fără să te fi avertizat mai întâi, făcându-te să 

înțelegi ce înseamnă să respecți legile mele și când să le încalci. 

9 Îndrumat în acest fel de conștiința ta, te-am lăsat să alegi calea și, din moment ce ai ales să Mă 

cauți și să faci binele pe această cale, am fost un Maestru neobosit și iubitor pentru tine, corectându-te cu 

blândețe, judecându-te cu dreptate divină și iubindu-te ca pe cel mai desăvârșit Tată. 

10 Chiar și așa, nu ați atins încă gradul de spiritualitate pe care trebuie să-l aveți pentru a răspândi 

învățătura mea. 

11 Când veți face ale voastre durerile, suferințele și bucuriile semenilor voștri, veți fi făcut un pas 

sigur pe cale. Atâta timp cât îi judecați pe cei care sunt mai puțin vinovați decât voi și vă considerați 

superiori celorlalți în loc să fiți umili cu inima, sunteți încă departe de a fi discipolii mei. Nu ați văzut că 

am fost răstignit și am iertat omenirea? De ce nu Mă luați ca exemplu? - Pentru că întotdeauna percepeți 

satisfacțiile pentru trup cu mai mult interes decât cele care privesc spiritul. 

12 Văd că nu ați înțeles încă foarte bine instrucțiunile mele și nici nu aveți o idee clară despre scopul 

care vă așteaptă. 

13 Nu vreau ca niciunul dintre copiii mei să piară în abisul întunecat al întunericului. Vreau să 

continuați să urcați treaptă după treaptă pe scara spre perfecțiunea spirituală. 

14 Acum fă o examinare a întregii tale vieți și a faptelor tale în lumina conștiinței tale, ca să știi dacă 

ai progresat sau te-ai oprit. Unii trebuie să pună capăt libertinajului lor. Vă asigur că tocmai în timpul 

sacrificiului care înseamnă pentru trup renunțarea la pasiunile sale veți simți dorința de a mă sluji și de a 

vă iubi semenii. În acel moment, pocăința va izbucni și plânsul va lăsa prospețime și liniște în inimă și 

sinceritate în spirit. 

15 Nu v-am cerut un sacrificiu total în slujba Mea și nici nu o voi face, pentru că îndatoririle pe care 

vi le-ați asumat în lume vă ocupă, de asemenea, timpul. Dar vreau să vă dați seama de ceea ce ați învățat 

de la Mine și în timpul acestei sarcini. 

16 Vegheați și rugați-vă pentru cei care suferă de foame, de boală sau de mizerie, căci eu voi veghea 

asupra voastră. Căutați Cuvântul meu; făcând acest lucru, veți fi în dialog constant cu mine. 
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17 Privește cu spiritul tău scara cerului care se înalță în fața ta ca o cale luminoasă spre infinit, care 

invită spiritul tău să ajungă în sânul Tatălui - un sân de pace și de fericire de nedescris. 

18 V-am găsit pierduți ca niște naufragiați fără busolă, ca niște pelerini rătăciți în deșert. Dar Eu v-am 

trimis lumina Mea care v-a făcut să găsiți o cale plină de speranțe, de credință și de mângâiere, care v-a 

înălțat spiritul și l-a inundat de vitalitate și de energii, pentru ca el să continue spre țelul său. 

19 La capătul scării cerului, pe ultima treaptă, se află o casă pentru care sunteți cu toții destinați, dar 

care trebuie câștigată prin merite, prin credință, prin mare iubire și milă; depășind obstacolele și învingând 

adversarii până când veți ajunge în sfârșit la noua Țară Făgăduită, împărăția care nu este din această lume. 

20 Această scară spre cer este o cale dreaptă și nu există labirinturi sau aberații pe ea, prin care vă fac 

să înțelegeți că nu veți întâmpina dificultăți în îndeplinirea Legii Mele și în studiul aprofundat al 

învățăturilor Mele. 

21 Veți merge înainte fără ezitare pe această cale și veți lupta pentru ascensiunea voastră. Te voi face 

puternic. Dacă nu cu puterea și lumina mea, cu ce arme veți lupta și vă veți apăra? Cu ce ți-ai învinge 

ispitele? Dacă nu v-aș acoperi cu mantia mea de iubire, cum ați putea să vă eliberați de dușmanii voștri? 

Dar cu adevărat, vă spun, trebuie să dobândiți protecția mea și lumina sabiei mele prin merit. 

22 Urmele tale vor rămâne imprimate pe calea spirituală care se deschide în fața ta. Dar aceste urme 

ar trebui să vorbească de fapte bune, de renunțări, de fapte nobile, de iubire generoasă și de milă 

nelimitată. 

23 Destinul fiecăruia este marcat de sarcina sa spirituală și de sarcina sa umană. Ambele ar trebui să 

fie în armonie una cu cealaltă și să depună eforturi pentru atingerea unui singur obiectiv. Adevărat vă spun 

că nu voi evalua numai faptele voastre spirituale, ci și pe cele materiale. Căci în ele voi descoperi merite 

care vor ajuta spiritul tău să ajungă la Mine. 

24 Nu veți fi singuri în rătăcirile voastre. Înaintea voastră - unii mai aproape, alții mai departe - sunt 

multe ființe care, de asemenea, înaintează pas cu pas, veghind și rugându-se pentru cei care merg în urma 

lor. Idealul lor nu este de a ajunge singuri sau de a fi primii, ci de a deschide calea pentru frații și surorile 

lor, astfel încât, într-o zi, fericirea celor dintâi să fie fericirea tuturor. 

25 Cât de frumoasă mi se pare această cale! Cât de mult se înviorează spiritul meu când vede 

progresul copiilor mei, efortul lor de a ajunge mai sus și de a atinge un nou nivel de perfecțiune! 

26 Există ființe din toate lumile, unele în spirit, altele în carne și oase, toate îndeplinind sarcini 

diferite. Îți stabilești casa în veșnicie pentru ca mâine să te ospătezi cu gustul dulce al mierii pe care ți-o va 

da pacea spiritului. 

27 Binecuvântat este cel ce mă urmează pe calea adevărului. 

28 Binecuvântat este cel care iubește și are încredere, care își cunoaște sarcina și o îndeplinește. 

29 Când vă vorbesc de "cale", nu mă refer la una pe pământ, pentru că nu în lumea în care trăiți voi se 

află Împărăția mea. Este calea spirituală mereu ascendentă. Este vorba de dezvoltarea și progresul care vă 

așteaptă spiritul. Prin urmare, oriunde vă aflați pe pământ, puteți fi pe calea spiritului. 

30 Copiii mei, dacă v-ați rătăcit, întoarceți-vă la ea; dacă v-ați oprit, mergeți înainte. 

31 Sarcina pe care o porți în tine ți-am dat-o în funcție de capacitățile și puterea ta. Trebuie doar să o 

înțelegeți și să o iubiți. Rugați-vă zilnic pentru ca să primiți lumina necesară pentru eforturile voastre. 

După aceea, rămâneți pregătiți, atenți, ca să auziți vocile celor care vă cheamă, ale celor care vă imploră, 

dar și ca să puteți face față încercărilor. Pentru că fiecare zi a existenței voastre este o pagină în cartea pe 

care fiecare dintre voi o scrie. Fiecare zi este marcată de o încercare, iar fiecare încercare are un sens și un 

motiv. 

32 Voi face din voi un popor sănătos la trup și la suflet, pentru că voi sunteți cei aleși, martorii 

revelațiilor mele din toate timpurile; și ați venit în această epocă pentru a îndeplini o misiune dificilă și 

pentru a deschide calea noilor generații. 

33 V-am semănat calea cu dovezi de iubire pentru ca voi să nu vă îndoiți de mine și nici de voi înșivă. 

- Voi, cei care m-ați ascultat în acest timp, nu vă veți scufunda în mormânt și veți lua cu voi secretul 

acestei manifestări pe care vi l-am împărtășit. Pentru că sarcina voastră cea mai importantă este să vorbiți 

oamenilor în numele meu și să dați mărturie despre revelațiile mele. 
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34 Nu-mi spuneți că nu aveți pregătirea necesară pentru a face acest lucru, pentru că v-am vorbit de 

multe ori și, ascultându-mă, v-ați purificat. Voi toți puteți transmite acest mesaj lumii. Oamenii se așteaptă 

și sunt pregătiți să o primească. Nu ați observat dorința de spiritualizare și de pace pe care o au oamenii? 

Nu vă emoționează ignoranța și durerea lor? 

35 Duhul Meu se revarsă asupra tuturor oamenilor, le vorbește prin conștiința lor și le spune: Vino la 

mine și odihnește-te. Primiți credința care vă lipsește, nu mai fiți orbi pe cale. 

36 Oameni buni, cunoașteți lucrarea pe care o desfășor în prezent în lume? "Nu", îmi veți spune, "noi 

vedem doar această umanitate răzvrătindu-se, căzând în mare ruină și suportând o vizită gravă". Adevărat 

vă spun că i-am permis omului să se judece pe sine cu mâna lui, recunoscându-și toate greșelile, pentru ca 

el să se întoarcă la Mine purificat. Eu am trimis lumina Mea la orice făptură și am stat lângă ea în zilele de 

necaz. 

37 Spiritul meu a coborât peste fiecare spirit, iar îngerii mei sunt răspândiți în tot universul, 

îndeplinind instrucțiunile mele de a ordona totul și de a readuce totul pe drumul său. Atunci, când toți își 

vor fi îndeplinit misiunea, ignoranța va fi dispărut, răul nu va mai exista și doar binele va domni pe 

pământ. 

38 Oh, dacă ați fi fost capabili să Mă înțelegeți, dacă ați fi cunoscut dorința Mea de a vă desăvârși - 

cât de departe v-ați fi înălțat deja și cât de aproape ați fi fost de Mine! Dacă voința ta ar fi fost a mea, ai fi 

ajuns deja în vârful unde te aștept. 

39 Dar care este dorința mea, oameni buni? - Unificarea și pacea voastră. 

40 Iată-mă din nou aici, vorbindu-vă, mișcându-vă inimile în așteptarea trezirii voastre. 

41 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 de la rădăcină și aruncate în focul nestins. 

42 Eu vă vorbesc prin alegorie și, când vă vorbesc despre acest copac, vorbesc despre faptele 

oamenilor. 

43 Celor cărora le-am încredințat funcții, le spun: Pregătiți-vă recolta. - Părinți de familie, învățători și 

conducători, stăpâni și slujitori, mari și mici, nu vreau să-mi oferiți câmpurile voastre sălbatice. Chiar dacă 

este doar o sămânță mică - oferă-mi-o purificată și tare. 

44 Veniți la mine, chemați-mă, și vi se va deschide. Dar veniți bucuroși, mulțumiți de munca voastră, 

ca să vă simțiți bine, ca mine. 

45 Adevărat vă spun că, dacă ar exista o mie de minți pregătite, M-aș face cunoscut prin aceste mii de 

minți în același timp. 

46 Eu vă dau învățătura Mea de când m-am făcut cunoscut pentru prima dată prin fiica Mea, Damiana 

Oviedo, prin a cărei inteligență v-am comunicat voința Mea. De atunci, înțelepciunea Mea a curs prin 

acești purtători de voce, o înțelepciune pe care ar trebui să o acumulați în inimile voastre ca pe niște 

bijuterii prețioase, pentru că ele conțin iubire. 

47 Vreau ca voi, așa cum v-am învățat și v-am îndrumat, să vă învățați semenii. 

48 Voi sunteți martorii a tot ceea ce am spus în acest timp, pentru ca mâine, când Cuvântul meu nu va 

mai fi cu voi, să vorbiți despre aceste învățături semenilor voștri. Apoi, privind înapoi la aceste 

manifestări, veți explica celor care vă vor întreba cum s-a făcut cunoscut Maestrul și ce a făcut purtătorul 

de voce. Căci după 1950 oamenii vă vor întreba și, inspirați de mărturiile voastre, vor cere cărțile în care 

este tipărit cuvântul meu și în ele vor găsi prezența și esența mea. Dacă ei caută imperfecțiuni, nu le vor 

găsi, pentru că imperfecțiunile celor prin care Mă manifest nu vor intra în acele cărți. 

49 Aceste scrieri vor aprinde în inimi lumina credinței adevărate. Ei vor arăta păcătoșilor calea spre 

reînnoire și vor produce noi ucenici, noi soldați, mulți dintre ei vor da dovadă de mai multă credință și mai 

multă dragoste decât mulți dintre cei care mă ascultă în acest moment. 

50 Pregătiți-vă pentru ca mărturiile voastre să fie puternice și adevărate. Eu îmi arunc lumina asupra 

tuturor oamenilor. 

51 Binecuvântată este inima care este pregătită, căci va simți prezența mea. 

52 Oameni buni, este voința mea ca în această a treia eră, fiecare minte, inimă și spirit să atingă 

această cunoaștere spirituală. 

53 Cartea înțelepciunii este deschisă pentru ca toți să devină discipolii mei. 
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54 Supravegheați cu cel mai mare zel instrucțiunile pe care vi le dau în acest moment. 

55 Voi sunteți familia mea umilă, căreia i-am încredințat o moștenire, căreia i-am dezvăluit tot ceea ce 

era conform voinței mele. 

56 Nu cunoașteți casa cerească și continuați să rătăciți în deșert. Dar eu am venit să vă unesc în 

iubirea mea și nu uitați că iubirea Tatălui vostru vă așteaptă. În prezent, vă pregătesc drumul pentru ca să 

vă puteți recupera după munca grea de azi. Dar vă spun de pe acum că pe această cale sunt mai mulți spini 

decât flori. Nimic nu vă va surprinde pe voi, cei care ați învățat căile vieții și ați dobândit fermitate și curaj 

pe ele. 

57 Voi sunteți discipolii mei în acest moment, încercați să înțelegeți revelația mea și, în același timp, 

sunteți surprinși de progresul științei. Bucurați-vă că ați fost martori la toate aceste minuni, pentru că nu 

numai că ați ajuns să cunoașteți roadele inteligenței umane, dar ați atins și cunoașterea spirituală la un 

nivel înalt de dezvoltare. 

58 Câți oameni de știință, care sunt considerați învățați, neagă viața spirituală, în timp ce voi înțelegeți 

ceea ce ei nu au realizat. Sarcina voastră este de a face cunoscută (învățătura mea) pentru ca în acest timp 

toți să facă încă un pas spre lumină. 

