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Notă cu privire la această problemă:  
 

Acest volum a fost prelucrat cu fidelitate la conținutul originalului german menționat mai sus pentru 

programul de traducere DeepL, ProVersion, care traduce în 12 limbi.  

Până în prezent, au fost traduse următoarele volume:   

Stare 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: Volumele IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII - celelalte 5 volume erau deja 

disponibile. 

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 

https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com  (multilingv) 

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

În toate timpurile, Dumnezeu, în dragostea Sa nemărginită, s-a făcut cunoscut ființelor umane pentru a le 

arăta calea dezvoltării lor spirituale: În vremurile biblice, prima dată, prin profeții săi; în a doua oară, prin 

Isus Hristos și apostolii săi; în prezent, a treia oară, prin așa-numiții săi purtători de cuvânt ─ oameni 

simpli care cred în Dumnezeu. 

Pregătirile în acest sens au început în Mexic în 1866, iar începând din 1884, oamenii din popor se 

întâlneau pentru a asculta cuvântul divin duminică de duminică în locuri de întâlnire simple. 

La început, erau o mână de oameni într-un singur loc. Spre sfârșitul anului 1950, spiritul divin s-a 

manifestat în peste o sută de locuri de întâlnire diferite din Mexic, în zilele de duminică. 

Acest tip de revelație a luat sfârșit la 31 decembrie 1950 ─ așa cum fusese anunțat de mai multe ori 

înainte. În ultimii cincisprezece ani, aceste cuvinte ale Domnului au fost co-semnate și înregistrate. 

Din acest număr uriaș de protocoale, după 1950 au fost selectate în total 366, care au fost publicate la 

începutul anilor 1960 în lucrarea în 12 volume Libro de la Vida Verdadera (Cartea vieții adevărate). 

Mai multe informații și informații istorice despre originea revelațiilor divine în Mexic pot fi găsite în 

volumul I al acestei lucrări, precum și în cartea Fundației Unicon "Introducere la Cartea Vieții Adevărate". 

Următoarele extrase originale oferă cititorului o primă perspectivă asupra unor teme importante din 

acest volum: 

M-am întors la popor în mijlocul veștilor de război, al evenimentelor și al semnelor cu care am 

prevestit venirea Mea. Cu toate acestea, oamenii nu M-au simțit. 

În mijlocul acestei tăceri, al acestei sărăcii, al acestui colț de pământ (Mexic), Eu fac să răsune în 

prezent Cuvântul Meu prin intermediul intelectului uman, chemând oamenii, trezindu-i la o viață nouă, 

reînnoindu-i prin instrucția Mea convingătoare și plină de iubire, trezind în ei facultățile lor adormite 

pentru a-i ridica la căile de urmat ale Maestrului lor. 

Trebuie să vă spun că în acest timp v-am găsit mai prinși în fanatismul religios și în idolatrie decât în 

orice altă perioadă anterioară și, în același timp, sufletul vostru este mai sărac în virtuți decât oricând 

înainte. Acum vă întreb, după ce M-ați auzit an de an prin intermediul acestei proclamații: cine simte că i-

am distrus principiile de viață? Cine se simte confuz sau își vede distrusă credința creștină? Vă spun cu 

adevărat, v-am amintit ceea ce v-am dezvăluit în trecut doar pentru că ați uitat sau ați denaturat. Ceea ce 

oamenii vă ascunseseră, Eu am scos la lumină, și ceea ce era ținut în vistieria Mea secretă, Eu v-am 

descoperit. Acest veac este cel al libertății spirituale. Bărbații sunt iluminați de spiritul lor și vor ști să 

aleagă calea sigură. (188, 33-35) 

Nu confundați această comunicare cu cea pe care oamenii o produc de bunăvoie ─ unii împinși de 

știință, alții de curiozitate, alții de noțiuni superstițioase. (188, 45) 

Eu, Tatăl, nu am respins pe nimeni din sânul meu de iubire și iertare, nici măcar pe cei care s-au lăsat 

înșelați de ispite și au căzut în abis. Nu am condamnat pe nimeni. Nici pe pământ, nici în "valea spirituală" 

nu există ființe lipsite de apărare. Cine dintre voi ar putea fi alungat de la sânul meu pentru că este 

păcătos și nevrednic să primească mila mea? Trăiesc în inima păcătosului împietrit care nu a putut primi 

lumina Spiritului Meu Divin pentru că nu a ascultat chemarea care vine din vocea conștiinței sale. Credeți 

că M-am îndepărtat de el din cauza șirului său de fărădelegi? Nu, pentru Dumnezeu. Eu sunt Tatăl tuturor 

creaturilor, fără să resping niciunul dintre copiii Mei. Eu sunt Iubire și, ca un Tată iubitor, nu neglijez pe 

nimeni, poporul Meu. 

Este de datoria voastră să vă rugați pentru cel rătăcit, să cereți ca lumina Spiritului meu să-i lumineze 

sufletul pentru ca el să se trezească, să rupă legăturile ispitei și să risipească întunericul care l-a orbit. 

(206, 36-37) 

Bunii semănători de spiritualism nu se vor distinge niciodată prin nimic exterior sau material. Nu vor 

avea aere, nici insigne, nici un fel special de a vorbi. Totul în ceea ce privește modul lor de a acționa va fi 
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clar și simplu. Cu toate acestea, dacă se vor distinge prin ceva, va fi prin caritatea lor activă și prin 

spiritualizarea lor. 

Adevărații predicatori ai spiritismului nu se vor distinge prin elocvență, ci prin înțelepciunea și 

simplitatea cuvintelor lor, dar mai presus de toate prin veridicitatea faptelor lor și prin corectitudinea 

vieții lor. 

Amintiți-vă că pe pământ nu aveam nevoie de un mod de a vorbi frumos în exterior pentru a captiva 

inimile mulțimilor, ci știam cum să ajung la ele prin iubire, adevăr, putere de vindecare și înțelepciune. 

Acesta este exemplul pe care ar trebui să-l luați în inimă și să-l urmați conform voinței Mele. 

Nu vreau nici să vă limitați practica religioasă la lăcașuri de cult materiale, pentru că atunci vă veți 

întemnița sufletul și nu-l veți lăsa să-și întindă aripile pentru a cuceri eternitatea. 

Altarul pe care vă las să-l celebrați pe el, cultul pe care îl aștept este viața fără nici o limitare, dincolo 

de toate confesiunile, de toate bisericile și de toate sectele, pentru că se întemeiază pe spiritual, pe 

etern, pe divin. (194, 24-28) 

Am permis ca pe pământ să existe religii care sunt căi pentru suflet care duc la Dumnezeu. Orice 

religie care învață bunătatea și iubirea și laudă mila este bună, deoarece conține lumină și adevăr. Când 

oamenii se ofilesc în ele și transformă ceea ce era inițial bun în rău, calea se pierde sub materialism și 

păcat. 

De aceea, în acest timp vă arăt din nou adevărul Meu, care este calea, esența vieții și legea, pentru ca 

voi să căutați această lege, care este farul și steaua călăuzitoare, dincolo de forme și ritualuri, dincolo de 

tot ce este uman. Oricine Mă caută în acest fel va fi un spiritualist. (197, 10-11) 

Unificarea religiilor va veni atunci când spiritul omului se va ridica deasupra materialismului, 

tradițiilor, prejudecăților și fanatismului. Atunci oamenii se vor fi unit spiritual într-o singură închinare: 

cea a bunătății din dragoste pentru Dumnezeu și pentru aproapele. Când se va întâmpla acest lucru, 

omenirea va intra într-o perioadă de perfecțiune. De aceea, vă cer să arătați lucrarea mea printr-o 

conduită bună și dreaptă. 

Nu fiți îngrijorați că nu veți trăi pentru a vedea realizarea tuturor acestor lucruri. Dar, în orice caz, veți 

avea satisfacția de a fi contribuit cu sămânța voastră la instaurarea împărăției păcii ─ o sămânță care va 

da roade în inimile generațiilor viitoare. (187, 43) 

V-am spus că va veni timpul când lumina va apărea în toate locurile, în toate țările, pe toate 

continentele. Această lumină va străluci în funcție de pregătirea spirituală a omului. Dar prin aceasta se 

va forma o nouă și mai exactă concepție despre creație, un nou concept de spiritualitate. În acest fel, va 

începe o nouă etapă de dezvoltare spirituală. (200, 41) 
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instrucție 175  
1 Lumina Spiritului meu a venit să vă dezvăluie toate darurile care se află în ființa voastră ─ tot ceea 

ce ați purtat în voi de la origini, fără să știți. V-am anunțat că a sosit timpul să vă cunoașteți cu adevărat, 

să vă descoperiți pe voi înșivă și să știți care este moștenirea voastră, astfel încât să puteți fi mari din 

punct de vedere spiritual. 

2 Din când în când v-am făcut revelații: Mai întâi a fost legea, apoi învățătura mea și, în cele din 

urmă, cunoașterea deplină a misiunii voastre spirituale. 

3 Tu spui că am fost cu bărbați de trei ori, dar este adevărat că am fost mereu cu tine. Eu sunt acel 

Tată care, în primul timp, a revelat oamenilor legea Sa de dreptate, care, în al doilea timp, a făcut ca 

"Cuvântul" Său să devină om în Isus, Fiul Său, și care acum se face cunoscut lumii din punct de vedere 

spiritual. Astfel, v-am dat o parabolă divină de-a lungul veacurilor, a cărei semnificație vă vorbește despre 

dezvoltarea voastră spirituală și vă face să știți că Cel care v-a vorbit în toate timpurile a fost un singur 

Dumnezeu, un singur Duh și un singur Tată. 

4 Mă întrebați ce vreau să realizez atunci când Mă dezvălui spiritual umanității din acest timp? La 

aceasta vă răspund: Ceea ce caut este trezirea voastră la Lumină, spiritualizarea și unificarea voastră, 

deoarece ați fost divizați în toate timpurile. Căci, în timp ce unii au căutat comorile spiritului, alții s-au 

dedicat iubirii bogățiilor lumii ─ spiritualism și materialism în luptă perpetuă; spiritualiști și materialiști 

care nu au reușit niciodată să se înțeleagă. 

5 Nu uitați: Când Israel, așteptându-l pe Mesia, l-a avut în fața ochilor, s-a împărțit în credincioși și 

negatori ai adevărului Meu. Explicația este simplă: credincioșii erau cei care Mă așteptau cu duhul, iar 

negatorii erau cei care Mă așteptau cu simțurile "cărnii". 

6 Aceste două forțe vor trebui să se confrunte din nou până când adevărul va ieși la iveală din 

această luptă. Lupta va fi aprigă, căci cu cât trece mai mult timp, cu atât oamenii iubesc mai mult 

pământul, deoarece știința și descoperirile lor le dau sentimentul că trăiesc într-un regat al lor, într-o 

lume pe care au creat-o. 