59 Văd dorința oamenilor care tânjesc să vină la mine. V-am spus: am deschis calea pentru ca toți să 

poată experimenta fericirea infinită de a mă găsi. Voi, care ați făcut un pas spre reînnoire, spre 

spiritualizare, simțiți că sufletul vostru se bucură de bucurie. 

60 Vreau să las aceste audiențe aici echipate înainte de a pleca la sfârșitul anului 1950. 

61 În cea de-a doua eră, am pregătit doisprezece oameni și ei mi-au răspândit Doctrina în toată lumea 

cunoscută atunci. Douăsprezece oameni au fost de ajuns pentru a stabili legea Mea de iubire. Le-am spus 

că voi fi din nou printre oameni. Și acum cuvântul Meu s-a împlinit, căci Stăpânul a revenit în duh, însoțit 

de oștile Sale spirituale. 

62 Acesta este momentul eliberării spiritului, epoca luminii și a evoluției. Veți recunoaște sămânța pe 

care o las în suflete, iar această sămânță va fi mărturia venirii mele la oameni în această a treia eră în care 

m-am manifestat din anul 1866. 

63 Voi, cei care mă ascultați acum, sunteți discipolii mei în acest timp și ați venit la mine fără să știți 

pe ce drum vă aflați. 

64 Vreau ca noii mei discipoli să fie semănători de pace în această lume. 

65 Nici nu știți cât de mult reușește spiritul vostru să se dezvolte prin scurtele momente pe care le 

luați din lume pentru a mi le dedica mie. Cu adevărat, am surprize pentru voi când veți ajunge la Tatăl 

vostru. 

66 Este o misiune delicată cea pe care v-am încredințat-o, dar nu este o cruce grea de sacrificiu de 

sine. Nimic nu vă obligă să urmați aceste învățături, deoarece sunteți înzestrați cu libertatea voinței. Dar 

deasupra acestei libertăți de gândire, de viață și de acțiune care vă aparține, strălucește o lumină care este 

conștiința, care vă sfătuiește ce trebuie să faceți și vă învață să deosebiți binele de rău. Această lumină sunt 

Eu, care sunt în interiorul și în exteriorul vostru, ajutându-vă atât în bucurie, cât și în durere, când mergeți 

pe o cale bună sau când alergați spre abis. Sunt pretutindeni pentru că sunt Inima Divină care bate în tot 

universul. 

67 Nu mai vreau nici ispășire, nici durere pentru voi; vreau ca sufletele tuturor copiilor mei, așa cum 

stelele înfrumusețează firmamentul, să lumineze împărăția mea cu lumina lor și să umple de bucurie inima 

Tatălui vostru. 

68 Pregătiți-vă inimile pentru a primi mesagerul iubirii care este Maria, Mama care coboară pentru a 

mângâia inimile copiilor. 

69 Dragostea cea mai tandră a lui Dumnezeu pentru creaturile sale nu are formă. Totuși, în cea de-a 

doua eră, a luat forma unei femei în Maria, Mama lui Iisus. 

70 Înțelegeți că Maria a existat dintotdeauna, deoarece ființa, iubirea și tandrețea ei au fost 

întotdeauna în Divinitate. 

71 Câte teorii și erori au creat oamenii despre Maria! Despre maternitatea, concepția și puritatea ei. 

Cât de mult au blasfemiat în acest proces! 



U 171 

172 

72 În ziua în care vor înțelege cu adevărat această puritate, își vor spune: "Ar fi fost mai bine pentru 

noi dacă nu ne-am fi născut niciodată". Lacrimi de foc vor arde în sufletele lor. Atunci Maria îi va înveli în 

harul ei, Maica Divină îi va proteja cu mantia ei, iar Tatăl îi va ierta și le va spune cu o iubire infinită: 

"Vegheați și rugați-vă, căci vă iert, iar în voi iert și binecuvântez lumea". 

73 Nu caut o recoltă în mâinile tale, pentru că știu că sunt goale. I-am văzut pe cei care, în loc să 

semene credință în inimi, au smuls puținul pe care îl aveau din ea. 

74 V-am înzestrat din belșug cu capacități pentru ca voi să puteți practica iubirea activă față de 

aproapele și, prin urmare, nu este corect să veniți la mine ca niște oameni nevoiași și să implorați ajutorul 

meu. 

75 Când semenii tăi au apelat la tine pentru ajutor, i-ai ascultat și ai avut grijă de ei? Conștiința 

voastră vă spune că în multe ocazii ați rămas surzi și indiferenți, iar aceasta nu este învățătura pe care v-am 

predat-o în Isus. 

76 Privirea Mea vă citește inimile, Cuvântul Meu vă judecă și voi nu tremurați. În timp ce vă judec, 

vă învăț, vă iubesc și vă iert. Vă iert pe voi, care Mă ascultați, și iert omenirea. 

77 Uneori vă văd nehotărâți și vă este teamă să mergeți înainte, vă este teamă de capcanele drumului, 

vă este teamă chiar și de lumina mea pentru că credeți că veți fi orbiți de strălucirea ei. Atunci cum vei 

deveni puternic și cum vei opri durerea? Lasă ca lumina Spiritului meu să îți umple ființa, atunci vei 

înțelege multe revelații și deznădejdea ta va dispărea. Nu vă supărați pe faptul că unul și același Dumnezeu 

vă judecă, vă iubește și vă chinuiește. Nu vă confundați, căci din inima Tatălui vine cea mai severă 

judecată și, în același timp, cea mai iubitoare mijlocire pentru copiii săi; dar nu contestați dreptatea 

Tatălui, căci aveți deja lumina mea în spiritul vostru. Căci, dacă se va face simțită fără încetare în viața ta, 

ți se va părea că ți-am refuzat iertarea Mea, că nu te mai iubesc, că am depășit linia dreptății și mă 

dovedesc crud și nedrept, În iluzia ta nu ai putea înțelege atunci că nimeni nu culege o durere care nu a 

semănat-o înainte. 

78 Dacă ai înțelege învățătura mea, ai simți iubirea mea și ai recunoaște prezența mea în viața ta, care 

te scutește de pași greșiți și de căderi și te restabilește cu bunătate părintească atunci când ingratitudinea ta 

sau nevoia ta te-au doborât. Altă dată mă vei vedea ușurând povara deprimantă a fărădelegilor tale pentru 

a-ți mișca inima spre o contemplație profundă, căci dragostea și iertarea mea sunt nemărginite. 

79 Până acum, doar oamenii needucați, cu o minte simplă și cunoștințe umile au ajuns să cunoască 

munca mea. În toate timpurile, aceștia au fost primii care au venit să mă asculte, dar acum vor veni și 

savanții, filosofii și oamenii de știință. Unii o vor face cu intenția de a explora sensul acestei învățături, iar 

alții cu premoniția că, făcând acest lucru, vor întâlni o realitate luminoasă. Cu toții vor învăța noi lecții în 

Cuvântul meu, iar această nouă înțelepciune pe care o vor descoperi în revelațiile mele va transforma 

modul de gândire, de a fi și de a simți al întregii umanități. 

80 Cât de mult se vor minuna de modul simplu și perfect pe care l-am ales pentru a realiza revelația 

Mea și câte explicații și soluții vor găsi în învățăturile Mele. 

81 Un nou timp pe care îl încredințez acestei umanități, care este formată din ființe cu maturitate 

spirituală diferită, precum și cu diferite tipuri de sarcini pe pământ. 

82 Pe omul de mâine îl așteaptă o luptă aprigă - o luptă care nu va fi aprinsă de dorința pentru bunuri 

materiale și nici nu va fi atât de egoistă încât să distrugă vieți omenești în cursul ei. Nu, vă vorbesc despre 

o luptă nobilă și sublimă prin care pacea și iubirea vor fi restaurate în lume. Vă vorbesc despre muncă, 

efort și sacrificiu pentru îmbunătățirea voastră, atât morală și materială, cât și pentru salvarea și progresul 

vostru spiritual. 

83 Pe bazele adevăratei cunoașteri, pe iubire și dreptate, oamenii de mâine vor construi o lume de 

pace și lumină. Pe ruinele trecutului se va ridica o lume nouă din punct de vedere moral, spiritual, 

intelectual și științific, cu ajutorul căreia viața popoarelor va fi complet transformată. 

84 Aici, unde binele a fost atât de mult combătut, unde sacrul a fost atât de mult profanat, unde tot 

ceea ce este drept și permis a fost respins cu violență, legea iubirii va prevala. Valea de lacrimi de astăzi va 

fi transformată într-o vale a păcii. Pentru că buna voință a omului de a se ține de lege își va găsi răsplata 

dreaptă atunci când își va recăpăta acel dar suprem al spiritului care este pacea. 
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85 Când viața omului se va desfășura într-o atmosferă de pace, cunoștințele sale vor fi mai mari, iar 

inspirația sa va fi mai înaltă decât a fost vreodată până acum. 

86 Cum ar putea oamenii de astăzi să fie inspirați în mijlocul unei lumi vicioase, în care atâtea 

gânduri de ură, răutate și materialism plutesc în jur, formând un fel de cortină care împiedică mintea lor să 

privească adevărul Eternului? 

87 Veniți la mine, oameni buni, rugați-vă și spuneți-mi în limbaj spiritual dorințele și suferințele 

voastre. Pentru că atunci te voi lua de mână și te voi conduce în interiorul sanctuarului meu, unde îți voi 

dezvălui tot ceea ce îți poate servi pentru a-ți împodobi existența, pentru a o face mai frumoasă și mai 

nobilă. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 172  
1 V-am îmbrăcat cu haina harului, pentru ca aceasta să vă deosebească de popoarele și comunitățile 

religioase de pe pământ. 

2 Numai practicând învățătura mea veți putea păstra curată această haină, care nu este materială, ci 

făcută din lumină, și pe care o purtați în suflet. 

3 Este atât de sensibilă încât chiar și o privire rea, care reflectă sentimente rele față de aproapele tău, 

este capabilă să o păteze. Acum veți putea înțelege că atunci când comiteți fărădelegi mai grave, nu doar 

pete, ci rupeți bucăți întregi din haina voastră. 

4 Voi toți, când ați ieșit din spiritul meu, ați fost înzestrați cu această haină, care este puritatea 

sufletului. Cine a reușit să păstreze intact acest har până la întoarcerea sa? Cine a supraviețuit tuturor 

bătăliilor și ispitelor fără păcat? - Foarte puține. Pe majoritatea i-am văzut în zdrențe, iar mulți sunt lipsiți 

de orice virtute. 

5 Acum am venit să vă acopăr din nou, să vă îmbrac, revărsând lumina mea asupra sufletelor, ca o 

mantie imensă pe care o împart pentru a vă împodobi. Fiți conștienți, oameni buni, că tocmai această 

lumină este cea după care vă va recunoaște lumea. 

6 Vă eliberez de rău, ca să fiți vrednici să aveți sămânța Mea și să o semănați. Cum aș putea să vă 

trimit goi sau zdrențăroși, pătați sau necurați, să dați mărturie despre cuvântul Meu? 

7 Acum că ați început o cale de reînnoire, nu zăboviți, nu adormiți în mijlocul drumului, pentru că 

atunci v-ați întârzia progresul spiritual. 

8 Vreau ca fiecare pas pe care îl faceți în lucrarea mea să fie un alt pas care să vă ducă mai sus în 

pelerinajul vostru și să știți că fiecare lucrare vă va aduce roade. Nu uitați să o culegeți, nu vă mulțumiți să 

semănați și apoi să neglijați recolta. 

9 Dacă doriți cu adevărat să deveniți maeștri în spiritualizare, trebuie să fiți perseverenți, răbdători, 

studioși și atenți, pentru că astfel veți avea ocazia să culegeți treptat roadele muncii voastre pe parcurs, 

prin care veți acumula experiențe care sunt lumină, care sunt cunoașterea adevăratei vieți. 

10 Cei care predau lucrarea mea în lume trebuie să fie adevărați cunoscători ai ființei umane - atât în 

ceea ce ține de suflet, cât și în ceea ce privește corpul. 

11 Dintr-un spirit purificat în experiență, întărit în luptă și purificat de bunătate, va ieși un sfat care 

este exact, un cuvânt care rezolvă o problemă, o judecată corectă, o instrucțiune care convinge. 

12 Câți sunt în lume cei care se dedică îndrumării spirituale prin intermediul diferitelor biserici și 

secte care există și care, în loc să-i îndrume pe semenii lor pe calea adevărului, îi lasă să se rătăcească în 

întuneric și îi împing în abisul ignoranței! De ce? - Pentru că nu-i cunosc pe oameni, pentru că nu încearcă 

să-i înțeleagă. Dar cum ar putea ei să înțeleagă oamenii dacă nici măcar nu se cunosc pe ei înșiși? 

13 Nu vreau ca acest lucru să vi se întâmple și vouă, iubiți discipoli ai Erei a Treia. Rețineți că v-am 

învățat să vă cercetați mai întâi interiorul, să vă cunoașteți pe voi înșivă în interior, să vă puteți judeca pe 

voi înșivă. Realizează la câte încercări, mari și mici, te supun pentru ca tu să aplici învățăturile Mele și să 

trăiești în adevăr Cuvântul Meu. Apoi, când veți fi pregătiți, când veți fi modelați de dalta fină a dreptății 

și a iubirii mele, vă voi trimite la semenii voștri cu mesajul meu de mângâiere, de speranță și de pace. 

14 Cine va putea rezista atunci puterii adevărului care emană din cuvintele tale? Cine nu se va simți 

captivat și profund mișcat de înțelegerea, empatia și puterea de convingere a sfaturilor dumneavoastră? Va 

fi credință în inimi, va fi convertire, recuperare și nenumărate miracole. Acesta este rodul pe care vreau să 

îl culegeți, aceasta este recolta pe care mă aștept să o aduceți. Dar nu vă înșelați. Când vă vorbesc despre 

roadele învățăturilor mele, există întotdeauna unii care interpretează acest cuvânt într-un mod foarte 

pământesc și caută roadele faptelor lor sub formă de lingușeli, onoruri, atenții și chiar ca plată în bani. Cât 

de departe este acest fruct de ceea ce vreau să spun în Cuvântul Meu! Ați aflat deja că am vorbit despre 

roadele experienței, ale sincerității, ale înțelegerii, ale păcii sufletești și ale spiritualizării. 

15 Cei care încă mai căutau o remunerație pe pământ sub formă de bani și recunoaștere sunt suflete cu 

un nivel scăzut de dezvoltare, care nu vor să recunoască adevărul și sunt încă mulțumiți cu recompensa pe 

care o oferă lumea. 
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16 Ei se vor trezi acum din vis și vor conștientiza goliciunea lor, deși credeau că sunt îmbrăcați festiv. 

Își vor da seama de mizeria lor spirituală și se vor simți lipsiți spiritual, în timp ce ei credeau că dețin o 

comoară inepuizabilă. 

17 Discipoli, îngrijiți-vă de hainele voastre, învățați de la mine, ca mâine să puteți învăța pe semenii 

voștri. Scapă-ți inima de orice înclinație rea și transform-o în pământ fertil în care să germineze și să 

rodească Cuvântul meu, pentru bucuria semenilor tăi și pentru gloria spiritului tău. Eu sunt mereu cu tine, 

dar tu nu ești mereu cu mine. De aceea, când ajungeți la manifestarea luminii mele divine prin intermediul 

purtătorului de cuvânt, vă spun: Bine ați venit, mulțimi însetate de înțelepciune. 

18 În timp ce voi veniți aici pentru a respecta o întâlnire, eu mă prezint pentru a împlini o promisiune, 

și vă binecuvântez pentru că nu m-ați lăsat să predic singur în deșert. 

19 Nu v-am găsit echipați, pentru că, timp de multe secole, omenirea, în loc să studieze Doctrina mea, 

s-a dedicat unor rituri exterioare și unor forme de cult care nu luminează calea spiritului. Dar eu vă iert, vă 

vin în ajutor și vă las să dobândiți cunoașterea care este încă ascunsă în Cuvântul meu din Era a doua. 

După ce vă veți fi însușit această lecție, vă voi transmite noul meu mesaj, care vă va umple de bucurie prin 

esența și înțelepciunea pe care vi le va aduce. 

20 Vreau ca această umanitate să nu mai fie un începător în cunoașterea spirituală, ci să devină un bun 

discipol care să înțeleagă responsabilitatea pe care o are în această epocă a judecății, a 

Tatăl are o datorie de reparație și de avansare spirituală față de Tatăl. 

21 Iar voi, oameni buni, trebuie să dați mărturie despre învățătura mea prin faptele voastre de iubire, 

pentru ca și alte comunități să se ridice la lumina care este eliberare, adevăr și viață. 

22 De mult timp vă dau bucurie cu această vestire, dar găsesc foarte puțini echipați. Cei mai mulți 

dintre ei se abat de la sarcina căreia ar trebui să îi dedice toate forțele, dragostea și credința lor, deoarece 

tocmai crucea este cea care îi ridică și îi apropie de Mine. 

23 Dacă unii nu au înțeles Cuvântul meu, nu este pentru că nu este clar, ci pentru că nu au știut să-și 

antreneze intelectul, pentru că nu au simțit până astăzi în inima lor iubirea aproapelui, pentru că nu au lăsat 

înțelesul Cuvântului meu să pătrundă în inima lor pentru a o trezi la iubirea adevărată. 

24 Uneori vă plângeți că numărul adepților Cuvântului Meu crește doar încet. Dar eu vă spun că 

trebuie să vă plângeți de voi înșivă, pentru că voi aveți sarcina de a crește și de a înmulți mulțimile care 

formează această comunitate. Dar dacă inimilor voastre le lipsește credința, dacă darurile voastre spirituale 

nu sunt dezvoltate, dacă mințile voastre nu au lumina cunoașterii spirituale, cum veți convinge pe cel 

necredincios? Cum îl vei mișca cu credința și cu iubirea ta, dacă aceste virtuți nu sunt dezvoltate în inima 

ta? 

25 Cel care nu înțelege nu poate conduce la înțelegere; cel care nu simte nu va trezi sentimente. 

Înțelegeți acum de ce buzele voastre s-au bâlbâit și se bâlbâiau când v-ați confruntat cu necesitatea de a da 

mărturie despre cuvântul meu. 

26 Cel care iubește nu trebuie să se bâlbâie, cel care crede nu se teme. Cel care simte are multe ocazii 

de a-și dovedi sinceritatea și veridicitatea. 

27 Vorbesc în mod constant că trebuie să vă pregătiți studiind cu atenție învățăturile mele, că trebuie 

să puneți cuvântul meu în acțiune, pentru că vreau ca pașii voștri pe această cale să fie siguri. Cei care nu 

m-au înțeles cu adevărat sau nu s-au spiritualizat cu adevărat până în momentul în care cuvântul meu nu se 

va mai manifesta sub această formă și lumea mea spirituală nu va mai vorbi prin aleșii mei, iar în rândul 

poporului meu nu vor mai exista simboluri și rituri, vor fi în pericol de a cădea în eroare, vor rămâne pe 

marginea abisului. Dar de ce să vă temeți că se va întâmpla acest lucru, când v-am avertizat de atâta timp 

și în atâtea ocazii, pentru ca voi să evitați pericolele, căderile și vizitele? 

28 Este timpul să reflectați asupra pașilor pe care trebuie să îi faceți pe această cale, pentru a vă 

îndeplini misiunea în modul cel mai pur și mai plăcut în fața Mea. Pentru că, cu adevărat, vă spun, cei care 

sunt inspirați de aceste idealuri vor avea o viziune adevărată asupra viitorului lor și o certitudine cu privire 

la tot ceea ce trebuie să realizeze în viață. Pentru ei nu vor exista nici prăpastii, nici întuneric, nici 

incertitudini. 

29 Vreau ca voi toți să fiți niște suflete puternice. De aceea vă vorbesc în mod constant despre 

pregătire, imersiune spirituală și explorare. 
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30 Vă văd pocăiți, plângând în tăcere, ascultând cuvintele mele și vă binecuvântez pentru că ați 

permis ca esența divină a învățăturilor mele să pătrundă în inimile voastre, care până astăzi nu se treziseră 

încă la iubire, la milă, la bunătate. 

31 Spiritul tău a avut parte de un moment de odihnă, care a fost un răgaz din încercarea grea pe care o 

suportă prin corpul legat de pământ. 

32 Câte suflete ale celor care vin la această manifestare nu au avut nicio clipă de odihnă din ziua în 

care s-au întrupat în acest trup până când au auzit cuvântul meu pentru prima dată! Câte ființe își găsesc 

pacea doar în scurtele perioade de manifestare a mea! Lor și vouă, tuturor, vă spun că puteți continua să vă 

bucurați în mod intim de cuvântul meu, dar să nu uitați că va veni o zi în care nu-l veți mai auzi; atunci vă 

veți propune să vă dovediți credința, spiritualizarea și ascultarea, cu certitudinea că atunci vă veți vedea 

progresul (spiritual) răsplătit prin dialogul direct de la spirit la spirit. 

33 Te-am văzut luptând cu corpul tău pentru a-i înfrâna recalcitranța. A trebuit să treci prin mari 

bătălii cu inima ta pentru a impune ascultarea și predarea față de el. Natura lui rezistă cerințelor 

conștiinței. Dar dacă perseverezi în rugăciune, dacă veghezi, vei face din el cel mai bun colaborator în 

împlinirea duhovnicească. Această luptă face parte din reparația voastră în acest moment. 

34 Toate calitățile tale au fost ascunse încă din momentul în care ai fost creat. Inteligența, empatia și 

rațiunea au fost întotdeauna ale voastre pentru a duce bătălia finală. Când ați învins răul și spiritul vostru 

este pilotul care conduce nava, veți putea să vă căutați semenii și să fiți pentru ei un exemplu strălucitor, 

un adevărat martor. Fără să te lauzi cu tăria ta sufletească și cu autoritatea ta, vei arăta faptele tale, iar 

acestea vor dezvălui supunerea și docilitatea față de legile mele și vor fi exemplul care îi va încuraja pe 

semenii tăi să te urmeze pe calea dezvoltării. 

35 Când nu veți mai auzi cuvântul meu prin purtătorii de cuvânt și când spiritul vostru va simți 

dorința de a realiza ceea ce v-am învățat în acest timp, fiecare dintre discipolii mei să considere grupul de 

oameni care i-a fost desemnat ca fiind familia sa, pentru a-i învăța și îndruma. Purtați-vă cu milă față de ei, 

corectați-i cu iubire și înțelepciune, lăsați-i să respire o atmosferă de pace precum cea pe care ați creat-o 

astăzi, atunci Spiritul meu se va adapta pentru a vă inspira și binecuvânta pe toți. 

36 Nu-i întrebați de unde vin și nici de ce mă caută. Ilie îi va călăuzi când va veni ceasul lor. Deja 

astăzi îi pregătesc pe cei care vor veni în ultimul ceas și îi numesc binecuvântați pe cei care cred în acest 

Cuvânt pe care vi l-am dat prin transmitere umană. 

37 Vă instruiesc ca să fiți mirodenia pământului, ca să bucurați viețile oamenilor prin Vestea cea 

Bună că Stăpânul s-a făcut cunoscut în acest timp de suferință și a lăsat Cuvântul Său ca moștenire pentru 

ca toți să se hrănească și să trăiască pentru totdeauna. 

38 Nu vă însărcinez cu transformarea totală a acestei umanități, dar aduceți Cuvântul meu în inimile 

oamenilor, cu un efort fervent, și el va face minuni. Ce mare mângâiere va primi aproapele tău în zilele de 

încercare dacă îl înveți să interpreteze învățătura mea și cât de mult vei tânji după acele ore petrecute lângă 

mine, bând acea esență divină, simțindu-te ca un copil care primește toată tandrețea și iubirea de la Tatăl 

tău. 

39 Umanitatea de astăzi este un câmp fertil în care se poate lucra. Câmpurile sunt foarte mari, iar 

muncitorii sunt puțini. Cum îmi veți oferi progresul spiritual al generației care locuiește astăzi în această 

lume, dacă nu lucrați cu sârguință? Aveți la dispoziție doar un timp limitat și sunt atât de multe de pregătit. 

Ora este prielnică! Reconstruiește templele care s-au prăbușit în inimile oamenilor. Ajutați la restaurarea 

caselor, predicați duhovnicește în drumul vostru. Dați mărturie cu faptele voastre. 

40 Vegheați ca virtutea să transforme pe frații și surorile voastre, copiii să fie o legătură dulce între 

tată și mamă, iar adolescenții o temelie fermă pentru noile generații; ca soțul și soția să fie după chipul lui 

Dumnezeu și al creației Sale, și ca toți, împreună cu îngerii păzitori care vă asistă, să ajungă la o armonie 

perfectă cu Tatăl vostru. 

41 Cererile tale ajung la mine, lumina pe care am revărsat-o asupra spiritului tău îți luminează ființa. 

Toate lucrările dumneavoastră sunt prezente și vă puteți judeca meritele. Suferințele prin care treceți acum 

vor trece și pacea va străluci în univers. 

42 Rugați-vă pentru națiunile care se luptă între ele în război. Împărtășiți pâinea și hainele voastre cu 

cei care sunt în nenorocire. Deschideți-vă hambarele și hrăniți-i cu dragoste adevărată. În acest ceas de 
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angoasă, arată-ți fraternitatea cu lumea. Practicați caritatea activă față de cei bolnavi, pregătiți sufletele 

care trebuie să plece în lumea de dincolo, întăriți credința celor suferinzi și aduceți pacea tuturor. Cereți și 

voi face minuni printre oameni, pe care i-am ajutat în toate timpurile. Căci dacă credeți că am părăsit 

tronul meu pentru a mă face cunoscut vouă, vă înșelați, căci tronul pe care vi-l imaginați nu există. 

Tronurile sunt pentru oamenii vanitoși și aroganți. Înțelegeți că spiritul meu nu locuiește într-un anumit 

loc. Deoarece este infinită și omniprezentă, ea este pretutindeni, în toate locurile, în spiritual, în material și 

în tot ceea ce este creat. 

43 Unde este atunci scaunul de domnie pe care îl pui sub mine? 

44 Nu luați cuvintele Mele ca pe un reproș pentru slaba voastră înțelegere și recunoaștere a 

adevărului, pentru că Eu nu apar cu voi pentru a vă umili în imaturitatea voastră, ci pentru a vă ridica la 

lumină. 

45 Credeți că nu recunosc evoluția și schimbarea pe care au suferit-o cunoștințele și convingerile 

voastre de când ați auzit acest cuvânt? Vă spun cu adevărat, sunt conștient de pașii pe care îi faceți pe 

calea spirituală. 

46 Când ați venit la manifestarea mea, nu ați crezut în prezența mea prin intermediul unei ființe 

umane, pentru că fuseserăți făcuți să credeți că mă puteți găsi doar în imagini, simboluri și obiecte 

consacrate de bisericile voastre. Ulterior, când ați înțeles, în ciuda lipsei voastre de credință, că învățăturile 

mele aveau un sens care vă lumina și vă liniștea inimile, v-ați dat seama că o lumină divină se manifesta 

prin aceste creaturi destinate să transmită mesajul meu. 

47 O nouă credință s-a născut în inimile voastre, o nouă lumină care v-a dat seama că omul poate 

comunica direct cu Dumnezeu. Dar asta nu a fost tot; a trebuit să vă dați seama că intelectul uman nu este 

necesar pentru ca Tatăl să vă vorbească. Și atunci ai știut că această manifestare divină prin purtătorul de 

voce va fi temporară, pentru că mai târziu va veni vremea dialogului de la spirit la spirit, când oamenii vor 

fi îndepărtat și ultima urmă de materialism, fanatism și ignoranță din cultul, credințele și actele lor de 

închinare, și totul va fi spiritualizat în ei. 

48 Unii dintre voi au înțeles deja, alții trăiesc deja în conformitate cu aceasta, dar încă vă lipsește mult 

pentru a ajunge la scopul de a mă înțelege în adevărul meu, în realitatea mea, și nu mai mult prin fantezii 

create de imaginația voastră umană. 

49 Nu mă mai imaginați pe tronuri ca cele de pe pământ. Eliberați-vă de forma umană pe care mi-o 

atribuiți mereu. Nu încercați să vă imaginați cerul, căci mintea voastră nu va putea niciodată să-l cuprindă 

în toată perfecțiunea sa. Când vă veți elibera de toate lucrurile materiale, veți simți că rupeți lanțurile care 

vă legau, că un zid înalt se prăbușește în fața ochilor voștri, că o ceață densă se dizolvă și vă lasă să vedeți 

un orizont infinit și un firmament necunoscut, adânc și luminos, care este în același timp accesibil 

sufletului binevoitor. 

50 Unii spun: Dumnezeu este în ceruri, alții spun: Dumnezeu locuiește în lumea de dincolo. Dar ei nu 

știu ce spun și nici nu înțeleg ce cred. 