7 Oamenii de astăzi și-au extins sferele de influență, ei domină și străbat întregul pământ. Nu mai 

există continente, țări sau mări necunoscute. Ei au creat cărări pe pământ, pe mare și în aer. Dar nu sunt 

mulțumiți cu ceea ce au ca moștenire pe planeta lor, ci explorează și cercetează firmamentul, tânjind 

după domenii și mai mari. 

8 Binecuvântez dorința de cunoaștere a copiilor mei, iar aspirațiile lor de a fi înțelepți, mari și 

puternici găsesc aprobarea mea fără rezerve. Dar ceea ce nu aprobă justiția mea este vanitatea pe care 

se bazează adesea obiectivele lor ambițioase sau scopul egoist pe care îl urmăresc uneori. 

9 Nu îi împiedic pe oameni să își sporească cunoștințele și nici nu le ascund lumina științei. 

Când am pus sămânța umană în pământ și i-am spus să crească și să se înmulțească, i-am spus, de 

asemenea, să supună pământul, adică, printre toate creaturile care îl vor înconjura, omul va fi fi ființa 

conștientă care cunoaște legile umane și dreptatea divină și care cultivă virtuțile, în jurul căreia toate 

ființele și elementele se vor roti armonios. 

10 Cât de departe de armonie a trăit omul de când a început să umble pe pământ! Căderile sale 

neîncetate, paharul inepuizabil de suferință pe care l-a îndurat și lipsa sa de pace stau mărturie în acest 

sens. 

11 Vă dau acum o nouă lecție care este pentru toți oamenii. Nu toți s-au rugat anticipând venirea 

Mea; dar durerea i-a ținut treji și pregătiți să Mă primească. 

Omenirea a avut deja experiența pe care i-a lăsat-o poporul lui Israel încă din a doua eră, astfel încât 

nimeni să nu aibă intenția de a nu se încrede în justiția divină. Nu știți că darurile profeției, științei divine 

și puterii spirituale au fost date "săracilor spirituali" care așteptau cu nerăbdare venirea Domnului pentru 

a primi de la El lumina speranței și a cunoașterii? 

Dacă Mă întrebați unde se află acele suflete, vă voi spune că ele locuiesc acum în case în care toate 

lucrurile mărețe care există pe această planetă le apar în fața ochilor lor ca niște praf de pământ obișnuit. 
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Dar dacă Mă întrebi ce s-a întâmplat cu cei care nu au acceptat nimic din Împărăția Mea pentru că 

Cuvântul Meu și promisiunile Mele li se păreau sărace, îți voi spune că ei se numără printre cei care se 

încarnează și se reîncarnează până la dezvoltarea deplină a sufletului lor. Pentru că au cerut aur și putere 

și, pe bună dreptate, pentru reparația lor spirituală, li s-a acordat lumea cu bogățiile ei îndoielnice și cu 

puterea ei falsă. Ei au fost afectați de justiția divină, dar nu au fost niciodată alungați de pe calea 

mântuirii care duce la împărăția adevărului. 

De aceea, astăzi, în timp ce vă trimit din belșug lumina Duhului Meu, îi voi căuta neobosit pentru a-i 

face să înțeleagă că acum este suficient timpul de încercare care le-a fost atribuit și pentru a-i face să 

înțeleagă că acum este cel de-al Treilea Timp, chiar timpul în care se termină Veacurile, despre care am 

vorbit când a fost vorba de judecarea poporului evreu. 

12 Aveți cu toții o "întâlnire" cu Mine și va trebui să vă adunați pentru a Mă asculta; pentru că voi 

toți trebuie să Mă ascultați. 

13 Totul va fi pus pe cântarul dreptății mele, pe care vor fi cântărite toate faptele care nu au fost 

judecate. Prezența și puterea mea vor fi simțite așa cum nu au mai fost simțite până acum. Căci după 

haos, totul se va întoarce pe calea cea bună. 

14 Rugați-vă și vegheați neîncetat, ca să nu fiți surprinși, o, popor. Dar adevărat vă spun că, dacă 

vegheați și vă rugați pentru lume, o mantie invizibilă vă va proteja, pentru că v-ați iubit semenii și ați 

simțit durerea lui ca pe a voastră. 

15 Vă spun din nou că voi face simțită Prezența Mea, Puterea Mea și Dreptatea Mea. Dacă i-am 

permis omului, în răutatea lui, să profaneze tot ce este sfânt în viața lui, voi pune o limită la depravarea 

lui. Dacă l-am lăsat să rătăcească pe calea liberului său arbitru, îi voi dovedi că tot ceea ce este asupra lui 

are un "până aici și nu mai departe". Dacă l-am lăsat să-și trăiască lupta pentru putere și măreție în lume, 

îl voi opri din drumul său și îl voi face să-și contemple lucrarea prin conștiința sa, pentru ca el să răspundă 

la întrebările Mele. 

16 Am permis ca durerea, distrugerea și moartea să se facă simțite în viețile voastre pentru ca aceste 

fructe, atât de amare, să vă facă să înțelegeți ce fel de copaci ați cultivat. Dar voi face să dispară și 

durerea și voi permite sufletului să se odihnească și să contemple, pentru că din el se va înălța un imn de 

iubire către Creatorul său. 

S-a spus și s-a scris că va veni acea zi când oamenii își vor îmbrăca spiritul cu haina albă a înălțării, 

când se vor iubi unii pe alții. 

17 Toți vor fi salvați, toți vor fi iertați, toți vor fi mângâiați. Atunci unde este moartea, unde este 

damnarea veșnică și iadul fără sfârșit? 

18 Nu am creat nici moartea, nici iadul, căci atunci când spiritul meu a conceput gândul creației, am 

simțit doar iubire, iar din pântecele meu a ieșit doar viață. Dacă moartea și iadul ar exista, ar trebui să fie 

opere umane, pentru că ar fi nenorocite; și știți deja că nimic uman nu este etern. 

19 Cu adevărat vă spun că în momentele în care Cuvântul Meu este auzit prin purtătorul de cuvânt, 

nu numai spiritul acestui popor tremură, ci și toate ființele care au nevoie în egală măsură de lumina 

divină în "valea spirituală". 

20 Sunetul cuvântului uman nu ajunge la ei, dar sensul și inspirația mesajelor mele ajung, pentru că 

vocea mea este universală și ecoul ei ajunge în toate lumile și casele în care locuiește un copil al lui 

Dumnezeu. 

21 Eu trimit o rază din lumina Mea în fiecare lume. Ție ți-am trimis această lumină sub formă de 

cuvinte omenești, în alte case ea ajunge prin inspirație. 

22 În lumina acestei raze divine, toate sufletele se vor uni acum, făcând din ea o scară a cerului care 

le va conduce la împărăția spirituală promisă tuturor celor care sunteți o particulă spirituală a Divinității 

mele. 

23 Imaginați-vă bucuria tuturor acelor ființe care au avut relații materiale cu voi pe pământ și care 

acum trăiesc dincolo de lumea voastră, când vor afla că vocea pe care o aud se aude și pe pământ. Ei nu 
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s-au îndepărtat de voi, nu vă uită și nici nu se abțin să nu întrebe de cei care au mai rămas câteva clipe în 

valea pământului. Mângâierile și binecuvântările lor sunt mereu cu voi. 

24 Există cei care v-au fost părinți, copii, frați, soți, prieteni sau binefăcători, care acum sunt pur și 

simplu frații și surorile voastre ca ființe spirituale. Dar dragostea lor pentru tine este aceeași sau chiar 

mai mare, la fel ca și puterea lor de a te ajuta și proteja. 

25 Rugați-vă pentru ei, oameni buni, nu încetați să îi iubiți și să vă amintiți de ei, căci amintirea și 

rugăciunile voastre sunt o dulce mângâiere în lupta lor. Nu vă imaginați niciodată că sunt tulburați sau că 

trăiesc în întuneric, pentru că ar fi ca și cum v-ați simți împuternicit să îi judecați. Dacă oamenii de aici de 

pe pământ sunt în general prea imperfecți și nedrepți pentru a judeca corect treburile vecinilor lor ─ cum 

ar putea ei să judece o ființă spirituală? 

26 Vă spun din nou că este doar pentru voi să le ajutați în lume prin rugăciunile și faptele voastre 

bune. 

27 Nu simțiți nevoia ca ele să se manifeste în viețile voastre în vreun mod material, fie prin folosirea 

unui creier sau în orice alt mod, pentru că astfel ați nega spiritualitatea pe care v-am învățat-o. Nu aveți 

nici o zi anume din an pentru a o invoca. Gândiți-vă că cele duhovnicești trăiesc departe de timpul 

pământesc și că, prin urmare, orice clipă poate fi potrivită pentru a ne apropia de ele prin rugăciune 

duhovnicească. 

28 Câte dintre acele ființe despre care ați crezut adesea că suferă greutăți sunt tocmai cele care au 

luptat pentru a vă apropia de această cale spre Lumină, pe care ele însele nu au putut-o găsi când erau 

pe pământ. De aceea, nu plângeți pentru ei și cu siguranță nu vă întristați pentru că au trecut în "valea 

spirituală". Ei nu au "murit", ci doar au precedat cu câteva clipe momentul în care trebuie să pleci. Așa a 

fost rânduit de Mine, pentru ca ei să vă pregătească calea. 

29 Oameni buni, chiar trebuie să vă spun că nu aveți ce căuta în cimitire și că lacrimile pe care le 

vărsați pe morminte sunt lacrimi de ignoranță, de materializare și de încăpățânare? 

30 Sufletele celor pentru care plângeți sunt vii, dar voi insistați să credeți că sunt morți în acel trup 

care a dispărut sub pământ. Îi considerați pierduți, în timp ce ei vă așteaptă plini de iubire pentru a vă da 

mărturie despre adevăr și viață. Crezi că sunt distanți sau insensibili și surzi la luptele și necazurile tale, și 

nu știi câte pietre îți îndepărtează din cale și de câte pericole te salvează. 

31 Ignoranța vă face să fiți nedrepți și chiar cruzi cu voi înșivă și cu ceilalți, deși trebuie să vă spun: 

Cine mai poate fi ignorant după ce a ascultat oricare dintre discursurile Mele de învățătură? 

32 Cuvântul meu este raza de lumină care trebuie să vă îmbrățișeze pe toți, pentru ca voi să 

rămâneți uniți în focul iubirii mele. Dacă, după ce o auziți, o credeți și o puneți în practică, din acel 

moment veți fi uniți cu toți cei care mă iubesc, mă cred și mă slăvesc. 