51 Eu locuiesc în ceruri, dar nu în locul pe care vi l-ați imaginat. Eu locuiesc în cerul luminii, al 

puterii, al iubirii, al cunoașterii, al justiției, al fericirii, al perfecțiunii și al armoniei. 

52 Mă aflu dincolo, da, dar dincolo de păcatul uman, dincolo de robia materială, dincolo de mândrie, 

ignoranță și limitare. Vă spun, așadar, că vin la voi pentru că vin la limitarea voastră, pentru că vă vorbesc 

în așa fel încât simțurile voastre să mă perceapă și mintea voastră să mă înțeleagă, și nu pentru că vin din 

alte lumi sau lăcașuri: Spiritul meu locuiește în toată creația. 

53 Ați luptat mult și ați avut nevoie de mult timp pentru a vă transforma convingerile și concepțiile, și 

trebuie să luptați și mai mult pentru a atinge scopul spiritual pentru care v-am destinat, care este acela de 

a-l cunoaște pe Tatăl vostru, de a-l iubi și de a vă închina lui cu duhul. Atunci veți începe să simțiți 

adevăratul "rai" al spiritului, acea stare de exaltare, armonie, pace și bunăstare care este adevăratul paradis 

la care trebuie să ajungeți cu toții. 

54 Strângeți mâna în semn de prietenie, dar faceți-o cu sinceritate. Cum veți fi frați și surori dacă nu 

sunteți încă capabili să fiți prieteni? 

55 Dacă doriți ca Tatăl să locuiască în mijlocul vostru, trebuie să învățați să trăiți ca frați și surori. 

Dacă reușiți să faceți acest pas pe calea fraternității, victoria voastră va avea ca răsplată dialogul dintre 
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spirite. Căci dacă vă iubiți unii pe alții și sunteți uniți în voință și în gândire, vă voi îngădui ca, prin 

inspirație, să intrați în comuniune cu frații și surorile voastre care locuiesc dincolo de lumea voastră. 

56 Lucrarea Mea este plină de lumină, adevărul Meu este clar, de aceea nimeni nu poate umbla în 

întuneric când pretinde că Eu sunt acolo. 

57 Pe vremea când trăiam printre voi, adesea noaptea, când toată lumea dormea, cei care mă căutau 

veneau 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 fost indignați în timp ce vorbeam mulțimii. Remușcarea lor a fost 

și mai puternică atunci când și-au dat seama că Cuvântul Meu lăsase un dar de pace și lumină în inimile 

lor, iar Eu le revărsasem balsamul Meu vindecător în trupurile lor. 

58 Abătuți, au apărut în fața mea și mi-au spus: "Maestre, iartă-ne, am descoperit că există un adevăr 

în cuvintele tale". Eu le-am răspuns: "Dacă ați aflat că Eu spun numai adevărul, de ce vă ascundeți? Nu 

ieșiți afară pentru a primi razele soarelui atunci când apare? Când ți-a fost rușine cu ei?" 

59 Adevărat vă spun că cel ce iubește adevărul nu-l ascunde, nu-l neagă și nu se rușinează de el. 

60 Vă spun acest lucru pentru că mulți vin în secret să mă asculte, negând unde se duc și ascunzând 

ceea ce au auzit, iar uneori negând că au fost cu mine. De ce ar trebui să vă fie rușine? 

61 Trebuie să învățați să vorbiți despre învățătura mea în așa fel încât să nu dați niciodată motive de 

ridicol. De asemenea, trebuie să vă cultivați sinceritatea, astfel încât atunci când îmi dați mărturie, să o 

faceți cu cuvinte care sunt expresia inimii voastre. Aceasta este sămânța care germinează întotdeauna, 

pentru că are puterea de convingere a adevărului care atinge inima și ajunge la spirit. 

62 Când îmi ancorez mesajul meu divin în voi, acesta trebuie să devină un mesaj fratern. Dar pentru 

ca ea să impresioneze și să emoționeze inima materialistă a acestei umanități, trebuie să aibă amprenta 

adevărului pe care vi l-am dezvăluit. Dacă ascundeți ceva, dacă ascundeți ceva, nu ați dat o mărturie 

adevărată despre ceea ce a fost revelația mea în Era a Treia, astfel încât nu veți găsi credință. 

63 V-am dovedit că bandajul întunecat poate fi îndepărtat de pe ochii celui ignorant sau orbit fără a-l 

răni, jigni sau supăra. Vreau ca și voi să faceți la fel. V-am dovedit prin voi înșivă că iubirea, iertarea, 

răbdarea și toleranța au mai multă putere decât duritatea, condamnările sau folosirea forței. 

64 Țineți minte 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 virtute pe care să le arătați. Vă promit că voi face 

simțită prezența Mea în spiritul vostru într-un mod debordant atunci când lumina fraternității va străluci pe 

pământ. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 173  
1 Nu mai sunteți copii mici pe calea spirituală, sunteți suflete evoluate. Știți ce înseamnă "spiritist"? 

Vă voi spune într-o frază scurtă: duhovnic înseamnă "ucenic al Duhului Sfânt". 

2 Veți fi cu toții măreți când veți atinge adevărata umilință, când veți practica adevărata iubire. Atâta 

timp cât în inimile voastre va exista răutatea, nu veți câștiga răsplata cea mare pe care v-am promis-o. De 

aceea vă învăț, vă corectez și vă purific în apele limpezi ale Râului Vieții, pentru ca voi să deveniți demni 

de a veni la Mine. 

3 Îți voi corecta cu dragoste greșelile, te voi ridica atunci când vei cădea și te voi mângâia în 

suferințele tale. Nu vă voi lăsa să pieriți și nu vă voi abandona niciodată. Te voi conduce de mână pe calea 

perfecțiunii până când vei ajunge în împărăția mea. Dacă nu v-ați uitat - eu m-am uitat. Mila și harul meu 

sunt cu voi, ca să vă întoarceți cu iubire către celelalte popoare ale pământului. Eu v-am învățat să oferiți o 

închinare plăcută Divinității Mele. M-am făcut cunoscut în cuvinte prin intermediul intelectului vostru, 

prin intuiție și prin revelație. De asemenea, v-am vorbit prin intermediul lumii mele spirituale. În toate 

încercările, durerile și vicisitudinile voastre, Eu M-am arătat ca Tată. 

4 Din toate lumile, din toate cerurile, am primit tribut. Dar când mi-am îndreptat privirea spre 

această planetă, am căutat în toate sectele și comunitățile religioase și totuși am primit doar durere și culte 

exteriorizate care nu mai sunt potrivite pentru acest timp. Dar Eu revărs harul Meu și dragostea Mea 

asupra tuturor și accept sămânța bună. 

Mi-am îndreptat privirea (și) spre poporul meu duhovnicesc și am constatat că și închinarea voastră la 

Dumnezeu este imperfectă. 

5 M-am făcut cunoscut vouă prin intermediul intelectului uman pentru a vă arăta calea (cea dreaptă) 

și v-am spus: spiritualizați-vă, renunțați la tot ce este inutil. Vreau să vă eliberez de idolatrie, de fanatism, 

de materialism, eliminând tradițiile și riturile prin învățăturile mele. Pentru că ați adăugat la învățăturile 

mele ceva din obiceiurile voastre de odinioară, ați adus în ele tradițiile și riturile care sunt înrădăcinate în 

inimile voastre și care sunt moștenirea strămoșilor voștri. 

6 Voi sunteți poporul israelit căruia îi vorbesc prin intermediul organului uman al înțelegerii, pentru 

ca după 1950 să puteți comunica cu Mine de la duh la duh și să învățați lumea adevărata închinare. 

7 Pregătiți-i pe copiii voștri, căci ei sunt generațiile de mâine care vor porni să semene adevărul meu 

fără a-l amesteca cu fanatismul sau idolatria. 

8 Cât de mare și frumoasă este învățătura mea și cât de departe este de orice lucru de prisos! 

Înțelegeți-o ca să nu cădeți în fanatism. Va veni timpul când veți fi capabili să o înțelegeți pe deplin și să 

ajungeți dincolo cu gândurile voastre. Cât de frumos va fi când veți atinge această spiritualitate! 

9 Atunci vă veți da seama că întârzierea voastră a fost mare, deși ați avut sub comanda voastră cel 

mai mare Maestru. Atunci veți înțelege și motivul pentru atâtea încercări, purificări și vizite. 

10 Nu te teme de lume, luminează-i calea cu lumina spiritului tău, dematerializează-o și elibereaz-o de 

păcat. 

11 Eu nu vă împart în clase; aceste diferențe dispar atunci când sunteți cu mine. Nu-l umilesc pe cel 

care este bine îmbrăcat, pentru că el nu are intenția ca prin ținuta sa să-i umilească pe alții. Îl înnobilez pe 

cel sărac și îl așez lângă cel pe care l-a considerat întotdeauna superior, iar din această uniune spirituală 

dau naștere la adevărata fraternitate, dându-vă tuturor același cuvânt. Căci așa cum într-un savant poate 

exista un suflet puțin matur, tot așa într-un om simplu poate exista un suflet mare. Dar acest lucru este 

recunoscut doar de Mine. De aceea, invit toate rasele și triburile să asculte același cuvânt, pentru ca voi 

toți să fiți ucenici ai Duhului Sfânt. 

12 Va veni anul 1950, dar lumea mea spirituală nu se va despărți de tine. Acesta nu va mai avea acces 

la mintea ta, dar va continua să te protejeze și să te inspire. Voi vorbi prin gura celor care sunt echipați. Vă 

voi deschide calea pentru ca voi să mergeți și să duceți Vestea Bună oamenilor. Din moment ce ați intrat în 

contact cu Tatăl vostru și cu frații și surorile voastre spirituale, cum să nu treceți peste mări și țări pentru a 

intra în contact cu frații voștri de alte rase și alte limbi? Vă voi da autoritatea și limbajul universal pentru 

acest lucru, care este iubirea. 
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13 Vreau să fiți o oglindă clară, un exemplu demn de urmat. Nu vreau ca voi să fiți o altă sectă pe 

pământ. Vreau să fiți adăpostul sigur pentru naufragiați, steaua pentru cei rătăciți în deșert, copacul pentru 

rătăcitorul epuizat și plin de moarte. 

14 Pentru a vă ajuta să vă îndepliniți sarcina, vă binecuvântez, oameni iubiți. Văd dorința cu care vă 

adunați și așteptați cuvântul meu. Nu vreți să ratați nici una dintre învățăturile mele, pentru că în ele găsiți 

hrana care întărește spiritul și revitalizează corpul, și sunteți convinși că nu există o moștenire comparabilă 

cu cea care vă oferă cunoștințele pe care le conține această Operă. 

15 În acest cuvânt ați găsit învierea și viața și v-ați întors la el, așa cum face un naufragiat care 

descoperă o barcă de salvare. 

16 Viața umană este ca o furtună, iar voi vreți să vă salvați de la pieire prin războaie, pasiuni 

dezlănțuite și nenorociri. 

17 Vreți să trăiți în pace, tânjiți după o lume a dreptății, visați la fraternitatea dintre oameni și, de 

aceea, când ascultați cuvântul meu, descoperiți în el promisiunea divină a acelei lumi pe care o doriți. V-

ați adunat în jurul acestei manifestări pentru a vă simți în siguranță și echipați și în speranța de a ajunge la 

mine, purificați prin faptele voastre bune. 

18 Binecuvântez această generație care a știut să mă asculte și să creadă în proclamația mea, așa cum 

voi binecuvânta generațiile viitoare care își vor oferi cultul și slujirea cu o adevărată spiritualitate. 

19 Învățătura mea va fi ascultată din nou de omenire, dar nu pentru că Legea mea s-a întors la oameni, 

căci ea a fost întotdeauna scrisă în conștiința lor. Vor fi oameni care se vor întoarce la calea Legii. Această 

lume va fi imaginea fiului risipitor din parabola mea. La fel ca el, îl va găsi pe Tatăl așteptându-l pe moșia 

sa pentru a-l îmbrățișa cu iubire și pentru a-l așeza la masa sa pentru a mânca. 

20 Nu a sosit încă ceasul întoarcerii acestei umanități la mine, nici nu i-a rămas o parte din moștenire, 

pe care o va risipi în ospețe și plăceri până când va fi goală, flămândă și bolnavă, iar apoi își va ridica ochii 

spre Tatăl său. 

21 Din prăpastie în prăpastie, omul s-a scufundat spiritual până la nivelul de a mă nega și de a mă 

uita, până la extrema de a se nega pe sine însuși prin negarea miezului ființei sale, a spiritului său. 

22 Numai mila mea va putea să-i scutească pe oameni de durerea de a parcurge din nou drumul pentru 

a se întoarce la mine. Numai eu, în iubirea mea, sunt în stare să pun mijloacele pe calea copiilor mei 

pentru ca ei să descopere calea mântuirii. 

23 Nu este inima ta plină de încântare la gândul de a vedea casa Tatălui în fața ochilor tăi? Nu vă 

cutremură tragedia morală și spirituală în care trăiesc popoarele de pe pământ? 

24 Oh, dacă ați fi înțeles deja misiunea pe care trebuie să o îndepliniți în acest moment! Cum v-ați 

îngriji atunci de semenii voștri și cum ați uita de grijile voastre! Dar văd că încă nu aveți nici o idee despre 

darurile pe care le posedă fiecare. Cum vă veți uni pentru a face cunoscut omenirii că mântuirea este 

aproape? 

25 Este adevărat că sarcina unuia nu este cea a celuilalt, dar trebuie să vă uniți pentru ca toți să 

formați în armonie un singur "corp "* și o singură voință și astfel, uniți în împlinirea legii mele de iubire, 

veți lupta pentru o lume mai bună. Cum veți avea dreptul să visați la o lume a păcii, armoniei și 

fraternității dacă nu folosiți mijloacele pentru a o obține? 
* Aici corpul reprezintă simbolic comunitatea. 

26 Nu sunteți singuri în luptă, nu sunteți orbi în mers și nici nu vă lipsesc armele pentru a vă apăra. 

Am făcut ca spiritul tău să înțeleagă frumusețile vieții spirituale, ți-am deschis privirea spirituală spre 

viitor, ți-am dezvăluit darurile și capacitățile pe care le porți adormite în adâncul ființei tale. 

27 Acea idee de inutilitate, de incapacitate, de neîndemânare și de sărăcie pe care v-ați format-o, am 

îndepărtat-o din mintea voastră, pentru ca voi să înțelegeți că toți puteți fi utili și că trebuie să evoluați cu 

toții până când veți ajunge la casa unde vă așteaptă Tatăl vostru. 

28 Unii îmi spun: "Doamne, de ce nu ne permiți să Te vedem cu toții, ca frații și surorile noastre care 

mărturisesc că Te văd?". 

29 O, voi, inimi slabe care trebuie să vedeți pentru a crede! Ce merite găsești în a-l vedea pe Isus într-

o viziune sub forma unui om, când spiritul tău, prin iubire, credință și simțire, mă poate percepe în esența 

mea divină fără limite și perfect? Faci rău atunci când îi invidiezi pe cei care au darul de a vedea 
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spiritualul în figuri sau simboluri într-un mod limitat, căci ceea ce văd ei nu este chiar divinul, ci o 

alegorie sau un simbol care le vorbește despre spiritual. 

30 Fiți mulțumiți cu darurile voastre și cercetați mărturiile pe care le primiți, căutând mereu sensul, 

lumina, instrucțiunea, adevărul. 

31 Poartă-ți crucea până la capăt cu răbdare și predare, apoi va fi legea mea care ți-o va lua când vei 

ajunge la porțile acelei case pe care ți-am promis-o, unde te vei bucura de adevărata pace. În prezent 

sunteți încă călători, sunteți soldați și luptători care se străduiesc să atingă un scop înalt, care vor cuceri o 

patrie mai bună. 

32 Nu ești singur în lupta ta; omul nu a fost niciodată singur, pentru că eu i-am arătat întotdeauna 

calea cea mai bună, l-am însoțit și i-am insuflat curaj. 

33 Dacă cineva M-ar întreba cum se ghidau oamenii înainte de a cunoaște Legea lui Moise, pe care 

aceștia din urmă au primit-o de la Domnul, i-aș răspunde că înainte de Moise am trimis toate spiritele cu 

Legea scrisă în conștiința lor, pentru ca toate acțiunile vieții lor să fie plăcute Divinității Mele. După aceea 

am trimis în lume spirite de mare lumină, patriarhi și profeți, pentru ca prin faptele lor să învețe pe toți 

semenii lor împlinirea Legii mele. 

34 Acei oameni m-au onorat prin viața lor; ei nu erau idolatri, pentru că ei cunoșteau deja 

spiritualizarea, aveau sentimentul iubirii și al milei pentru ceilalți, erau gata să-l primească pe străin pe 

pământul și în casa lor. Erau ospitalieri cu străinul și cu călătorul obosit. Pentru toți au avut o vorbă bună 

și un sfat înțelept. 

35 Dar nu toți oamenii s-au lăsat ghidați de vocea interioară a conștiinței lor. Acest lucru necesită 

spiritualizare, iar simțurile cărnii se sustrag. De aceea, Tatăl vostru a trebuit să se facă cunoscut printre 

oameni sub diferite forme, pentru a le explica Legea și pentru a le dezvălui divinitatea. 

36 Voi, oameni care auziți învățăturile Mele în Era a Treia și care mai păstrați ceva din sămânța pe 

care v-am încredințat-o în trecut, înțelegeți că trebuie să vă purificați inimile de egoism și materialism, 

pentru a putea trăi să vedeți momentul fericit în care vă veți orienta din nou viețile conform directivelor 

conștiinței voastre, ca acei primii iluminați, ca Avraam, din care au descins oamenii care au fost 

depozitarii tuturor revelațiilor Mele de-a lungul timpului. 

37 Vreau ca atunci când va veni timpul când manifestarea mea se va încheia în forma în care o aveți 

astăzi, să fiți echipați în așa fel încât fiecare spirit al celor care formează această comunitate să fie pentru 

mine ca un templu, fiecare inimă ca un sanctuar, fiecare casă ca un altar, ca o casă părintească, ospitalieră 

și plină de caritate activă. Cât de adâncă va fi atunci pacea ta, cât de puternică va fi inima ta pentru a ieși 

victorioasă din toate încercările. 

38 Pâinea nu va fi binecuvântată doar de mine, ci și prin voi, pentru că atunci veți fi învățat să o 

pregătiți cu dragoste, cu credință, într-o atmosferă de pace. 

39 Harul spiritual cu care v-am înzestrat este sămânța spiritualizării. Oricine cultivă cu dragoste 

această sămânță în inima sa nu va deveni victima unor molime sau a unor elemente dezlănțuite și nici nu 

va fi asuprit de greutățile materiale. 

40 Nu trebuie să vă așteptați ca aceste zile să vină la dumneavoastră de la sine. Nu, oameni buni, 

trebuie să contribuiți la venirea lor prin spiritualizare, pentru a le putea experimenta minunile și pentru a 

putea judeca de ce este capabil spiritul atunci când reușește să se ridice deasupra noroiului, prafului și 

murdăriei unei vieți materializate și impure. 

41 Nu uitați, o, discipoli, că spiritualizarea nu poate admite fanatismul de orice fel, idolatria sau 

prejudecata, pentru că atunci nu ar mai fi spiritualizare. 

42 Cel care poartă puritate în inima sa și caută să mă onoreze prin faptele vieții sale nu are nevoie de 

forme de cult sensibile pentru a simți că a împlinit poruncile Tatălui și Domnului său. Pe de altă parte, cel 

care simte în inima sa neliniștea conștiinței care îl judecă, dorește cu nerăbdare rituri și forme de cult 

vizibile, pentru că crede în mod fals că prin ele poate să se împace cu Tatăl său. 

43 Fiți la fel de simpli ca florile și puri ca păsările. Fiți transparenți ca aerul și limpezi ca apa pură, 

atunci veți fi atins acea puritate și înălțime care vă va permite să cunoașteți adevărul vieții. 

44 Oricine afirmă că învățătura mea reprezintă un pericol pentru progresul material al omenirii comite 

o gravă eroare. Eu, Maestrul tuturor Maeștrilor, arăt omenirii calea către dezvoltarea sa ascendentă și 

adevăratul progres. Cuvântul Meu nu se adresează doar spiritului, ci și minții, rațiunii și chiar simțurilor. 
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Învățătura mea nu numai că vă inspiră și vă instruiește în viața spirituală, dar aduce lumină în orice știință 

și pe toate căile. Pentru că învățătura mea nu se limitează la a pune toate sufletele pe calea spre casa de 

dincolo de această existență, ci ajunge și la inima omului și îl inspiră să trăiască o viață plăcută, umană și 

utilă pe această planetă. 

45 Dacă v-am spus în Era a doua că împărăția mea nu este din această lume, vă spun astăzi că nici a 

voastră nu este aici, pentru că această lume, după cum știți deja, este doar o tranziție pentru om. 

46 Eu vă învăț adevărata viață care nu s-a bazat niciodată pe materialism. De aceea, cei puternici de 

pe pământ se vor ridica din nou împotriva învățăturii mele. Eu vin la voi cu învățătura mea eternă, cu 

învățătura mea veșnic valabilă, care constă în iubire, înțelepciune și dreptate. Totuși, nu va fi înțeles 

imediat, omenirea mă va condamna din nou, mă va răstigni din nou. Dar știu că învățătura mea trebuie să 

treacă prin toate acestea pentru a fi recunoscută și iubită. Știu că cei mai înverșunați persecutori ai mei vor 

fi de acum încolo cei mai credincioși și mai renunțători semănători ai mei, pentru că le voi da dovezi foarte 

mari ale adevărului meu. 

47 Acel Nicodim din a doua epocă, un prinț printre preoți, care l-a căutat pe Iisus pentru a vorbi cu el 

despre învățături înțelepte și profunde, va apărea din nou în acest timp pentru a cerceta cu scrupulozitate 

Lucrarea mea și a se întoarce la el. 

48 Acel Saul, numit Paul, care, după ce m-a persecutat cu furie, a devenit unul dintre cei mai mari 

apostoli ai mei, va apărea din nou în calea mea, și peste tot se vor arăta noii mei discipoli, unii fervenți, 

alții negându-se pe ei înșiși. Ora actuală este de mare importanță, timpul despre care vă vorbesc se apropie 

din ce în ce mai mult. 

49 Acest război al ideilor, confruntările la care sunteți martori în prezent și evenimentele care au loc 

zilnic - nu vă vorbesc ele despre ceva ce se apropie, nu vă fac să simțiți că o perioadă de timp se apropie 

de sfârșit și că o nouă eră începe să-și răspândească lumina? 

50 Vreau doar ca voi, martori ai Cuvântului meu în acest timp, să rămâneți fermi în momentele de 

încercare care trebuie să preceadă aplicarea Legii mele. Căci manifestarea mea reînnoită printre voi va fi 

ca un uragan, sub a cărui violență se vor scutura și se vor biciui pământul și mările pe care această 

umanitate locuiește și se agită, astfel încât să verse tot ce adăpostesc în ele de impuritate. 

51 Când vor veni aceste încercări, nu vă temeți, pentru că atunci când vor fi aici veți înțelege că a 

început începutul sfârșitului unei domnii și că se apropie zorii unei noi perioade mai fericite. 

52 Răutatea, nedreptatea, aroganța, servitutea, ignoranța și puterea pământească vor cădea pentru a 

face loc instaurării domniei iubirii, a luminii și a păcii între oameni. Să nu te clatini și să nu lași să se 

stingă lampa ta, chiar dacă simți că încercarea este foarte grea și că paharul pe care trebuie să-l bei este 

foarte amar. Dimpotrivă, atunci veți aprinde flacăra speranței și o veți alimenta, așa cum face soldatul în 

toiul bătăliei, când simte că este pe cale să învingă inamicul și că victoria este aproape. 

53 Când vă vedeți înconjurați de mulțimi ostile, ale căror limbi aruncă cu venin împotriva voastră, nu 

vă îndoiți de promisiunile Mele, căci în acele momente vă voi face să simțiți prezența Mea liniștitoare și să 

auziți vocea Mea iubitoare care vă spune din nou: "Eu sunt cu voi". 

54 Atunci veți experimenta adesea cum va apărea o inimă printre acele hoarde 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. 

55 Amintiți-vă de Daniel, acel profet care a apărat atât de mult poporul său asuprit în robie în 

Babilonia. 

56 Să vină bătălia. Trebuie să udați din nou cu dragostea voastră sămânța pe care Cel Etern a 

semănat-o în spiritul omului. Îngăduiți ca buruienile să fie tăiate de secera dreptății mele și ca câmpurile să 

fie răscolite, astfel încât să fie potrivite pentru cultivare. 

57 Este necesar să le mai acordăm câteva clipe oamenilor care aleargă după bunurile lumii, pentru ca 

dezamăgirea lor să fie atunci completă, pentru ca ei să se convingă în cele din urmă că aurul, puterea, 

titlurile și plăcerile cărnii nu le vor oferi niciodată pacea și bunăstarea spiritului lor. 

58 Se apropie pentru întreaga omenire ora autoexaminării în lumina conștiinței. Atunci savanții, 

teologii, oamenii de știință, conducătorii, bogații și judecătorii se vor întreba care a fost rodul spiritual, 

moral sau material pe care l-au cules și pe care îl pot da oamenilor să mănânce. După acest timp, mulți se 

vor întoarce la mine pentru că își vor da seama că, în ciuda prestigiului de care s-au bucurat pe pământ, le 
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lipsea ceva care să umple golul în care a căzut sufletul lor, care nu se poate hrăni decât cu roadele vieții 

spirituale. 

59 Am creat o oază pentru aceste suflete în mijlocul deșertului, pentru că știu că, în timpul vieții lor 

pe pământ, au bătut la o ușă după alta și au străbătut o cale după alta - unii în căutarea adevărului, alții a 

puterii, alții a fericirii. Dar la capătul drumului pe care l-au parcurs pe pământ, când vor fi gata să respingă 

totul, îi voi lăsa să se odihnească în sânul meu, îi voi mângâia și le voi arăta adevărata cale, pentru ca prin 

ea să găsească câmpurile pe care să poată semăna semințele roditoare ale experienței lor. 

60 Oaza este spirituală, la care vor veni oameni de toate rasele, pe tot felul de drumuri deșertice - unii 

obosiți, alții plini de răni, încărunțiți, și mulți cu sacii de rătăcire goi, rușinați de sterilitatea luptei pe care 

au dus-o. Acolo vor auzi vocea mea, o vor recunoaște imediat și vor exclama: "Este Domnul!". Prin 

această frază vor exprima umilința cu care mă vor găsi în cele din urmă. Pentru că toți vor trebui să ajungă 

la mine prin propriile merite. 

61 Acel ceas de binecuvântare infinită, de reconciliere și de umilință va aduce, de asemenea, iertarea 

divină a copiilor rătăciți care se vor întoarce în sfârșit în casa Tatălui, tânjind după Cel care le-a dat viața și 

moștenirea lor. 

62 Ați rezervat această zi de noiembrie pentru a vă aminti de ființele care au trecut în lumea de 

dincolo. Încă din primele zări, multe suflete se ridică în rugăciune pentru cei pe care îi numesc "morții" 

lor. Vă spun că este foarte bine să vă amintiți de ei și să aveți un gând de recunoștință, de iubire, de 

admirație pentru ei. Dar nu este bine să plângi pentru ei ca și cum ar fi bunuri pe care le-ai fi pierdut, nici 

să îi crezi morți. Căci dacă ai putea să le privești în momentele în care ochii tăi varsă lacrimi pentru ei și 

pieptul tău suspină de dragul celor plecați, ai fi uimit de lumina care le luminează și de viața care curge 

prin ele. Atunci vei exclama: "Într-adevăr, ei sunt cei care trăiesc, iar noi suntem morți!". 

63 Cu adevărat, trăiești greșit dacă verși lacrimi în fața unui trup fără viață, uitând că sufletul său este 

plin de viață pulsând și vibrând. 

64 Dacă, în loc să le dedicați în mod tradițional o zi celor care au trecut la viața spirituală, ați fi mereu 

uniți cu ei prin legătura rugăciunii, prezența lor invizibilă, dar reală, în viața voastră și influența lor 

binefăcătoare ar fi resimțită de voi pe tot parcursul existenței voastre - în lupte, în încercări, dar și în orele 

plăcute. 

Iar acele ființe, la rândul lor, vor avea ocazia să coopereze în lucrările și întreprinderile voastre nobile, prin 

care vor obține mai multă lumină. 

65 Am spus odată: "Lăsați morții să-și îngroape morții" și, dacă veți cerceta cu atenție și dragoste 

aceste cuvinte ale mele, vă veți da seama cât de multe motive aveam să vă spun acest lucru. 