33 V-am spus în învățăturile Mele că viața pământească este calea suferinței sufletului, iar sfârșitul 

existenței sale pe pământ este Golgota, astfel încât să vă străduiți să Mă urmați, luând ca model faptele 

Mele exemplare. 

34 Binecuvântate sunt sufletele care, cu credință și virtute, ating vârful, căci în momentul în care se 

vor lepăda de trup, vor experimenta mângâierea Tatălui ca o răsplată pentru puterea și dragostea lor. 

Aceștia sunt cei care intră în veșnicie fără să se poticnească. 

35 Cuvântul meu din acest moment îi va ajuta pe oameni să înțeleagă sensul legii și al învățăturii 

mele. Recunoașterea pe care le-o poate oferi umanitatea nu le va oferi fericirea, beatitudinea inimii și 

pacea sufletului. Căci sufletul nu-și va găsi fericirea desăvârșită decât în patria căreia îi aparține. 

Câte ocazii ai de a fi bun și de folos aproapelui tău! Fiecare casă este un câmp potrivit pentru a-mi 

semăna sămânța. Fiecare oraș și fiecare națiune este ca un pământ însetat de milostenie și de iubire, iar 

eu vă voi face semănători, ca să udați lumea cu iubire și mângâiere și să o semănați cu pace. 

36 Faptele, cuvintele și rugăciunile sunt mijloacele pe care le puteți și trebuie să le folosiți pentru a 

îndeplini misiunea de a servi și de a iubi semenii. 
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37 V-am învățat rugăciunea perfectă, care este adevăratul limbaj al spiritului și care îl aduce pe om în 

contact direct cu mine. 

38 Eu v-am dat darul Cuvântului, care este expresia luminii care există în spirit și a iubirii care unește 

inimile. 

39 Oameni care Mă ascultați: nu spuneți că vă cer prea mult, căci Eu știu mai bine decât voi înșivă de 

ce sunteți capabili. Astăzi te simți slab, neîndemânatic, incapabil și nedemn, pentru că îți examinezi 

interiorul și descoperi multe slăbiciuni, multe neajunsuri care nu te fac să simți durerea străină. Dar vă 

voi vindeca mai întâi, vă voi face să simțiți pacea mea pentru a vă întări inimile și a vă deschide calea. 

Atunci nu veți mai simți frică, nu veți mai avea îndoieli și nici nu vă veți mai simți incapabili. 

40 De aceea v-am lăsat timp să mă ascultați și să vă întăriți treptat la Cuvântul meu, fără să vă trimit 

în ținuturi vaste pentru a vă îndeplini misiunea. Dar atunci, când spiritul vostru va fi saturat de esența 

Mea, nu va mai aștepta dovezi sau semne pentru a porni la drum, pentru că va primi prin inspirație ceea 

ce trebuie să facă. 

41 Rugați-vă, oameni buni, și pe măsură ce vă rugați, voi trimite pacea Mea peste toate popoarele 

pământului, vă voi binecuvânta casele și vă voi lumina cărările. 

42 Îți voi da dovada că tot ce ți-am promis este adevărat. Ce dovadă va fi aceasta? Că veți vedea că 

se va împlini în viața voastră ceva ce ați sperat de mult timp, ceva ce pentru unii este imposibil de atins. 

Pentru unii, ceea ce am acordat se va împlini curând, pentru alții îi voi face să aștepte. Dar, vă spun cu 

adevărat, nu va fi nimeni care să nu primească dovada mea de iubire. Atunci, când acest har va ajunge la 

fiecare dintre voi, vă veți aminti de Cuvântul Meu și credința voastră va crește. 

43 Nu disperați, nu vărsați lacrimi, știți să așteptați acel ceas în timp ce trăiți și vă rugați și vegheați 

conform învățăturii mele. 

44 Vedeți cum, în acele momente în care vă ridicați sufletul, uitați de suferințele voastre și vă 

umpleți de pacea mea? Asigură-te că ești mereu cu Mine, urmează învățătura Mea și vei vedea pacea și 

lumina Mea prevalând asupra loviturilor soartei și a greutăților tale. 

45 Înțelegeți că suferințele voastre nu sunt inutile, că aveți sarcina de a vă controla spiritual și fizic, 

pentru a putea face parte din numărul semănătorilor mei. 

46 Cei care aduc mângâiere oamenilor, care îi ridică pe cei căzuți, care dau putere celor slabi, trebuie 

să fi fost luminați de lumina experienței și să fi devenit puternici în lupte și încercări. Nu trebuie să se lase 

intimidați de nicio imagine de durere, nu trebuie să tremure în fața vreunei nenorociri a aproapelui, nu 

trebuie să se ferească de nicio durere atunci când mâinile semenilor lor se întind spre ei în dorința de 

milă. 

47 Acolo, printre cei care s-au împietrit în viciu și durere, îi veți vedea apoi pe mulți ridicându-se la 

lumină în dorința de reînnoire și spiritualizare. Dar, pentru ca această inspirație să ajungă la ei, trebuie să 

pui în inimile lor o adevărată dovadă de fraternitate, un act care să fie raza de lumină ce luminează 

întunericul acelor oameni. 

48 Înțelegeți, deci, că durerea care v-a însoțit în multe forme a fost dalta care v-a modelat sufletul în 

interior pentru îndeplinirea unei misiuni delicate. 

49 Instrucțiunea pe care v-am dat-o în această a treia eră este un nou testament care trebuie unit cu 

cele din vremurile trecute ─ căci acestea trei constituie o singură revelație. 

50 Lumina mea va ilumina mințile celor care sunt destinați să reunească toate învățăturile mele într-

o singură carte. 

51 Slujitorii mei spirituali vor ghida mâna aleșilor mei astfel încât să nu existe nicio pată în acea 

carte. 

52 Disputele care au existat în această comunitate de credință, discuțiile și dezacordurile lor vor 

dispărea atunci când vă veți cufunda în studiul acestei cărți și veți ajunge să înțelegeți adevărul din 

lucrarea mea. 
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53 Astăzi nu sunteți încă conștienți de consecințele pe care le va avea pentru voi dezbinarea voastră. 

Dar vă spun sincer, mâine veți plânge pentru asta. De câte ori v-am cerut să vă uniți gândurile, acțiunile și 

sufletele, dar la fel de des nu ați ascultat sfatul Meu divin! 

54 Eu v-am inspirat să formați un singur popor și v-am dat numele de "Noul Israel". V-am dat diferite 

sarcini și misiuni, pentru ca voi să aveți tot ce vă este necesar în călătoria voastră prin viață și în luptele 

voastre, așa cum s-a întâmplat cu Israel în prima epocă, când a rătăcit prin deșert în dorința de a ajunge 

în Țara Făgăduinței. Cu toate acestea, nu ați căutat încă să înțelegeți ordinele mele și nici nu ați dorit să 

țineți cont de exemplul de unitate pe care acel popor l-a lăsat în scris ─ un exemplu de neșters; căci 

armonia și coeziunea lor au fost cele care i-au făcut să învingă adversitățile pe care le-au întâlnit pe 

parcurs. 

55 Vă așteaptă un nou "pământ al făgăduinței", dar sunteți încă departe de el. Voi încă rătăciți prin 

deșertul vast, ați lăsat în urmă robia lui "Faraon" și ați primit deja Legea. Cu toate acestea, nu ați 

renunțat complet la idolatrie și, fără să vă dați seama, vă închinați la vițelul de aur. 

56 Trebuie să înfruntați mai întâi încercări, opoziții și persecuții pentru a vă trezi din somn. Numai 

atunci veți fi echipați pentru a îndeplini ordinele Mele și veți fi dornici să vegheați asupra lucrării pe care 

v-am dezvăluit-o, așa cum israeliții au creat Cortul și Chivotul Legământului pentru a păstra Legea, pentru 

că încercările i-au trezit la lumină. 

57 Sufletul tău va fi cortul tău și Duhul Sfânt chivotul tău de legământ. Acolo legea mea va lumina 

calea poporului Domnului. 

58 În acest timp nu a apărut nici un om care, asemenea lui Moise, să meargă înaintea acestui popor 

și să-i întărească credința prin minuni. Dar, cu puțină pregătire, veți putea simți prezența spirituală a lui 

Ilie, care vă călăuzește, vă încurajează și vă inspiră în această rătăcire. 

59 Mulțimile care Mă ascultă varsă acum lacrimi. Numai eu cunosc cauza plângerilor lor, numai eu 

cunosc toate obstacolele și dificultățile pe care le-au întâlnit pe drumul lor și care îi opresc. 

60 Rămâneți fermi, mulțimi, fiți credincioși Mie și veți vedea căderea obstacolelor. Rugați-vă și 

lucrați cu tot mai multă sinceritate, sinceritate și perfecțiune, astfel încât, în îndeplinirea misiunii voastre, 

să găsiți consolarea și forța necesară pentru a îndura vicisitudinile vieții. Dacă trăiți astfel, atunci când vă 

așteptați mai puțin, veți vedea că drumul este liber și că piedicile au dispărut. 

61 Voi sunteți câmpurile mele, unde în prezent grâul și neghina cresc unul lângă altul. Nu a sosit încă 

ceasul secerișului, dar când va veni, faptele fiecăruia dintre voi vor fi judecate. Atunci vă voi lăsa discipolii 

buni pe pământ și îi voi lua din această lume pe cei care nu au dat roadele unității și ale spiritualizării. 

62 Priviți și fiți atenți la cuvântul meu. Nu fiți îndreptățiți pentru că ați primit însărcinările și misiunile 

mele foarte mari, crezând că judecata mea nu vă poate ajunge niciodată. 

Amintiți-vă de David și de Solomon care, deși mari în ochii poporului lor, au adormit în măreția lor, au 

încălcat legea și au văzut cum justiția mea divină, inexorabilă și înțeleaptă, a venit asupra lor când au 

crezut că, pentru că erau atât de iubiți de Tatăl, nu vor fi niciodată chinuiți de El. 

63 Gândiți-vă, o, popor, la noile generații, gândiți-vă la copiii voștri, așa cum au făcut patriarhii care 

și-au pregătit națiunile pentru a primi venirea lui Mesia. 

64 Rugați-vă pentru urmași, pregătiți-le calea cu grijă și dragoste. Înțelegeți că ei au de îndeplinit 

misiuni și mai înalte decât ale voastre și că ar fi bine dacă ar găsi o pistă de spiritualizare pe care să o 

urmeze. 

65 În ce va consta această urmă? În viața ta, în lucrările tale. 

66 Fiecare suflet are o mare datorie față de Tatăl său. Iubirea mea pentru voi și dreptatea mea v-au 

oferit o nouă oportunitate pe pământ de a vă justifica în fața mea, de a vă repara spiritual și de a vă 

purifica pentru a vă putea muta în casa următoare. 

67 O, binecuvântat al treilea timp, tu ești aducătorul a tot ceea ce lumea are nevoie pentru a se salva 

din robia sa. Ferice de cei ce se folosesc de lumina ta, căci ei vor găsi mântuirea. 
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68 De-a lungul călătoriei spirituale a vieții voastre, v-am călăuzit, v-am testat și v-am pregătit pentru 

revelația acestui timp. Nu poporul este cel care va da naștere noii națiuni a lui Israel: Eu voi fi cel care o 

va forma, o va purifica, o va ridica și o va trimite în lume pentru a-și îndeplini misiunea. 

Pe măsură ce acest popor crește și se pregătește, voi netezi căile, voi deschide ușile și voi înlătura 

obstacolele pentru ca ei să poată avansa. Același lucru l-am făcut cu Israel când i-am salvat din Egipt și i-

am condus peste mare și prin deșert. 

69 Acest popor de aici are sarcina de a trezi spiritual omenirea. Dar când va fi împlinit acest lucru, iar 

oamenii vor deveni conștienți de timpul în care trăiesc, vei scoate din inimile lor o dorință de lumină și 

din mințile lor un ideal al 

Vom asista la apariția unei dezvoltări ascendente care va zgudui viața umană până la temelii și va 

transforma lumea. 

70 Conștiința va fi auzită și ascultată, chemările Duhului vor fi înțelese, nevoile spirituale vor fi luate 

în considerare și respectate, și peste tot va străluci dorința arzătoare de a-L cunoaște pe Dumnezeu, de a-

L simți, de a se apropia de El, de a răspândi adevărul Său. 

71 Aceste profeții se vor împlini printre oameni atunci când foamea și setea spirituală îi vor fi adus la 

limitele puterii lor de rezistență, când cu mândrie umilită își vor mărturisi vina în fața Domnului lor, când 

vor coborî de pe tronurile lor, de pe scaunele lor de judecători și de pe locurile lor de onoare, de unde au 

încercat să Mă ignore, de unde M-au judecat și M-au negat, și pocăindu-se de greșelile lor își vor întoarce 

ochii spre Mine și Îmi vor vorbi ca niște copii ─ către un Tată care îi așteaptă de secole. 

72 Cât de jos a coborât omul în materialismul său, astfel încât în cele din urmă L-a negat pe Cel care 

a creat totul! Cum a putut mintea umană să se întunece într-o asemenea măsură? Cum ar putea știința 

voastră să Mă nege și să profaneze viața și natura așa cum a făcut-o? 

73 În fiecare lucrare pe care o descoperă știința voastră, eu sunt prezent; în fiecare lucrare, legea 

mea este dezvăluită și vocea mea este auzită. Cum se face că acești oameni nu simt, nu văd și nici nu 

aud? Este un semn de progres și civilizație să-mi negi existența, iubirea și dreptatea? Atunci nu sunteți 

mai avansați decât oamenii primitivi, care știau să descopere în fiecare forță și miracol al naturii opera 

unei Ființe divine, superioare, înțelepte, drepte și puternice, căreia îi atribuiau tot binele din tot ceea ce 

există și, prin urmare, o venerau. 

74 Prin intermediul unei inteligențe în creștere, ei au încercat să înțeleagă ceea ce simțurile lor fizice 

percepeau. Ce închinare desăvârșită ar putea să-mi ofere? Ce înțelegere puteau avea ei despre adevăr? 

Cu toate acestea, minunea, credincioșia și închinarea lor au fost acceptate de Mine ca primele roade ale 

unui vast câmp pe care Duhul Meu trebuia să-l cultive de-a lungul veacurilor. 

75 De atunci și până acum ─ câte învățături am dat omenirii și câte revelații i-am dăruit! Și totuși ─ 

deși această umanitate ar fi trebuit să atingă deja vârful înțelegerii, iar practica religioasă ar trebui să fie 

perfectă, știința ei egoistă, mândră și inumană s-a umflat în pene pentru a Mă nega, iar cultele religioase 

existente trăiesc în somnul rutinei și al tradiției. 

76 Eu v-am dat darul libertății voinței și am respectat această libertate binecuvântată pe care am 

acordat-o copiilor mei. Dar am pus în ființa voastră și lumina divină a conștiinței, pentru ca, călăuziți de 

ea, să vă îndreptați facultățile pe calea cea bună. Dar eu vă spun că în lupta dintre suflet și materie, 

sufletul a suferit o înfrângere, o cădere dureroasă care l-a îndepărtat tot mai mult de sursa adevărului. 

77 Dar înfrângerea ei nu este definitivă, ci doar temporară, pentru că se va ridica din adâncurile 

abisului atunci când nu va mai putea suporta foamea, setea, goliciunea și întunericul. Pentru că durerea 

va fi salvarea ei și, ascultând de glasul conștiinței sale, se va ridica puternică și strălucitoare, înflăcărată și 

inspirată, și își va folosi din nou darurile, dar nu mai cu libertatea de a le folosi în bine sau în rău, ci 

dedicându-le doar împlinirii legilor divine, care este cea mai bună închinare pe care o poți aduce Tatălui 

tău care te iubește atât de mult. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 176  
1 Fiți tari împotriva ispitelor lumii și ale cărnii. Ori de câte ori o încercare îți provoacă durere, 

amintește-ți de lecțiile mele din Era a doua și urmează-mi exemplul. 

2 Mă întrebi cum a fost posibil ca Isus să fie atins de ispitele lumii? La aceasta vă răspund că nu 

ispitele josnice au chinuit inima Maestrului vostru. 

3 Corpul pe care l-a avut în lume era uman și sensibil, el a fost instrumentul pe care Spiritul meu l-a 

folosit pentru a aduce învățăturile mele umanității. El cunoștea încercarea care îl aștepta pentru că 

Spiritul meu i-a dezvăluit-o, iar acea parte materială a ființei a suferit durerea care îl aștepta. 

4 Am vrut ca acel corp să vă dea acele semne de umanitate pentru ca voi să fiți convinși că durerea 

mea a fost reală și că sacrificiul meu ca ființă umană a fost adevărat. 

5 Dacă nu ar fi fost așa, sacrificiul meu nu ar fi avut nicio valoare în ochii oamenilor. De aceea, Isus a 

invocat de trei ori puterea Duhului meu, care l-a animat să fie victorios în încercarea grea: Prima dată a 

fost în deșert, a doua oară în grădina de măslini, a treia oară pe cruce. 

6 A fost necesar ca Eu să devin o ființă umană și să vă dau viața Mea. 

trupul și sângele Meu, pentru ca în acest trup să aibă efect durerea pe care oamenii i-o vor provoca. Dacă 

aș fi venit în spirit, ce sacrificiu aș fi făcut pentru voi? La ce aș fi renunțat și ce durere M-ai fi făcut să 

simt? 

7 Spiritul divin este nemuritor, nu cunoaște durerea fizică. Dar carnea este sensibilă la durere, este 

limitată în abilitățile sale, este muritoare prin natura sa. De aceea, am ales acest mijloc pentru a Mă 

dezvălui lumii și pentru a-i oferi adevăratul Meu sacrificiu, pentru a vă arăta calea spre mântuirea 

voastră. 

8 Țineți minte această Patimă atâta timp cât sunteți păcătoși și amintiți-vă de acest Sânge pentru a 

vă purifica prin pocăință pentru fărădelegile voastre și încercați să Mă urmați în exemplul de iubire 

nemărginită pe care vi l-am dat. 

9 Atâta timp cât ești om, amintește-ți de mine pe acea cruce ─ iertându-mi călăii, binecuvântându-i 

și vindecându-i, astfel încât, pe parcursul călătoriei tale dificile prin viață, să-i binecuvântezi la fel pe cei 

care te-au rănit și să faci tot binele posibil celor care ți-au făcut rău. Oricine acționează astfel este 

discipolul meu și îi spun cu adevărat că durerea lui va fi întotdeauna scurtă, pentru că îl voi face să simtă 

puterea mea în momentele de încercare. 

10 Foarte puțini sunt cei care se străduiesc să-și instruiască frații și surorile prin exemplele 

Maestrului. În această comunitate, ca și în majoritatea comunităților religioase, învățătura este dată prin 

cuvinte care nu au nicio putere pentru că nu sunt confirmate prin fapte și exemple de iubire. 

11 Acum aveți ocazia să ascultați interpretarea Doctrinei Mele, care vă va șlefui treptat inima până 

când aceasta va fi pregătită să îndeplinească misiunea pe care am încredințat-o spiritului vostru. 

12 Nu vă fie teamă să urmați pașii mei, căci nu voi cere nimănui să facă același lucru în jertfa mea. 

De asemenea, trebuie să vă spun că numai acel trup a golit paharul pe care Duhul Meu i l-a dat ─ alt om 

nu l-ar fi băut. Căci trupul meu a primit viață și s-a întărit în virtutea și puritatea celei care și-a oferit 

pântecele pentru a-l primi: Mary. 

13 Meditați, oameni buni, și profitați de acea liniște binecuvântată în care intrați atunci când 

ascultați învățăturile mele. Vă spun cu adevărat, în aceste momente de contemplare și spiritualitate, 

sămânța mea va germina în inimile voastre. 

14 Voi realizați unitatea și pacea între inimile voastre în această zi, pentru a vă arăta în fața Mea ca o 

singură ființă, conștientă de evenimentul la care este martoră atunci când ascultă Cuvântul Meu prin 

intermediul unui purtător de cuvânt. Și eu primesc spiritul tău. Tot ceea ce îmi oferiți pur și simplu în 

rugăciunea și în actele voastre de cult, eu accept ca pe un tribut corect al copiilor față de Tatăl lor ceresc. 

15 Cea mai urgentă cerere pe care o faceți este ca în această lume să fie pace, ca viața patriarhală 

din alte timpuri să se întoarcă la oameni; dar vă spun că această pace nu se va întoarce până când voi, 

noii mei discipoli, nu veți pune bazele unei lumi noi, pentru care vă pregătesc. 
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16 Dacă veți vedea un frate în fiecare vecin, dacă veți renunța la judecata lor diferită și Mă veți iubi 

pe Mine în ei, veți vedea zorii unui timp nou. Atunci viața va fi veselă pentru om, iar eu voi fi recunoscut 

și iubit ca Tată. 