66 Cu toții aveți în inimă și în fața ochilor ultima imagine, aspectul fizic al iubitei voastre plecate. Pe 

cel care a murit în trup ca un copil, ți-l amintești ca pe un copil; pe cel care a părăsit această viață în trup 

ca un bătrân, ți-l amintești ca pe un bătrân, așa cum îți amintești întotdeauna în această stare pe cel care a 

părăsit un trup emaciat de durere sau care a murit în mijlocul unei agonii chinuitoare. Dar este necesar să 

reflectați asupra diferenței dintre ceea ce este trup și ceea ce este suflet, ca să înțelegeți că acolo unde omul 

moare, sufletul se naște într-o viață nouă, unde nu mai vede lumina lumii, ci lumina divină care luminează 

viața veșnică a sufletului. 

67 V-am spus odată că omul este idolatru din cauza dependenței sale de lucrurile materiale, iar în 

închinarea morților săi el dă un exemplu grăitor al idolatriei sale. Dar învățătura mea, ca o zare de infinită 

frumusețe, a răsărit în viețile voastre și a risipit umbrele unei lungi nopți de ignoranță în care oamenii au 

trăit în eroare. Și această lumină, înălțându-se în infinit, va trimite ca o stea divină cele mai frumoase raze 

de lumină asupra spiritului vostru, într-o pregătire care vă va aduce cu pas sigur să vă bucurați de acea 

viață în care sunteți cu toții capabili să intrați prin evoluția voastră superioară. 

68 Nu veți mai plânge cu amărăciune pentru cei care au murit și care acum au o viață mai bună, nici 

nu veți mai plânge mai târziu, ca spirite, de dragul celor pe care i-ați lăsat în urmă, sau pentru că ați părăsit 

trupul care v-a servit ca o cochilie toată viața. 

69 Există ființe care suferă și se tem atunci când experimentează descompunerea corpului pe care l-au 

iubit atât de mult. Dar voi veți fi printre cei care vor cânta mulțumiri Creatorului lor când vor vedea că a 

venit sfârșitul unei sarcini care a fost asumată de acel corp uman. 
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70 Astăzi îți iert și îți iert toate greșelile și în același timp îți arăt o pagină din Cartea Divină a Vieții, 

unde îți poți lumina spiritul și mintea pentru a face fapte demne de Cel care ți le-a predat. 

71 Vă asumați o mare responsabilitate față de umanitate în acest moment, și cu cât primiți mai multe 

învățături de la Mine, cu atât mai mare va fi această responsabilitate; pentru că voi sunteți cei care trebuie 

să le vorbiți oamenilor despre spiritualizare. Printre voi voi voi lăsa bine înrădăcinat modul perfect de a 

comunica cu Mine - fără ritualuri sau forme idolatre, pur și simplu de la spirit la spirit. 

72 Această sămânță binecuvântată, care se află deja în inimile voastre, va fi pâinea pe care o veți 

împărți cu frații și surorile voastre și va fi, de asemenea, moștenirea spirituală pe care o veți lăsa moștenire 

copiilor voștri. 

73 Când v-am spus: "Iubiți-vă unii pe alții", nu am vrut să vă spun că acest lucru trebuie să se 

întâmple numai între oameni, ci și de la o lume la alta. Dar acum vă spun că, atunci când vă gândiți la cei 

despre care spuneți că au murit, nu trebuie să vi-i imaginați departe de voi și nici fără sentimente. Nu-i 

iubiți pe cei morți și nu vă amintiți de ei ca morți; amintiți-vă de ei doar ca vii, căci ei trăiesc în veșnicie. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 174  
1 Iubiți discipoli, fiecare clipă care trece în viața voastră este un alt pas care vă aduce mai aproape de 

Tatăl vostru. Încet, pas cu pas, parcurgeți calea care duce spre împărăția luminii. 

2 Vă apropiați de un moment în care veți ști cum să dați spiritului vostru și lumii ceea ce i se cuvine 

în mod corect. Va fi un timp de rugăciune adevărată, o închinare la Dumnezeu lipsită de fanatism, când te 

vei ruga înainte de orice întreprindere, când vei ști să păstrezi ceea ce ți-a fost încredințat. 

3 Cum ar putea omul să se rătăcească dacă, în loc să facă voia lui, mai întâi îl roagă pe Tatăl său în 

rugăciune? Cel care știe să se roage trăiește în unire cu Dumnezeu, cunoaște valoarea beneficiilor pe care 

le primește de la Tatăl său și, în același timp, înțelege sensul sau scopul încercărilor la care este supus. 

4 Omul care se roagă direct lui Dumnezeu este un om spiritualizat, care nu are un bandaj întunecat în 

fața ochilor și care este pregătit să descopere în el însuși și în afara lui lumi necunoscute de înțelepciune și 

adevăr care există în viața omului fără ca acesta să fie conștient de ele. 

5 Cel care descoperă această cale nu mai poate sta pe loc, căci, de când simțurile și darurile sale 

spirituale s-au trezit și au devenit receptive, astăzi aude voci din natură, mâine primește mesaje din 

împărăția spirituală, iar mai târziu va auzi vocea Domnului său într-un dialog de la spirit la spirit, ca rod al 

iubirii dintre Tatăl și copiii săi. 

6 Oameni buni, nu-i invidiați pe purtătorii de voce prin care Mă fac cunoscut, căci dacă vă pregătiți 

cu adevărat fizic și spiritual, îi veți depăși chiar și după ce această manifestare se va încheia. 

7 Pentru acest popor, martor al manifestării mele în această a treia eră, este prevăzută o perioadă de 

semne, minuni și dovezi. 

8 Nu am rostit încă ultimul meu cuvânt, în care vă voi face mari revelații. Dar voința mea și 

instrucțiunile mele sunt scrise în conștiința întregului popor, pentru ca ei să cunoască pe deplin cum se va 

încheia manifestarea mea, precum și ziua aleasă și stabilită pentru ultima mea învățătură. 

9 Trebuie să înțelegeți că vreau să vă învăț tot ce trebuie să știți pentru a intra în acele lumi sau case 

care vă așteaptă. Căci așa cum spiritul tău a trebuit să se pregătească în lumea în care a trăit imediat înainte 

pentru a se întrupa și a trăi pe pământ, tot așa trebuie să se pregătească și el pentru a se întoarce în casa pe 

care a părăsit-o, chiar dacă sunt case superioare în iubire, puritate și înțelepciune. 

10 Nu vă îndoiți de cuvântul meu. Mi-am ținut (de asemenea) promisiunea făcută în prima eră de a-l 

elibera pe Israel din robia Egiptului, care însemna idolatrie și întuneric, pentru a vă aduce în Canaan, țara 

libertății și a închinării la Dumnezeul cel viu. Acolo a fost anunțată și venirea mea ca om, iar profeția s-a 

împlinit cuvânt cu cuvânt în Isus. Stăpânul care a trăit și v-a iubit a promis că se va face cunoscut în 

Duhul, iar aici aveți împlinirea acestei promisiuni. 

11 Astăzi vă anunț că am pregătit pentru spiritul vostru regiuni minunate, locuințe, cămine spirituale, 

unde puteți găsi adevărata libertate de a iubi, de a răspândi bunătatea și de a crea lumină. Te îndoiești de 

acest lucru după ce mi-am ținut toate promisiunile mele anterioare față de tine? 

12 Să știți că marile spirite sunt mereu la lucru în munca mea: Ilie, menit să anunțe venirea Maestrului 

printre discipolii săi, este lumina care deschide o breșă pentru spirite, coboară la cei care s-au abătut de la 

drum, la cei adormiți sau care și-au pierdut încrederea în viața spirituală, pentru a-i învălui în focul iubirii 

care radiază din el - un foc care este credință, distrugere a răului și purificare. Chemarea lui răsună în 

fiecare națiune, focul său purificator se răspândește. Este adevărat că purificarea lasă în calea ei o dâră de 

durere, dar curând o mângâiere divină, întruchipată în Maria, vine să-și toarne balsamul pe fiecare inimă 

care plânge, pe fiecare creatură chinuită de durere. 

13 După aceea voi căuta inimă după inimă pentru ca oamenii să audă chemarea mea divină, care le 

spune doar: "Urmați-mă". 

14 Învățătura mea permite ființei umane să se dezvolte în toate aspectele ființei sale: Ea sensibilizează 

inima și o înnobilează, trezește mintea și perfecționează și înalță spiritul. 

15 Faceți din învățătura mea un studiu aprofundat care vă va permite să înțelegeți modul corect de a 

practica învățăturile mele, astfel încât dezvoltarea voastră să fie armonioasă, adică să nu dezvoltați doar 

intelectul fără să vă ocupați de viața emoțională pe care trebuie să o cultivați sau de idealurile spiritului pe 

care trebuie să le animați. 
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16 Toate facultățile ființei voastre pot găsi în cuvântul meu calea de lumină pe care se pot dezvolta și 

perfecționa până la infinit. 

17 V-am acordat suficient timp pentru a absorbi și a înțelege învățăturile mele, astfel încât mulți 

dintre voi, care ați venit aici când erați copii, sunteți acum tineri, în timp ce alții, care au venit când erau 

tineri, sunt acum bătrâni. Unii au crescut pe parcurs și acum fac parte din numărul "lucrătorilor" mei, iar 

alții și-au dat ultima suflare și acum își ocupă locul printre cei aleși de mine. 

18 Le-am acordat oamenilor de aici suficient timp pentru ca lumina unei credințe ferme și adevărate 

să se nască în ei și pentru ca spiritul lor să aibă o cunoaștere profundă a Lucrării mele. Cuvântul meu vă 

pregătește pentru ca voi să puteți simți prezența mea și să primiți inspirația mea, chiar și atunci când nu 

mai auziți vocea și trebuie să vă concentrați în miezul ființei voastre. 

19 Învățătura mea este scrisă în conștiința voastră. Acolo se află chivotul care păstrează cel mai bine 

legea mea, astfel încât, atunci când aceste ore de refacere spirituală pe care le ai cu Maestrul tău se vor 

îndepărta în timp, esența cuvântului meu va continua să vibreze în sufletul tău, plină de viață, proaspătă și 

pulsând de iubire și înțelepciune. 

20 În Cuvântul Meu vă spun din nou și din nou că ar trebui să atingeți spiritualitatea, pentru că aceasta 

va fi ceea ce vă va distinge pe pământ. Fără spiritualizare, nu veți fi capabili să le dați semenilor voștri 

mărturia pe care ar trebui să o dați. 

21 Nu vă temeți, căci Eu îmi termin Cuvântul Meu printre voi. Lucrarea Mea nu va pieri, nici spiritul 

vostru nu va dispera. În valea spirituală țin pregătite ființele care se vor întrupa pentru a fi călăuze și 

profeți ai națiunilor - ființe de lumină, spiritiști care vă vor învăța să faceți un pas înainte pe calea deschisă 

de Cuvântul Meu. 

22 Astăzi vreau să vă spun că, așa cum voi aveți nevoie de ființe de lumină care să vină la voi din 

valea spirituală pentru a vă ajuta pe calea voastră, există de asemenea case spirituale care au nevoie ca unii 

dintre voi să vină la ele cu lumina învățăturii mele. Nu-i cunoașteți pe cei dintre voi care mă ascultă în 

acest moment și care în curând vor trebui să plece într-o misiune spirituală. Acesta este motivul pentru 

care multe inimi se purifică de mult timp și pentru care spiritul lor se simte din ce în ce mai conectat la 

munca mea în fiecare zi. 

23 Vreau ca printre gazdele mele spirituale să fie unii dintre voi care să se alăture celor care 

cooperează cu mine în această lucrare binecuvântată de restaurare și dreptate pentru salvarea tuturor 

ființelor care se îndepărtează de calea vieții și a adevărului. 

24 Păstrați în spiritul vostru acest cuvânt, care vă poate servi pentru a vă pregăti pentru marele 

moment în care veți părăsi această existență pentru a deveni liberi din punct de vedere spiritual. 

25 Acesta este un timp glorios de revelații, o, popor iubit. Un timp de lumină care înalță sufletele. 

Ferice de cei care se pregătesc, căci ei primesc lumina mea din belșug. 

26 Dar țineți minte că acesta nu este deloc începutul unei noi ere, că nu v-am dezvăluit tot ce le 

rezervă acest timp oamenilor și că nu ați înțeles deja tot ce ați primit. 

27 Vor mai trece zile, ani și secole întregi în care această umanitate va fi martoră la manifestări 

miraculoase de lumină și la revelații spirituale încă necunoscute. 

28 Aceste vremuri se apropie, așa că trebuie să pregătiți calea pentru cei care vă vor lua locul. Vei 

binecuvânta calea cu faptele tale bune. Atunci veți fi început construirea adevăratului templu, pe care alții 

îl vor continua, iar mai târziu vor veni alții și îl vor finaliza. 

29 V-am dat învățătura mea de mult timp, pentru ca ea să se înrădăcineze adânc în inimile voastre ca 

o sămânță bună și pentru ca voi să fiți gata în orice moment al vieții voastre să o răspândiți printre semenii 

voștri. 

30 Alcătuiește o carte din cuvintele mele, luând din ele esențialul, pentru ca tu să ai o idee reală 

despre puritatea învățăturii mele. Este posibil să descoperiți erori în cuvintele transmise de purtătorul de 

voce, dar nu și în sensul lor. Transmițătoarele mele nu au fost întotdeauna pregătite. De aceea v-am spus 

să nu o citiți superficial, ci să pătrundeți în sensul ei, pentru a-i descoperi perfecțiunea. Roagă-te și 

meditează ca să o înțelegi. 

31 Cu toții aveți nevoie de credință pentru a trăi. Vai de cel care trăiește doar pentru deșertăciunile 

lumii, căci sufletul său va fi gol și la sfârșitul călătoriei sale pământești nu va avea nici o recoltă de arătat. 
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Amintiți-vă că ați fost trimiși pe pământ pentru a îndeplini o sarcină spirituală, că după aceea vă veți 

întoarce la mine, în timp ce trupul se va contopi cu pământul din care a ieșit. Lăsați-vă inspirați de iubirea 

mea pentru a realiza o mare credință, faceți din inima voastră un templu. Închideți ochii trupului și 

deschideți-i pe cei ai spiritului pentru a putea vedea dincolo de lumea voastră. Eu sunt înăuntrul și în afara 

ta, în partea cea mai intimă a ființei tale, păzindu-ți și păstrându-ți spiritul. Vă cunosc toate dorințele și 

speranțele și vă spun: Urcați pe muntele perfecțiunii cu răbdare și sacrificiu. Când veți fi aproape de țintă, 

voi deschide puțin porțile împărăției mele, pentru ca voi să puteți întrezări pacea mea și să fiți puternici în 

ultimul ceas. 

32 Totul evoluează. Omul avansează în știința sa, dar nu folosește cunoștințele dobândite pentru a 

face binele; nu știe cum să-și consoleze sau să-și protejeze aproapele. Dorința de putere și falsa concepție 

despre liberul arbitru au provocat un nou război, iar consecința acestuia este durerea. Văd peste tot orfani, 

mizerie, pustietate și moarte, și pentru toate acestea îmi veți da socoteală. Ce ați făcut cu cuvântul meu? 

Nu ați ascultat-o și sunteți pierduți într-o mare de durere și încurcături; și totuși nu va fi ultimul război pe 

care îl veți purta. - Dar judecata vine pentru toți. În prezența mea sunt judecători și acuzați, călăi și 

victime. Toate națiunile vor auzi chemarea mea. Vă invit să vă rugați în această oră de decizie și vă dau 

lumina Spiritului meu. 

33 Creația mea este constantă și nimic nu piere. Când durerea va mistui carnea și sufletul va rămâne 

gol și dezgolit fără să-și fi îndeplinit sarcina pe pământ, îi voi da o nouă haină fizică și îl voi lăsa să se 

întoarcă la fel. 

34 Vă îndemn să faceți lucrări spirituale care să reziste la testul timpului. Construiți pe un teren solid, 

astfel încât să nu existe nicio forță a naturii care să distrugă ceea ce ați creat. 

35 Stai în fața mesei mele. Stați în jurul meu și ascultați-mă. 

36 Este voința mea ca în acest timp fiecare ființă umană și fiecare ființă spirituală să primească 

această cunoaștere divină pe care Duhul Sfânt v-a dezvăluit-o acum. 

37 Cuvântul meu în acest timp a fost ca o carte de înțelepciune deschisă în fața oamenilor. 

38 Pe voi, pe care v-am numit discipolii mei, vă fac gardieni vigilenți ai acestei instrucțiuni. 

39 Sunteți familia umilă a lui Isus, căreia i s-a încredințat o moștenire. Înțelegeți că eu, Maestrul, v-

am dezvăluit voința mea. 

40 Nici un pământean nu cunoaște lumea cerească. Sunteți încă rătăcitori în deșertul vieții. Unii 

rătăcesc fără să știe încotro se îndreaptă. Dar în veșnicie te așteaptă dragostea Tatălui tău. De aceea am 

coborât să vă ajut în călătoria voastră dificilă prin viață, pentru ca voi să vă întoarceți în pântecele din care 

ați venit. 

41 Înainte de asta, vreau să vă unesc în iubire, astfel încât meritele pe care le dobândiți să vă apropie 

de mine atunci când veți face un efort de a vă apropia unul de celălalt, iertându-vă unul pe celălalt și 

întinzându-vă mâna unul către celălalt ca frați. Am pregătit calea pentru ca voi să puteți ajunge la pacea 

împărăției mele pe ea - acea pace pe care nu o găsiți în această viață, pentru că în ea ați experimentat doar 

durerea. De ce nu ai urmat calea pe care ți-am trasat-o în Era a doua? Nu v-ați fi împiedicat sau ați fi căzut. 

Acum voi sunteți discipolii mei, căci vă iubesc și vreau să vă dau o nouă șansă de a vă salva pe voi înșivă. 

Veți profita acum de ea sau veți rămâne din nou în stagnare? Amintiți-vă că ceea ce v-am dezvăluit atât de 

simplu este ceva ce aparține comorii secrete de înțelepciune a Tatălui, care a fost ascunsă chiar și 

cercetătorilor și teologilor. Dar pentru că acest har v-a fost dat, nu deveniți ca oamenii de știință care au 

devenit vanitoși și orbi din cauza descoperirilor lor, până la punctul de a-L nega pe Cel care a creat totul. 

42 Astăzi posedați ceea ce alții au judecat greșit sau au disprețuit. Dar când începeți să răspândiți 

învățăturile mele, nu vă opriți să judecați dacă cel căruia îi vorbiți este sau nu demn de a primi învățăturile 

mele, chiar dacă este vorba de cei care m-au respins cu cea mai mare vehemență. 

43 Tu, al cărui spirit strălucește de bucurie când mă asculți, vei face cunoscută lucrarea mea. Se 

apropie ora plecării mele și atunci veți fi echipați. 

44 În cea de-a doua eră, am ales doisprezece bărbați pentru a răspândi Vestea Bună în întreaga lume 

după plecarea mea. Douăsprezece oameni erau suficienți pentru a realiza această lucrare. În acest timp, am 

învățat mii de bărbați și femei și am trimis gazdele mele spirituale să vă ajute, pentru că vă aflați în timpul 
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eliberării sufletelor. Numărul soldaților mei este atât de mare pentru că omenirea este acum mai mare, iar 

păcatele și fărădelegile sale sunt de asemenea mai mari. 

45 Fiți umili și în acord cu destinul vostru. 

46 Uneori, în inimile voastre se ridică această întrebare: "Am progresat spiritual sau m-am oprit?". Iar 

eu, Maestrul, le spun apoi discipolilor mei că - dacă sunt gata să simtă durerea semenilor lor - au făcut un 

pas înainte; dacă au fost capabili să-i ierte pe cei care i-au rănit grav, au mai făcut un pas; iar dacă inima 

lor se identifică cu toți oamenii, fără deosebire de rasă sau de clasă socială, au avansat considerabil pe 

calea dezvoltării spirituale. 

47 Dar care a fost motivația pentru aceste sentimente și acțiuni? - Dragostea pe care Legea mea a 

reușit să ți-o insufle. Numai iubirea vă poate aduce învățătura mea, căci toate virtuțile izvorăsc din ea. Este 

în zadar că oamenii încearcă să obțină soluționarea problemelor lor prin alte mijloace. Este în zadar că ei 

vor să instaureze pacea în lume dacă nu se bazează pe iubire reciprocă. 

48 Cu toate acestea, văd că învățătura mea este încă primită cu indiferență și uneori chiar cu batjocură 

de către cei care privesc viața cu sentimente insuflate de o inimă materialistă și egoistă. Dar vă spun că 

până și ei vor ajunge în cele din urmă la concluzia că numai o moralitate înaltă, o cunoaștere clară și o 

rațiune corectă pot salva omenirea din abisul în care a căzut. Și această înaltă moralitate nu poate decât să-

i dea spiritualizarea pe care vă învăț eu. Această puritate a faptelor voastre în fața luminii conștiinței și 

această dreptate rațională le veți găsi doar în Cuvântul Meu, căci Eu nu vorbesc despre imposibil și nu vă 

învăț fantezii. Învățătura mea se bazează pe realitate, pe adevăr. 

49 Omul a încercat să realizeze imposibilul prin mijloace pe care legea Mea de iubire și de dreptate nu 

vi le-a oferit și, dacă i-am permis să lucreze în libertate, a fost pentru ca el să aibă propriile sale experiențe, 

deși a avut întotdeauna legea Mea prezentă în conștiința sa. 

50 Dacă inima omului nu ar fi fost atât de împietrită, durerea războiului ar fi fost suficientă pentru a-l 

face să reflecteze asupra greșelilor sale și s-ar fi întors pe calea luminii. Dar, deși are încă amintirea amară 

a acelor măceluri umane, se pregătește pentru un nou război. 

51 Cum poți să crezi că Eu, Tatăl, Iubirea Divină, aș putea să te pedepsesc prin războaie? Chiar 

credeți că Cel care vă iubește cu o iubire desăvârșită și care dorește ca voi să vă iubiți unii pe alții vă poate 

da crimă, fratricid, omor, răzbunare și distrugere? Nu înțelegeți că toate acestea se datorează 

materialismului pe care oamenii l-au acumulat în inimile lor? 

52 Oamenii s-au abătut de la calea pe care le-o arată conștiința lor, și-au pierdut mințile și s-au abătut 

de la calea moralității și a sentimentelor bune. Nu au vrut să se oprească în timp, nu au intrat în ei înșiși și 

plutesc în derivă spre abisul adânc pe care l-au creat, spre întâlnirea cu întunericul. Și totuși - iubirea mea 

le-a iertat fărădelegile și lumina mea a încercat să-i rețină, arătându-le că se rătăcesc. Dar legea mea 

respectă libertatea de voință cu care i-am înzestrat, chiar dacă dreptatea mea le va permite să culeagă 

roadele pe care le-au semănat în viața lor. 

53 Dar atunci când se pare că totul s-a terminat pentru om, că moartea a triumfat sau că răul triumfă, 

ființele se vor ridica din întuneric la lumină. Din moarte se vor ridica la viața adevărată, iar din abisul 

corupției se vor ridica pentru a se supune legii veșnice a lui Dumnezeu. 

54 Nu toți vor cunoaște abisul; pentru că unii au fost nerăbdători să se țină departe de acel război al 

patimilor, al poftei de putere și al urii și au trăit doar la periferia noii Sodome; iar alții care au păcătuit 

mult se vor opri la timp și, prin pocăința lor la timp și prin reînnoirea completă, se vor scuti de multe 

lacrimi și de multă durere. 

55 Voi, cei care mă ascultați, nu veți alimenta sau contribui în niciun fel la aceste războaie. 

Perseverează pe calea mea, astfel încât viața ta, cuvintele tale și faptele tale să servească pentru a face 

multe inimi să se oprească în timp în cursul lor uluitor, astfel încât să poată experimenta pacea mea și să 

scape de constrângerea de a trebui să bea acest pahar al suferinței. 

56 Profitați de această zi pe care o consacrați Creatorului vostru. Inima voastră se pregătește și bate în 

iubire pentru Divinitatea mea, iar voi sunteți plini de harul meu pentru că vă dovediți vrednici de a primi 

Prezența mea. 
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57 Lasă ca bucuria spiritului tău să se reflecte în corpul tău, astfel încât să nu devină o bucurie falsă. 

Cum ar putea mintea ta să fie veselă și inima tristă în același timp, dacă ambele trăiesc împreună 

armonios? 

58 Această stare este frumoasă atunci când izvorăște din beatitudinea spiritului. Străduiți-vă să vă 

perfecționați lucrările, căci în perfecțiune se află cea mai mare fericire. 

59 Ce imperfecțiune găsești în creație? - Niciuna, spuneți-mi dumneavoastră. Cu toate acestea, există 

multe imperfecțiuni, iar acestea se găsesc în operele oamenilor. Faceți voia mea, căci tot ceea ce se face în 

afara Legii este imperfect. 

60 Înțelegeți: Trebuie să vă țineți imaginația sub control. Nu trebuie să judecați faptele semenilor 

voștri. Vreau ca voi să fiți buni și, mai mult, este dorința mea ca voi să deveniți perfecți; pentru că, deși 

sunteți neînsemnați în aparență, sunteți mai mari decât lucrurile materiale și decât lumile, pentru că aveți 

viață veșnică, pentru că sunteți o scânteie din lumina mea și ființe spirituale. Trebuie să vă dați seama ce 

este spiritul pentru a înțelege de ce vă chem pe calea perfecțiunii. 

61 Te-am căutat în durerea ta pentru a te salva. Este iubirea Tatălui vostru care nu a obosit încă să 

bată la ușile inimilor voastre. 

62 Din 1866, m-am făcut cunoscut vouă prin oameni inspirați de mine pentru a vă arăta calea binelui 

și a dreptății. 

63 Maestrul vă spune: Este voința mea să atest că aceasta este cea de-a treia eră. 

64 În prima dată, Avraam a încheiat un legământ cu Tatăl. În a doua oară, Hristos a pecetluit cu 

sângele Său legământul încheiat cu omenirea, căci cu sângele Său, care înseamnă iubire, viață, jertfă și 

iertare, a arătat lumii calea spre răscumpărarea din vina sa, dând astfel mântuire și viață veșnică spiritului. 

65 În acest moment îmi revărs lumina în spirit, pentru că dacă vreți să ajungeți la mine ca ființe 

umane, nu veți reuși niciodată acest lucru, deoarece casa promisă în veșnicie este destinată spiritului. 

66 Vă încredințez învățătura Mea pentru ca voi să o transmiteți semenilor voștri în aceeași formă în 

care v-o dau Eu. Dar nu discutați niciodată într-un mod violent atunci când o predați. Feriți-vă să judecați 

ceea ce nu cunoașteți, dar înțelegeți că un exemplu pur va fi suficient pentru a-i converti pe oameni la 

spiritualitate. 

67 În porunca mea, care vă spune: "Iubiți-vă unii pe alții", este rezumată învățătura mea. De ce nu m-

ați înțeles cu toții, deși v-am dat tuturor același grad de cunoaștere la crearea voastră? De ce unii știu să-i 

dea lui Dumnezeu ceea ce este al lui și lumii ceea ce este al ei, în timp ce alții dau totul lumii, din care își 

fac Dumnezeul lor, Paradisul lor și Împărăția Cerurilor? - Pentru că aceștia au uitat că v-am spus în timpul 

celei de-a doua ere: "Împărăția Mea nu este din lumea aceasta". 