17 Cuvântul Meu în acest timp este același cu cel pe care vi l-am dat în Isus. Este același izvor 

limpede ca cristalul care v-a împrospătat sufletele când M-ați urmat prin peisajele Palestinei. Esența sa îți 

este cunoscută, nu vei putea niciodată să-i confunzi "aroma", deoarece pecetea sa divină a rămas 

imprimată în spiritul tău. Și acum că am coborât să Mă fac cunoscut prin acești bărbați și femei, iar voi 

auziți cuvântul care iese de pe buzele lor, vă dați seama că nu poate veni decât de la Mine și Mă întrebați 

de ce nu am ales o altă formă pentru a aduce mesajul Meu de acum către umanitate. 

18 Îmi spui că printre voi nu există oameni cu virtuți ireproșabile, capabili să Mă slujească. Nu există 

nici Moise, nici proorocii din prima eră, nici Petru, nici Ioan. Dar Eu vă spun cu adevărat că în toate 

timpurile am trimis spirite virtuoase, iar printre ele se află cei care M-au slujit cu umilință. Iubiți-i și 

sprijiniți-i, căci sarcina lor este foarte mare. Le-am păstrat mințile și inimile ca pe o sursă pură, iar 

durerea a fost adesea cel mai bun mijloc de a le purifica. Viețile lor sunt similare cu cele ale emisarilor 

mei din alte vremuri. Îi binecuvântez. Fericiți sunt cei care m-au urmat în acest fel și au simțit sensul 

deplin al slujbei pe care le-am dat-o. 

19 Vă invit să intrați în Împărăția Mea, o, popor iubit. De asemenea, chem toate neamurile 

pământului, fără nici o preferință, dar știu că nu toți Mă vor asculta. Omenirea și-a stins lampa și umblă în 

întuneric. Dar acolo unde se percepe doar confuzie, va apărea unul dintre cei iluminați ai Mei, răspândind 

lumină în mediul său ─ o santinelă spirituală care veghează și așteaptă semnul Meu pentru a suna 

semnalul de trezire care îi trezește și îi trezește pe semenii săi. 

Permiteți ca iubirea acestor emisari să fie o sămânță fertilă în inimile voastre. Nu-i judecați greșit 

atunci când vi se arată în sărăcie materială, ascultați-i, căci ei lucrează în numele meu pentru a vă 

transmite o putere pe care încă nu o cunoașteți. Ei vă vor învăța rugăciunea perfectă, vă vor elibera de 

legăturile materialismului de care sunteți legați, pentru a vă oferi libertate spirituală și pentru ca voi să vă 

ridicați la Mine. 

20 Voi, care Mă ascultați, așteptați cu nerăbdare împlinirea tuturor cuvintelor Mele. Vrei să vezi 

umanitatea transformată în discipolii mei, cere-mi să fiu printre cei pe care îi trimit pe alte meleaguri cu 

misiuni dificile. Dar, vă spun cu adevărat, trebuie să vă antrenați dinainte, pentru că lupta care vă 

așteaptă este mare. 

Dar nu toți emisarii despre care vă vorbesc sunt printre voi și nu toți au auzit Cuvântul Meu prin 

purtătorii de cuvânt. Mulți, foarte mulți dintre ei vor vorbi intuitiv, pentru că i-am pregătit spiritual. Le-

am distribuit cu înțelepciune pentru a permite ca lumina mea să ajungă la toți frații și surorile voastre. 

21 Cum puteți presupune că ─ în timp ce am coborât la voi ─ am putut neglija alte națiuni, când voi 

toți sunteți copiii Mei? Credeți că cineva este departe sau în afara Mea, deși Spiritul Meu este universal și 

cuprinde toate lucrurile create? Totul trăiește și se hrănește din Mine. De aceea, raza mea universală a 

coborât pe întregul glob, iar spiritul a primit influența mea în această lume și în alte lumi, pentru că am 

venit să-mi salvez toți copiii. 

22 Nu vreau ca voi să irosiți acest timp, să treceți prin lume fără să lăsați o urmă pe drumul vieții, ci 

să fiți adevărați cultivatori ai seminței pe care v-am încredințat-o și pentru care veți continua să vă 

străduiți și când veți părăsi această lume, până când veți face să înflorească sămânța voastră în sufletele 

fraților și surorilor voastre. 

23 Nu vreau să vă leg de ordinele mele, ci doar să vă inspir să faceți acest lucru, pentru că nu voi 

accepta altă împlinire decât cea care s-a născut din sufletul vostru conștient și pregătit. Fiți liberi în 

limitele legilor Mele, dar obișnuiți-vă să vă supuneți. Îndepliniți cele două legi care guvernează omul, care 

sunt una în esență, căci ambele vin de la Mine. 

24 Rugați-vă pentru toate ființele, dorind armonia și înțelegerea tuturor față de Mine, și ca 

rugăciunea voastră să se înalțe ca un cântec, ca un imn de bucurie care înalță sufletele și le arată calea pe 

care vor ajunge la țelul destinului lor. 
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25 Învățătura mea îi permite omului să se dezvolte în toate aspectele ființei sale: sensibilizează și 

înnobilează inima, trezește și adâncește mintea și perfecționează și înalță sufletul. 

26 Faceți din învățăturile mele un studiu aprofundat care vă va permite să înțelegeți modul corect de 

a le pune în practică, astfel încât dezvoltarea voastră să fie armonioasă, astfel încât să nu vă dezvoltați 

doar intelectul fără a face un efort pentru idealurile sufletului pe care trebuie să le stimulați. 

27 Toate facultățile ființei tale pot găsi în cuvântul meu calea luminoasă pe care pot crește și se pot 

perfecționa până la infinit. 

28 V-am acordat suficient timp pentru a absorbi și înțelege învățăturile mele. Între timp, mulți dintre 

voi, care ați venit când erați copii, sunteți acum adolescenți, la fel cum alții care au venit când erau 

adolescenți sunt acum adulți. Unii au crescut pe parcurs și acum se numără printre "lucrătorii" mei, iar 

alții și-au dat ultima suflare și acum își au locul printre cei aleși de mine. 

29 Am acordat acestui popor suficient timp pentru ca în el să se nască o credință fermă și adevărată 

și pentru ca el să dobândească în spiritul său o cunoaștere profundă a operei mele. Cuvântul meu vă 

pregătește pentru momentul în care nu veți mai auzi această voce și va trebui să vă concentrați în 

adâncul inimii voastre pentru a simți prezența mea și a primi inspirația mea. 

30 Învățătura mea este scrisă în conștiința ta; acolo este chivotul care păstrează cel mai bine Legea 

mea, astfel încât ─ când timpul trece și acele ore de refacere spirituală pe care le-ai petrecut cu Maestrul 

tău sunt îndepărtate ─ esența Cuvântului meu vibrează plină de viață în sufletul tău, impregnată de iubire 

și înțelepciune. 

31 În toate lecțiile mele veți descoperi că vă spun în mod constant să atingeți spiritualitatea, pentru 

că este ceea ce ar trebui să vă caracterizeze pe pământ. Fără spiritualizare, nu veți putea da mărturia pe 

care ar trebui să o dați semenilor voștri. 

32 Nu vă temeți de ziua în care voi termina cuvântul Meu printre voi. Lucrarea Mea nu va pieri, nici 

sufletul tău nu va dispera. Țin pregătite în valea spirituală niște ființe care se vor întrupa pe pământ 

pentru a fi călăuze și profeți ai comunităților ─ ființe de lumină care vă vor învăța să faceți un pas înainte 

pe calea trasată de Cuvântul Meu. 

33 Astăzi vreau să vă spun că, așa cum voi depindeți aici de ființe de lumină care vin din lumea 

spirituală pentru a vă ajuta pe calea voastră, există și case spirituale care depind de unii dintre voi care 

vin la ele cu mesajul meu de instruire. 

Nu știți care dintre cei care Mă ascultă în aceste momente trebuie să plece în curând pentru a 

îndeplini o misiune spirituală. Acesta este motivul pentru care multe inimi au avut nevoie de mult timp să 

se purifice și pentru care, cu fiecare zi care trece, își simt sufletele din ce în ce mai luminate de lumina 

învățăturii mele. 

34 Vreau să vă uniți cu gazdele spirituale pentru ca, prin dragostea voastră pentru toți frații și 

surorile voastre, să lucrați pentru salvarea tuturor ființelor care se îndepărtează de calea vieții și a 

adevărului. 

35 Păstrați în suflet acest cuvânt, care vă poate servi în ceasul morții, când veți părăsi această 

existență, ca pregătire pentru a vă elibera spiritual. 

36 Înțelegeți ce timp frumos de revelații a fost acesta, oameni iubiți ─ un timp de lumină care înalță 

sufletele! Ferice de cei care se pregătesc, căci veți primi lumina mea din belșug. 

37 Dar nu uitați că abia acum este începutul unei ere, că nu v-a fost dezvăluit tot ceea ce acest timp 

le rezervă oamenilor și că nu ați înțeles tot ceea ce ați primit. 

38 Vor trece zile, ani și secole în care această umanitate va fi martoră la minunate mesaje de lumină 

și revelații spirituale pe care spiritul său nu le-a cunoscut niciodată. 

39 Aceste vremuri vin deja și, prin urmare, trebuie să pregătiți calea pentru cei care vă vor lua locul. 

Trebuie să binecuvântezi calea cu faptele tale bune. Atunci veți fi început construcția adevăratului 

templu, pe care alții îl vor continua din proprie inițiativă, iar mai târziu vor veni și alții pentru a-l finaliza. 

40 Te-am văzut luptând cu carnea ta pentru a-i înfrânge răzvrătirea. A trebuit să duci mari bătălii cu 

inima ta pentru a forța ascultarea și supunerea din partea lui. Natura lui se răzvrătește împotriva 
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dictaturilor conștiinței; dar dacă perseverezi în rugăciune, dacă ești atent, vei face din el cel mai bun 

colaborator în împlinirea spirituală. Această luptă face parte din ispășirea voastră în acest timp. 

41 Toate calitățile tale au fost în tine din momentul în care ai fost creat. Inteligența, sensibilitatea, 

rațiunea ți-au luminat sufletul, astfel încât să poți duce bătălia finală. Atunci, când veți fi triumfat asupra 

răului și când sufletul vostru va fi pilotul care ghidează carnea, veți putea merge la semenii voștri și le veți 

da un exemplu strălucit despre cum să atingă evoluția sufletului. Fără să vă lăudați cu tăria sufletească și 

cu stăpânirea de sine, vă veți arăta faptele voastre și ele vor arăta ascultarea și atenția față de Legea 

mea. 

42 Când nu veți mai auzi Cuvântul Meu prin purtătorii de cuvânt și când sufletul vostru va simți 

dorința de a urma ceea ce v-am învățat în acest moment, fiecare dintre discipolii Mei să considere grupul 

care i-a fost atribuit ca pe propria familie și să îi instruiască și să îi îndrume. 