Pacea mea fie cu voi! 
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 Dreptatea iubitoare a lui Dumnezeu  46-61 

Nu omul, ci Dumnezeu devine pace 

 și să instaureze dreptatea pe pământ  68-72 

instrucție 152 

 Patimile lui Isus  1-17 

 Influența spiritelor răuvoitoare asupra omului  21-29 

 Lupta împotriva posedării și a forțelor întunecate  30-34 

 Noi semne și minuni  35-40 

Caracterul inspirațional al mărturiilor scrise de 

Lucrarea lui Dumnezeu în lume ─ o dată și astăzi41-43 

Numai urmând instrucțiunile dumneavoastră 

 Lui Hristos dobândești putere de convingere . .  45-53 

 Modestie și umilință în loc de a tinde spre posturi de onoare  54-62 

Efectul transformator al învățăturii Duhului asupra umanității  71 Instruire 153 

 Calea îngustă a urmării legii divine  5-11 

 Timpul judecății a sosit  16 

 Anunțul celui de-al Doilea Război Mondial a devenit realitate  19-20 

 Mântuirea - revizuire istorică a celei de-a doua ere  44-49 

Actul răscumpărător al lui Dumnezeu în Epoca a doua. .  50-57 

Desăvârșirea istoriei mântuirii prin 
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A doua venire a lui Hristos în Duhul Sfânt  58-73 

instrucție 154 

 Isus și Ioan Botezătorul  4-8 

Bisericile de revelație ale lui Hristos trebuie să devină 

Devenind un model de rol  12-14 

 Răsturnarea virtuților creștine în cele opuse  15-20 

 Vanitatea unor oameni de știință27 

 Schimbarea inimii omenirii după marea purificare  49-55 

 Durerea ca profesor și stimulent pentru reînnoire  56-58 

instrucție 155 

Numai dezvoltarea spirituală și mentală a  

persoane retardate, cei 

 Învățătura spirituală ca ceva străin  3-6 

 "Ochii tuturor vor fi ațintiți asupra mea"  12-13 

 Legile lui Dumnezeu sunt pentru mântuirea omului  14-16 

Motivul pentru care mulți consideră doctrina spiritului ca fiind incompatibilă cu  

 revelații anterioare ale lui Dumnezeu țineți  24-30 

Puterea irezistibilă de convingere a 

 Propria viață și acțiunile lui Hristos  32-36 

Materialismul și ateismul prin lipsa de 

adevăratul apostol al lui Hristos  37-42 

 O nouă parabolă a lui Hristos  60-63 

instrucție 156 

 Forma uniformă a anunțurilor  4 

 Dezvoltare ascendentă prin reîncarnări . .  5-9 

Ciocnirea viitoare a viziunilor lumii 

 și confesiuni  10-14 

Motivul reîncarnărilor și al diferitelor   

nivelul de dezvoltare intelectuală a populației  28-

34 

Poporul lui Dumnezeu împrăștiat pe pământ 35-

41 

Stângăcii lingvistice în învățături Puterea credinței și a 

iubirii poate fi 

 47 

Faceți minuni  

Puterea înnoitoare a pocăinței, a iertării 

 51-

53 
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și de rugăciune 

instrucție 157 

 54-

55 

Necredința lumii  1-2 

Privind spre viitor   7 

Armonizarea necesară a corpului, sufletului și spiritului   10-

14 

Abuzul de liberul arbitru prin libertinaj   15-

16 

Amintirile lui Iisus despre viața sa pe pământ . . 

Formarea ucenicilor lui Isus și formarea lor 

21-

22 

muncă benefică 

Exemplul strălucitor al unui convertit: "The 

 23-

28 

Apostolul Pavel 

Că cu armele dragostei și ale adevărului 

 40-

47 

poporul lui Dumnezeu care se luptă  48-

53 

Limitarea temporală necesară a anunțurilor  

instrucție 158 

Păstorul cel bun veghează asupra oilor sale, de asemenea 

 57-

64 

pe cei care s-au rătăcit și au căzut . . . Unificarea 

spirituală a umanității prin 

1-9 

Învățătură duhovnicească după marea purificare   13-

16 

Ascensiunea spiritului în lumile superioare   19-

22 

Sângele lui Hristos ca simbol al iubirii divine răscumpărătoare 23-33 Despre actul divin de răscumpărare 

Trebuie să urmeze Hristos  

Se vor adăuga meritele ființei umane Legea 

universală a iubirii va fi cea 

 34-

40 

Transformarea umanității  41 

Dumnezeu se folosește și de păcătoșii care sunt gata să se 

pocăiască. 

 42-

43 

Lumina credinței luminează și face minuni  47-

51 

 

Învingerea răului din om după 

 marile lupte intelectuale  53-59 

 Trezirea darurilor spirituale  61-63 

 Ilie ca trezitor și luminător de suflete .... .  64-68 

instrucție 159 

Spiritualitatea poporului lui Dumnezeu în epocile anterioare  3-5 

 Anunțul unei noi spiritualități în umanitate  6-10 

 Reîncarnarea lui Levi  19-20 

Justiția lui Dumnezeu judecă altfel decât 

 justiție umană  40-45 

Sarcina și responsabilitatea 
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 Biserici din Apocalipsa  50-53 

 Poporul spiritual al lui Israel  54-60 

 Miracole prin spiritualizare, nu prin magie  61-66 

 Marea bătălie dintre lumină și întuneric67-70 

Noul cuvânt al lui Dumnezeu oferă sprijin în vremea 

 Confuzii de concepte  75-77 

"Loviturile destinului" sunt teste pentru a îndeplini  

 Destinul vieții  79-80 

instrucție 160 

Folosirea darului spiritual al văzduhului este  

 responsabil  1-5 

 Viziunea și destinul viitorului prin spiritualizare  6-14 

O nouă revelație a lui Dumnezeu într-un timp de cea mai mare spiritualitate 

 și conflictele și luptele pământești  15-23 

 Lupta luminii împotriva întunericului . .  30-31 

 Modelul de credință al vechiului popor al lui Israel . .  32-33 

Ilie, eliberatorul popoarelor de sub luptele celor de la 

 Materialism  34-39 

Suferințele ființelor umane sunt auto-create, 

 nu a fost dorit și trimis de Dumnezeu  40; 43-45 

Anunțul unor evenimente de rău augur este considerat 

 Avertismentul să nu fie înțeles ca predestinare  41-42 

Revelația lui Dumnezeu ca Tată ─ astăzi 

 ca odinioară ─ în Jesum  43-49 

Balaurul răului din om devine 

 de depășit  50-55 

Activitatea reînnoită a Duhului lui Dumnezeu pe pământ .  56-64 

Folosirea forței armate nu rezolvă problemele, 

 dar provoacă greutăți și suferințe tot mai mari  65-68 

instrucție 161 

 Calea binelui și a răului  2-5 

 Pomul cunoașterii binelui și răului  7-17 

 Aberația umanității a luat sfârșit  19-22 
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 Originea divină a manifestărilor  33-36 

 Crearea pământului în 7 etape de dezvoltare37-44 

 Prima dată sau etapa de dezvoltare a umanității  45-50 

 Epocile a doua și a treia ca epoci ale revelației  51-53 

 Cele 7 peceți ─ Epocile istoriei mântuirii ....  54-63 

Încoronarea planului divin de mântuire în timpul celei de-a șaptea peceți 64-67 

instrucție 162 

Lipsa de înțelegere și reacțiile greșite ale 

 Oamenii împotriva amenințărilor externe1-3 

 Oastea de luptători ai lui Hristos împotriva răului  4-6 

 Credincioșia profeților din Israelul antic . . .  7-9 

Asemănarea dintre profeții antici 

 și noile "portavoci" ale Domnului . . .  10-16 

 Dumnezeu este aproape de om  17-20 

 Adevărata rugăciune vine din inimă. .  23-24 

 Infracțiunile împotriva legii divine sunt judecate  25-28 

 Lipsa de înțelegere și compasiune în rândul ascultătorilor  31-36 

 Ajutor prin rugăciuni pentru oameni și suflete nevoiașe  37-40 

Ajutor prin intermediul îngerilor păzitori sau al spiritelor de lumină . . . 41-43 

 Viața pe pământ este predeterminată  44-45 

 Misiunea iubirii adevărate  46-55 

 Iubirea spirituală și "iubirea" egoistă  56-58 

instrucție 163 

Revelație, mângâiere și vindecare prin Duhul Sfânt Mângâietor  15-19 

Conexiunea conștientă și inconștientă dintre 

Această lume și dincolo de ea  24-33 

 "Nu numai cu pâine trăiește omul " 37-39 

 O nouă parabolă  47-63 

instrucție 164 

 Teste de credință odată și astăzi  1-5 

 Nu există moarte pentru sufletele celor plecați6-7 

Sufletul uman pregătit și cunoscător se poate îndrepta spre 

se desprind cu ușurință de învelișul corpului lor în timp util  8-10 

 Spiritualizarea prin urmarea poruncii iubirii  16-22 
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Dorințe false, speranțe și temeri de 

 Credincioșii cu privire la Împărăția Cerurilor  30-32 

 Monstruoasa credință greșită într-o pedeapsă veșnică în iad  33-34 

 Forme egoiste de evlavie  37 

Dezastrele naturale ar trebui să îi determine pe oameni să 

 Cauzează pocăință  40-42 

 Starea dezolantă a umanității  43-46 

 Biruința Duhului asupra "cărnii"  47-49 

Cartea înțelepciunii, puterii și iubirii lui Dumnezeu51-55 

instrucție 165 

 Noi perspective și revelații  7-13 

 Comunicarea prin transmiterea gândurilor. .  15-16 

 Numai o persoană reformată poate face prozelitism cu succes  37-57 

Trinitatea lui Dumnezeu este întemeiată pe cele trei  

 Căile Revelației ca Lege, ca iubire și ca înțelepciune  55-60 

 Premisele păcii în lume  71-72 

Avertisment împotriva încetării neautorizate a contractului nostru 

 Existența pe Pământ  73-74 

instrucție 166 

Exemple de un bun și un rău 

Managementul persoanelor  3-7; 13-17 

 Efectul proclamațiilor asupra turmei de credincioși  9-12 

 

Semnificația Mariei în noul eveniment al mântuirii20-23 

 Noul legământ al lui Dumnezeu cu omul26-30 

 Ziua de odihnă și de reflecție  31-35 

 Armonia dezirabilă între corp și minte  36 

 Puterea vindecătoare și răscumpărătoare a iubirii . .  41-44 

 Misiunea de vestire, de mângâiere și de vindecare  46-48 

 Puterea însoțitoare și benefică a rugăciunii inimii  49-55 

instrucție 167 

 Purificarea necesară a umanității prin durere  1-4 

 Credința dumnezeiască în binele din oameni  5-12 

Iubirea dezinteresată de Dumnezeu și de oameni  14-19 

 Practica spirituală viitoare a religiei .  20-21 
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 Moartea fizică este o eliberare pentru suflet22-27 

Eliminarea granițelor artificiale între 

 Oameni și între oameni  29-32 

 Apocalipsa lui Ioan ─ maxima sa de iubire  33-37 

 Sănătate, putere și cunoaștere prin purificare  40-45 

Spiritiști din întreaga lume ca frați avansați 

în spirit, care intuiție și inspirație să primească 

 și să știe cum să le folosească . .  46-48 

Urmarea lui Hristos necesită o cucerire de sine, 

 Sacrificiul, caritatea activă și umilința53-54 

instrucție 168 

 Adevăratul iubit posedă totul  11 

Nu moartea lui Isus pe cruce, ci împlinirea  

Legea iubirii după exemplul său 

 aduce mântuirea omului  14-23 

Nu este destinul omului să sufere, 

 ci pentru a se desăvârși25 

Intercesiune și compasiune milostivă pentru ispășire 

 Suflete în viața de apoi  36; 45-47 

Lucrând cu iubire în loc de suferința grea a ispășirii . . . .  54-57 

instrucție 169 

Milostivirea lui Dumnezeu pentru sufletele suferinde în lumea de dincolo  6 

Legea și calea reparației duc la  

 Perfecțiune  7-9 

Nu este destinul pământului să fie o lume de 

 Ispășirea să fie  10-14 

 Inspirație în liniștea și frumusețea naturii  28-31 

Condiții necesare pentru profesori 

 a lucrării Duhului  35-36 

Consecințele distructive ale antrenamentului unilateral al minții  47-48 

 Inspirația prin vocea lui Dumnezeu în om  53-54 

 Viitoarea împărăție a păcii lui Hristos pe pământ59 

Învățătura lui Iisus nu a fost un împrumut din învățăturile oamenilor; 

 nu a putut învăța nimic de la oameni  62-69 
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 Simplitatea nealterată a purtătorilor de voce  70-76 

instrucție 170 

 Cea mai mare durere a lui Isus pe cruce  1-3 

 Nerecunoașterea naturii divine a lui Isus  4-11 

 Așteptările false ale lui Mesia de astăzi  23 

 Semnificația termenului "lume spirituală" în opera spirituală  42-48 

 Ajutor prin rugăciuni pentru cei din guvern  54-55 

 Natura și lucrarea spiritului în ființa umană ....  56-63 

 Revelația lui Dumnezeu în lucrările Sale de creație  64-65 

instrucție 171 

 Îndrumarea prin propria conștiință  7-10 

 Calea dreaptă a Duhului pe "Scara spre cer"  17-30 

 Mărturiile scrise ale manifestărilor . . .  48-55 

 Maria, personificarea iubirii tandre a lui Dumnezeu  68-72 

Căderea în fața iubirii lui Dumnezeu în circumstanțe dificile 

 Vizită  77-78 

Puterea de transformare a umanității a 

noul cuvânt al lui Dumnezeu  79-87 

instrucție 172 

 Haina de lumină a purității spirituale  1-6 

Învățătorii din Lucrarea duhovnicească trebuie să fie cunoscători ai 

 ființa umană inimă  10-14 

Lipsa de persuasiune din cauza lipsei de 

 Credință, iubire și cunoaștere  24-26 

Instrucțiuni pentru lucrătorii misionari  33-43 Corectarea ideilor false despre Dumnezeu48-52  Lipsa 

curajului de a mărturisi  57-62 

Instruiți în spirit fratern, fără să 

 Constrângerea morală  63-64 

instrucție 173 

 Ce înseamnă numele "spiritist"?  1 

Forme de cult externalizate ─ chiar și în 

 Apocalipsa Bisericile  4-9 

 Egalitatea oamenilor în fața lui Dumnezeu  11 

"Fiul risipitor" ca parabolă pentru umanitate  19-23 Îndrumare interioară prin conștiință ─ odinioară și astăzi 

 32-36; 42 

 Lupta inițială împotriva doctrinei spiritului  45-46 

Pavel și Nicodim vor fi reîncarnați ca fiind 

 Mărturisiți lucrarea Domnului  47-48 
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 Durerile de naștere cutremurătoare ale Împărăției păcii  49-52 

 Ora de autoexaminare în lumina conștiinței  57-58 

 Falsa jale pentru "morți"  62-66 

Conexiunea iubitoare cu cei care trăiesc spiritual 

 Decedat  67-73 

instrucție 174 

Evitarea greșelilor prin rugăciune ─ înainte de 

 Acțiunea stă sub semnul întrebării voința lui Dumnezeu  1-3 

 Trezirea percepției simțurilor spirituale prin rugăciune  4-7 

 Promisiunea unor cămine spirituale minunate9-11 

 Lucrarea lui Ilie în inimile și în națiuni12 

Dezvoltarea tuturor aspectelor ființei umane 

 prin învățătura spiritului  14-16 

 Timpul glorios al noilor revelații ale lui Dumnezeu.  25-27 

Comandat pentru a scrie o carte care să acopere esențialul  

 Semnificația instrucțiunilor conține  30 

Îndeplinirea cu răbdare a sarcinii vieții 

 și sacrificiul de sine  31 

 Caracteristicile progresului spiritual  46-47 

 Pericolul autodistrugerii umanității  48-55 

 Calea spre perfecțiune  57-60 
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