Folosiți întotdeauna mila, corectați cu iubire și înțelepciune, faceți palpabilă o atmosferă de pace ca 

cea pe care ați creat-o astăzi, atunci Spiritul meu va fi prezent în mod tangibil pentru a-i inspira și 

binecuvânta pe toți. 

43 Nu întrebați pe nimeni de unde vine și nici de ce Mă caută. Ilie îi va călăuzi și va veni ceasul lui. 

Chiar și acum îi pregătesc pe cei care vor veni și îi primesc pe cei care cred în acest Cuvânt pe care vi l-am 

dat prin intermediul facultății umane de înțelegere. 

44 Vă învăț ca să fiți "aroma" pământului, ca să îndulciți viețile oamenilor cu vestea bună că 

Maestrul s-a întors la ei în acest timp de durere și a lăsat Cuvântul Său ca moștenire pentru ca toți să se 

hrănească din el și să trăiască veșnic. 

45 Nu vă însărcinez cu transformarea totală a acestei umanități. Aduceți Cuvântul meu în inimi cu 

convingere și va face minuni printre semenii voștri. Câtă mângâiere vor primi în zilele de vizită, dacă vor 

ști să asculte și să interpreteze învățătura mea! Iar voi, cât de mult veți tânji după acele ore pe care le-ați 

petrecut cu Mine și în care ați absorbit acea esență divină, simțindu-vă ca niște copilași care să primească 

toată tandrețea și dragostea lui de la Tatăl vostru. 

46 Umanitatea de astăzi este un câmp fertil de lucru. Câmpurile sunt foarte largi, iar muncitorii sunt 

puțini. Cum Îmi veți prezenta această generație convertită la Doctrina Mea dacă nu lucrați? Aveți la 

dispoziție un timp limitat și sunt multe de făcut. Ora este oportună. Reconstruiți "templele" care au fost 

dărâmate în inimi! Ajutați la reconstruirea caselor, propovăduiți duhovnicește în felul vostru cu gânduri, 

cuvinte și fapte! 

47 Veghează pentru ca virtutea să se întoarcă la oameni, iar copiii să fie o legătură puternică între 

tată și mamă, iar tineretul o temelie puternică a noilor generații, soțul și soția o imagine a lui Dumnezeu 

și a creației Sale, și toți, uniți cu îngerii păzitori care te asistă, să formeze o armonie perfectă cu Mine. 

48 Cererile voastre ajung la Mine, lumina pe care am revărsat-o vă luminează ființa. Toate lucrările 

dumneavoastră sunt prezente și vă puteți judeca meritele. Durerile pe care le experimentați acum vor 

dispărea și pacea va străluci pe tot globul. 

49 Rugați-vă pentru națiunile care se luptă între ele în război. Împărtășește pâinea și hainele tale cu 

cei nevoiași. Deschideți-vă grânarele și hrăniți-i. Arătați-vă fraternitatea în acest moment de suferință 

pentru lume. Practicați caritatea activă față de bolnavi, pregătiți sufletele care trebuie să plece în lumea 

de dincolo, ridicați credința celor suferinzi, aduceți pacea tuturor semenilor voștri. Cereți și voi face 

minuni printre oameni. 

50 Lumea ta este plină de sclavi. Acesta este motivul pentru care în fiecare ființă umană trăiește o 

dorință profundă de libertate. Dar nu trebuie să dați vina pe legile spiritului, nici pe cele umane, pentru 

asta, ci pe voi înșivă. Căci adevărata lege, fie ea divină sau umană, trebuie să ghideze, să instruiască și să 

protejeze, dar niciodată să înlănțuie. 

51 Înțelegeți că nu sunteți liberi în spirit pentru că ─ departe de esența divină, de legea iubirii față de 

Tatăl vostru mai presus de toate lucrurile create, de iubirea unii față de alții ca frați și surori în Creator ─ 

v-ați făcut sclavii fanatismului religios, ai idolatriei și ai superstiției. 
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52 Nu sunteți liberi nici în cadrul legilor omenești, pentru că acestea, care ar trebui să stabilească 

dreptatea între oameni, sunt afectate de egoismul națiunilor, de nedreptate și de minciună. 

53 Conducătorii și cei care au misiunea de a ghida sufletele sunt, de asemenea, copii ai divinității 

mele. Legile pe care le aplică una și cealaltă trebuie să fie umane. Și totuși, cât de departe sunt între ei, 

cât de departe merg și trăiesc. 

54 Când va ajunge omenirea la "a da lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu și Cezarului ce este al 

Cezarului"? 

55 În timp ce unii sunt mulțumiți să trăiască doar după standardele lumii și ignoră orice lege divină, 

alții se străduiesc să își înalțe sufletul pe căile prescrise pentru ei de diferitele comunități religioase, deși 

se revoltă împotriva lor în inima lor și se sustrag supun legilor pământului. 

56 Adevăr vă spun că nici unul, nici celălalt nu-și fac datoria. 

57 Priviți steaua regală care răsare zilnic la răsărit, 

cum strălucește și încălzește pe toți în mod egal, fără a favoriza vreo creatură? 

58 Așa este iubirea Tatălui pentru toți copiii săi, așa trebuie să fie iubirea voastră și dreptatea 

voastră, pentru ca legile mele să fie aplicate oamenilor în acest fel. 

59 Nu recunoști armonia perfectă care există între Divinitate și tot ceea ce a fost creat de inima ta? 

De ce, atunci, nu poate exista o armonie perfectă între oamenii care sunt copii ai lui Dumnezeu? 

60 Fericit este cel care aude această chemare și recunoaște timpul de lumină în care trăiește, pentru 

că va putea să progreseze pe calea dezvoltării ascendente a sufletului. 

61 Sunteți acum în ultimii ani în care veți asculta cuvântul meu, care a fost ca o scânteie a 

înțelepciunii mele în viața voastră. 

62 Această instrucțiune va rămâne scrisă în cărți și, împreună cu discipolii care se pregătesc cu 

adevărat și poartă în inimile lor o credință de nezdruncinat, va fi mărturia vie pe care o las ─ când va veni 

ceasul plecării Mele ─ celor care nu M-au ascultat în această a treia eră. 

63 Ferice de cei care rămân credincioși în ciuda încercărilor, căci ei vor dobândi înțelepciune și pace. 

64 Pentru ca fiecare să-și poată îndeplini sarcina primită, trebuie să vă uniți într-o singură voință, să 

vă lepădați de inerția cărnii pentru a vă instrui spiritual, să nu vă mai îndreptați interesul doar spre ceea 

ce privește viața materială și să vă gândiți și la sufletul vostru. 

65 Eu sunt viața veșnică; dacă vreți să o obțineți, trebuie doar să împliniți legea mea. 

66 Devotamentul pe care îl aveți în cadrul "urcușului" meu, atunci când îmi ascultați cuvintele, ar 

trebui să-l păstrați și după aceea, iar în viața voastră să existe ordine, respect, disciplină, smerenie. 

67 Îți luminez sufletul, mintea și inima, îți pun viața pe drumul cel bun. 

68 Vreau ca învățătura mea să se înrădăcineze în inimile voastre, ca să nu o uitați, pentru că nu știți 

cât de mult vă va lipsi în momentele de luptă și nici nu știți cât timp veți mai rămâne pe acest pământ. De 

aceea, faceți binele pe baza învățăturii mele, pentru ca, atunci când Tatăl vă va chema, această chemare 

să nu vă surprindă, ci să vă găsească lucrând ca buni lucrători. 

69 Vă spun cu adevărat că această învățătură va restabili morala acestei lumi, pentru că va fi un pas 

spre spiritualizare, pentru că va trezi inimile la fraternitate. 

70 În prezent, eu sunt încă cel neînțeles; pentru că, în timp ce oamenii de rând, în ignoranța lor, îmi 

oferă culte fanatice, cei care sunt considerați învățați sau puternici spun că sunt de ajuns pentru ei înșiși. 

71 Cât de puțini Mă urmează! 

72 Iubiți oameni, lăsați cuvântul meu să continue să vă echipeze. 

73 Eu dau pace inimii tale, pace casei tale și libertate spiritului tău în acele momente în care trupul 

se predă somnului. 

74 Păstrați acest har și primiți binecuvântarea mea. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 177  
1 Umanitate, tu care ești reprezentată în acest moment de această adunare care îngenunchează 

pocăită și temătoare în fața Domnului său: cu ce poți plăti datoria ta de iubire și să fii cu adevărat plăcută 

Tatălui tău? 

2 Vă voi spune cum să faceți acest lucru: luptând pentru liniștea și înălțarea sufletului vostru. În 

acest fel vă veți spăla vina și vă veți înălța sufletele. 

3 Îți acord un anumit timp pentru a-ți satisface dorința sufletului tău. Noua eră se ridică în fața 

ochilor tăi ca o zi radiantă, plină de promisiuni și revelații. Cu lumina sa vrea să-ți spună: Luptă! Și în acest 

cuvânt este cuprinsă porunca Tatălui. Luptați pentru pace, pentru reînnoire, pentru victoria spiritualizării. 

4 Am imprimat aceste cuvinte în conștiința ta, astfel încât să ți le repete la fiecare pas. 

5 Realizează că dragostea mea este un oraș pe care trebuie să-l iei. Există multe obstacole și mulți 

inamici pe care trebuie să-i învingi. Îți vor da o bătălie pentru a te opri, dar o sabie invizibilă scânteiază în 

mâinile tale dacă știi cum să o mânuiești. Este sabia iubirii. 

Luptați, cuceriți cu el și nu vă îndoiți, pentru că la sfârșit veți vedea orașul căzând, pentru că dragostea 

voastră l-a cucerit pe Tatăl. 

6 Am vrut să creez în mijlocul vostru o familie fraternă și ospitalieră, pentru ca "caravanele" celor 

fără adăpost, care tânjesc după pace și milă, să intre în casele voastre pentru a se împărtăși din iubirea pe 

care am pus-o în voi. Dar pregătirea voastră a fost lentă; ați întârziat, iar caravanele celor fără adăpost s-

au oprit în deșert când au văzut că steaua care le ghida pașii s-a oprit în calea ei. De aceea, nu vreau ca 

oamenii să vă găsească "adormiți" sau să păcătuiți atunci când sunteți treji, pentru că atunci nu veți 

putea fi martori la întoarcerea Mea, ci îl veți trăda pe Stăpânul vostru. 

7 Vă dau timp să vă pocăiți de fărădelegile voastre și să vă refaceți viețile. Tatăl de familie care și-a 

încălcat îndatoririle, abandonându-i pe ai săi, să iasă și să refacă casa. 

8 Cei care s-au alăturat celor care au căzut în viciu să se ridice și să învingă slăbiciunile cărnii, 

folosind voința și puterea spiritului lor până când vor fi întregi. Fie ca toți cei care sunt slujitori ai acestei 

lucrări să se unească în spirit, să se iubească și să se sprijine unii pe alții. Atunci, steaua, care și-a 

întrerupt cursul și a oprit astfel "marile caravane din deșert", își va continua cursul și va arăta acelor 

mulțimi de oameni calea care duce spre țara păcii. 

9 Când acei oameni care au venit aici fugind de război, moarte și distrugere, purtând în inimile lor 

imaginile memoriei urii și crimei, intră în cercul unei comunități în care în fiecare casă se ridică un 

sanctuar al iubirii adevărate, în care lumina Legii mele strălucește în fiecare căsătorie, în care părinții își 

iubesc copiii, iar copiii îi iubesc și îi onorează pe părinți, unde cei mici sunt îndrumați cu tandrețe și 

înțelepciune și unde bătrânii sunt respectați ─ nu credeți că în fața unor astfel de semne de reverență 

față de Legea mea, vor mărturisi că în această comunitate a avut loc un miracol care nu poate fi atribuit 

decât milei Tatălui? 

10 O, oameni buni, ați fost duri și nerecunoscători până astăzi! Nu am cerut de la voi niciun fel de 

jertfă și nici nu v-am cerut imposibilul. Dacă uneori vi se pare dificil să urmați învățătura mea, este din 

cauza lipsei voastre de iubire. Pentru cel care iubește, nu există nici obstacole, nici abisuri, nici 

imposibilități, pentru că iubirea este puterea divină care animă totul, care mișcă totul. 

11 Veniți în câmpurile mele, o, mulțimi de oameni. Câmpul te așteaptă să primească sămânța din 

iubirea ta și mai târziu să îți răsplătească eforturile cu roadele dulci care vor ieși din pântecele său. 

12 Legați-vă strâns între voi prin legăturile frăției, căci ispita pândește poporul meu, războiul se 

apropie în dorința de a avea o poartă de intrare unde doarme paznicul, pentru ca ciuma, foamea și boala 

să pătrundă în sânul acestui popor cu calități noi și necunoscute. 

13 V-am dat știința pământească pentru a combate aceste nenorociri și pentru a elimina aceste 

suferințe. Dar eu v-am învățat o știință mai înaltă, în fața căreia se înclină toți dușmanii luminii, toți cei 

care distrug sănătatea și pacea. Această știință este puterea iubirii, care se întărește în rugăciune. 
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14 Gândiți-vă la aceste cuvinte, oameni buni, și apoi ascultați ce vă sfătuiește conștiința voastră să 

faceți. 

15 Spiritul meu vă trimite pacea Sa, pe care nu știți întotdeauna cum să o păstrați. Când veți învăța 

să Mă purtați în voi fără ca vreuna dintre acțiunile sau gândurile voastre să Mă respingă? 

16 Nimeni să nu se încurce când îi spun că vreau să Mă purtați în adâncul inimii voastre, căci vreau 

ca Lumina și Pacea Mea să locuiască în voi. 

17 Este vocea Mea de judecată care astăzi respinge lipsa voastră de împlinire a datoriei, lipsa voastră 

de iubire pentru această Lucrare pe care v-am încredințat-o și care este destinul vostru. Este vocea divină 

care acum ajunge la voi prin conștiință și vă face inima să tremure când vă întreabă: Ce ați făcut cu tot 

ceea ce v-am dezvăluit și v-am învățat în acest Al Treilea Timp? 

18 Pentru câteva momente sunteți conștienți de responsabilitatea care a fost dată spiritului vostru. 

Dar înțelegerea este doar ca o rază de lumină care vă pătrunde pentru scurt timp, iar apoi vă scufundați 

din nou în slăbiciune, pentru că vă considerați mereu imaturi, bolnavi și nevoiași, când în realitate aveți la 

îndemână o comoară de daruri divine. 

19 Dacă găsești un reproș în cuvântul Meu, este născut din dragoste. Nu ar trebui să Mă numiți 

nedrept, căci dacă aș fi fost cu adevărat nedrept și dacă ați fi întâlnit "mânia" în Mine, așa cum obișnuiți 

să spuneți, dreptatea Mea v-ar fi stins de mult. Dar nu-mi distrug propriile mele lucrări; vă plasez pe calea 

evoluției pentru ca voi să vă atingeți perfecțiunea pe ea. 

20 Vă spun că adevărata concepție a lui Dumnezeu nu este încă cunoscută pe pământ, deși l-am 

trimis pe Isus pentru ca voi să Mă cunoașteți prin El. Înțelegeți: Dacă aș ști că omul nu va ajunge la 

mântuire, nu aș veni la el cu dragostea cu care l-am căutat mereu. Prezența mea printre voi este dovada 

convingătoare că veți veni la mine, căci Tatăl cunoaște foarte bine viitorul și destinul tuturor copiilor săi. 

21 Eu voi face ca Cuvântul pe care vi l-am dat în acest timp să fie scris cu claritate, astfel încât 

omenirea să găsească în acea carte explicația pentru multe dintre învățăturile pe care nu le-a înțeles și 

interpretarea corectă a Doctrinei Mele. Atunci, adevărata teamă va izvorî din această cunoaștere, nu 

teama de pedeapsa divină, ci durerea de a se păta cu păcatul, de a jigni Creatorul, de a se întoarce la 

Tatăl în viața de apoi cu sufletul pătat, fără să fi făcut încă un pas înainte pe calea spiritualizării și a 

cunoașterii adevărate. 

22 Cu ce vei putea plăti datoria de iubire pe care o ai față de Tatăl tău? Cu ce vei putea să-L plătești 

pe Cel care îți iartă mereu insultele și ingratitudinea ta? Vă voi spune: făcând fapte demne de Divinitatea 

mea, slujindu-vă și iubindu-vă unii pe alții. 

23 Aveți în față un nou an, iar în cel care tocmai se încheie, nu vă cer socoteală despre natură și nici 

despre elementele sale: Mă fac simțită în conștiința voastră și vă întreb ce ați făcut cu privire la misiunea 

voastră și ce ați făcut cu timpul și cu darurile pe care vi le-am încredințat. 

24 Anul care se încheie mi-a vorbit de luptele voastre, de lacrimile voastre, de eforturi, de truda, dar 

și de durere, de sânge, de ruine și de ură. Acest bilanț dureros a adus în fața mea anul acum trecut. 

25 Un nou an îți acord, iar în fața privirii tale apare la orizont ca o dungă de lumină care îți aprinde 

speranța pentru viitor. Această lumină este vocea care vă va spune zilnic: Luptă! 

26 Da, oameni buni, luptați pentru pace, luptați pentru reînnoire, luptați pentru dreptate! 

27 Patru ani pe care cuvântul meu ți-i va da doar pentru a-ți lua rămas bun de la această "zi". Să știți 

cum să folosiți acest timp prețios. Lucrarea mea nu se va încheia în 1950, pentru că ea aparține 

eternității, și nici sarcina voastră nu se va încheia atunci. Mai degrabă, lupta voastră va începe cu 

adevărat abia atunci, pentru că în timpul proclamării mele ați fost doar în pregătire. 

28 Înțelegeți să uniți sarcina spirituală și cea pământească într-o singură lege, ca să puteți oferi o 

bună împlinire Tatălui. 

29 Nu vă învăț doar să-mi dați ceea ce mi se cuvine, ci vă învăț și să dați Cezarului ceea ce este al 

Cezarului. 

30 Lumea va afla în curând despre voi și, prin voi, oamenii vor afla despre venirea mea, despre 

miracolele și învățăturile mele. Oamenii vor cerceta aceste locuri de adunare și vă vor judeca viețile. 
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Printre ei se vor afla oameni de putere, clerici ai sectelor și bisericilor, oameni de știință și cei care 

cercetează lumea de dincolo. Este dorința mea ca în sânul adunărilor voastre și în sânul caselor voastre, 

dacă nu chiar perfecțiune, să arătați aceeași armonie, moralitate, respect, iubire reciprocă și 

spiritualitate. 

31 Ce ar crede cei care au venit în căutarea adevărului dacă ar descoperi fanatism printre voi în 

devoțiunile voastre spirituale și dacă ar găsi în viața voastră privată soți despărțiți sau copii abandonați 

pentru că părinții lor nu au știut să-și îndeplinească îndatoririle? 

32 Priviți păsările care își construiesc cuiburile în crengile copacilor și luați-le ca exemplu dacă aveți 

nevoie. Nu Mă întrebați cum ar trebui să se iubească cei căsătoriți și cum ar trebui să-și iubească copiii. 

Priviți spre aceste cuiburi și veți descoperi acolo o lecție de fidelitate și tandrețe. Dacă toți bărbații s-ar 

iubi așa! 

33 Vegheați și luptați, pentru ca, atunci când anul 1950 se va încheia, să puteți oferi Tatălui roade 

demne de El. Căci dacă nu veți fi echipați atunci, va fi o mare durere în rândul mulțimilor în momentul 

plecării mele. 

34 Dacă nu vă pregătiți să îndurați absența Cuvântului meu ─ cât de dureros va fi atunci pentru voi 

despărțirea mea și ceea ce vă spune lumea mea spirituală. 

35 În această zi în care Duhul Meu v-a umplut de pace și de binecuvântări ─ ce ați putea să-mi cereți 

mai mult? 

36 Acum eu sunt cel care vă cer, bat la ușile inimilor voastre și vă cer să vă iubiți unii pe alții. 

37 Rugați-vă cu sinceritate pentru pacea națiunilor, simțiți profund durerea umanității. 

38 Adevărat vă spun că plăgile și moartea înconjoară neamul vostru. Nu aveți mijloace științifice 

pentru a opri invazia de molime și greutăți. Dar folosiți-vă de rugăciune și veți descoperi în ea arme și 

puteri pentru a combate aceste pericole calamitate. Rugați-vă și uniți-vă rugăciunea cu faptele bune, 

atunci veți avea un merit real în fața Domnului vostru, care este atotputernic și care, de dragul umilinței 

voastre, vă va acorda minuni capabile să uimească lumea. 

39 Când forțele naturii se dezlănțuie, dând semne de judecată, roagă-te, rămâi calm și plânge nu 

pentru tine, ci pentru alții. Dar usucă lacrimile celui care te cere, ascultă-i jalea și dă-i balsamul 

vindecător. 

40 Iubită umanitate, nu credeți că m-am întors în acest timp pentru a vă cere Sângele Meu vărsat în 

Era a Doua ─ nu, acea esență de viață rămâne ancorată în sufletele voastre. Acel sânge va vorbi în fiecare 

dintre voi la momentul potrivit. Până atunci, mulți așteaptă revenirea Fiului lui Dumnezeu pentru a-și 

revendica încă o dată Sângele de la El. În fiecare inimă a copiilor mei, trăiesc în prezent pasiunea mea 

divină. 

41 Mă nasc în om în inocența lui, când se trezește la credință. Sufăr în el atunci când patimile lui se 

dezlănțuie și îl biciuiesc. Eu port crucea grea a păcatelor sale, a ingratitudinii și a mândriei sale. Eu mor în 

inima lui atunci când se leapădă de Mine și declară că nu are alt Domn, nici alt Împărat decât lumea. 

Acolo, în cel mai adânc și mai ascuns din ființa lui, îmi găsesc mormântul. 

42 Uneori, acea inimă aude, ca un ecou îndepărtat, vocea Maestrului ─ cel pe care ar vrea să-l ucidă 

în sinea lui, pentru a nu-i pune obstacole în cale. Vocea conștiinței sale este cea care reușește să 

depășească zidul materialismului care înconjoară acea inimă, până când, în cele din urmă, se face auzită. 

43 Așa cum am găsit o cruce și un mormânt în fiecare inimă a omenirii ─ cu adevărat vă spun, tot așa 

va fi o a treia zi în toate acestea, când voi învia plin de lumină și de glorie. 

44 Astăzi, câmpurile de semințe sunt sterile. Uneori vrei să dai valoare vieții tale, semănând 

bunătate în oricare dintre formele ei. Dar, după aceea, renunți și îți plângi întreprinderea, pentru că în loc 

de teren arabil, care ți-ar permite să semeni, ai întâlnit doar pietre, și asta pentru că nu ai înțeles că 

înainte de a semăna trebuie să cunoști terenurile în care intenționezi să o faci. Plimbă-i, pregătește-i, 

curăță-i și fă-i fertili. Aceasta, copiii mei, încă nu știți cum să o faceți. Acesta este motivul pentru care 

bunele dumneavoastră intenții, idei și inspirații au eșuat adesea. 
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Dar, prin urmare, nu disperați în lupta voastră; mai degrabă, puteți să-i treziți pe semenii voștri 

deschizându-le ochii la adevărul și la lumina acestui timp, astfel încât oamenii să devină conștienți că 

fiecare durere pe care oamenii sunt forțați să o bea ca pe o cupă de suferință este secera creatoare de 

dreptate care taie buruienile de la rădăcină. Justiția înțeleaptă și necruțătoare este cea care ară și 

pregătește câmpurile. 

Pentru că după aceea va trezi oamenii, popoarele și națiunile și nu va mai fi necesar ca durerea să 

spele toate fărădelegile, pentru că în locul ei vor rămâne pocăința, reflecția și reînnoirea celor care 

doresc să atingă același scop, care este acela de purificare. 

Dar când veți fi obținut acest lucru, va veni o vreme când acest cuvânt va fi auzit în întreaga lume ca 

un cântec de iubire și o întoarcere la pace. 

45 Astăzi vă văd neînțelegând tot ceea ce vine asupra voastră, pentru că există o ignoranță și o 

confuzie totală printre oameni. 

46 Majoritatea oamenilor se numesc creștini, dar de cele mai multe ori dovedesc contrariul prin 

viața și faptele lor. 

47 Când fac ceva bun, o fac cunoscută și se laudă cu ea, iar când au făcut o greșeală, o regretă și Îmi 

cer iertare, o fac în așa fel încât dovedesc că nici măcar nu știu în ce constă iertarea Mea. 

48 Acum puteți spune lumii, o, oameni buni, că ați auzit acest cuvânt, că lumina mea a venit din nou 

în omenire, mai ales că îi puteți anunța că omenirea se va scutura în curând de letargia sa. 

49 Nu vă voi mai da sânge uman pentru a vă salva de păcat. Dacă Sângele meu divin, vărsat în acea a 

doua eră, v-a vorbit de iubire divină și infinită, de iertare sublimă și de viață veșnică, veți înțelege că acest 

Sânge nu a încetat nici o clipă să se reverse asupra voastră, asupra ființei voastre, pentru a vă arăta cu 

urmele sale calea spre evoluția voastră ascendentă. 

50 Nimeni nu ar trebui să se aștepte sau să Mă caute ca ființă umană. Pentru că dacă aș fi dispus să 

vă îndeplinesc această dorință, o astfel de manifestare nu ar fi fost oportună, iar voi trebuie să înțelegeți 

că Maestrul nu va face niciodată ceva care nu este perfect, pentru că învățăturile Sale sunt întotdeauna 

perfecte, pentru că El învață ceea ce este perfect. 

51 De asemenea, când această formă de proclamare pe care am folosit-o acum cu voi se va sfârși, nu 

va exista nici o rugăminte și nici o rugăminte care să Mă facă să nu îndeplinesc ceea ce v-am anunțat. 

Această proclamație se va încheia pentru totdeauna, pentru că timpul său va fi expirat și sarcina sa va fi 

terminată. 

52 În curând se vor împlini 2000 de ani de când am fost printre voi ca ființă umană, iar sângele pe 

care vi l-am lăsat ca dovadă a iubirii mele este moștenirea care este încă proaspătă. 

53 Cu toate acestea, lumea mai cere încă o dată Sângele Meu și Eu i-l voi da; dar nu cel care animă 

trupul, ci cel care dă viață veșnică sufletului. Cu lumina mea voi trimite viață și sănătate oamenilor. Va fi 

ca un soare care își lasă căldura să ajungă până la inimile înghețate ale acestei umanități. 

54 Peste toate mila mea se va întinde, ca și cum ar fi 

ar fi aripile unei ciocârlii care își acoperă puii. Iubirea mea va fi mai blândă și mai frumoasă decât 

firmamentul albastru pe care ochii tăi îl admiră atât de mult. Vei simți suflarea mea de viață ca pe o briză 

cerească pe care numai sufletul tău o poate percepe. Eu sunt timpul, viața și, de asemenea, eternitatea. 

Eu sunt primăvara și vara, toamna și iarna vieții voastre, și fiecare dintre aceste faze ale vieții este o 

învățătură tangibilă și vie pe care Maestrul divin o dă copiilor săi. 

55 Lasă roua divină a dimineții să pătrundă în sufletul tău, pentru ca acesta să cunoască o primăvară 

eternă. Lasă inima să obosească sub soarele arzător al luptei vieții, dar lasă florile virtuții, credinței și 

iubirii să rămână proaspete în adâncul ființei tale. 

56 De ce ești trist?: Nu știți. Știu foarte bine că tristețea vă apasă pentru că ați permis ca sufletele 

voastre să se îmbolnăvească în același timp cu trupurile voastre. Când te biciuiește furtuna patimilor sau 

a încercărilor, sau când "zăpezile iernii" te fac să îngheți, îți pierzi orice speranță și dorință de a trăi. 

57 Spiritul meu este, de asemenea, întristat pentru că vede mereu această umanitate plângând, care 

nu vrea să se trezească și să conștientizeze că acest pământ este încă un paradis pământesc. Vă văd 



U 177 

23 

pierind de foame, deși sunteți înconjurați de fertilitate și viață. La această umanitate mă refer când vă 

spun: "Au ochi și nu văd". 

58 Oamenii au alergat după știință fără măsură și fără scop și au descoperit multe "miracole". Dar 

acel miracol, care dă adevărata pace, adevărata sănătate și adevărata fericire, nu l-au descoperit printre 

toate bunurile pământului, pentru că este dincolo de uman, acolo unde omul nu a vrut să ajungă. 

Această "știință divină" a fost învățată de Iisus când v-a spus: "Iubiți-vă unii pe alții. 

59 Căutați împărăția lui Isus, care nu este din această lume, și veți găsi în El lumina și pacea necesare 

pentru a face această viață pământească mai frumoasă și mai ușoară. 

60 Acum ați venit să primiți mandatul divin. Vă văd gata să vă supuneți legii mele, încercând să 

urmați calea pe care a lăsat-o Isus. 

61 A trecut mult timp de când nu am mai fost printre voi, dar și acum bat la ușile inimilor voastre, ca 

să vă iubiți unii pe alții. 

62 Ferice de cel care a știut să se pregătească pentru a-l primi pe Tatăl ceresc în inima sa, pentru că 

El îi oferă posibilitatea de a face binele în orice moment, având în vedere dorința ucenicului de a fi cu 

Maestrul său. 

63 Dacă vă confruntați cu o încercare în acest an care începe pentru voi, fiți puternici și nu disperați. 

Atunci vei putea să le dovedești semenilor tăi puterea care există în spiritul tău. Atunci vor dori să 

cunoască sursa din care ați băut și vor descoperi că Eu, Hristos, sunt sursa de la care s-au îndepărtat atât 

de mult. 

64 Cu adevărat vă spun că la această sursă vor veni oameni de toate rasele și religiile, pentru că în 

toate formele de închinare pe care oamenii mi le vor consacra atunci va exista spiritualitate și, în cele din 

urmă, toți se vor apropia foarte mult de adevăr, de unitate. 

65 Discipoli, au fost momente în care ați simțit dreptatea Mea și v-am văzut mărturisindu-vă cu 

umilință în fața Spiritului Meu Divin. Apoi Mi-am întors privirea de la păcatele voastre și mi-am 

concentrat-o doar asupra faptului că sunteți copiii Mei pe care îi iubesc și îi iert. Așa vă învăț să vă iubiți și 

să vă iertați aproapele. 

66 Nu lăsați timpul să treacă fără să-l folosiți, pentru că nimeni nu știe cât timp va trăi în această 

lume. De aceea vă spun: Nu așteptați un moment mai potrivit decât cel prezent pentru a vă apuca de 

lucru. În așteptarea unor vremuri mai bune, nu vă lăsați surprinși de moarte, fără recoltă și fără să vă 

îndepliniți misiunea. 

67 Se apropie anul 1950, când îmi voi lua rămas bun de la această proclamație, iar acest rămas bun 

va fi simțit de voi așa cum a fost simțit de discipolii Mei din Era a Doua, atunci când i-am anunțat că a 

sosit ora plecării Mele. 

68 Dacă aceia au avut mângâierea de a Mă revedea după moartea Mea, a fost pentru a imprima cu 

foc în sufletul lor adevărul vieții spirituale. Dar dintre voi, doar unii vor vedea forma umană a lui Isus. 

Ceilalți îl vor simți profund, iar acesta va fi modul de a se conecta cu Mine de la spirit la spirit. 

69 Vegheați și rugați-vă pentru pacea pământului, pentru ca numeroasele greutăți să ia sfârșit, căci 

pe el se află sămânța noilor generații. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 178  
1 Poporul: De fiecare dată când începe un nou an, aud de la tine întrebări de acest fel: "Doamne, va 

aduce și anul acesta încercări pentru noi?". La aceasta vă răspund că viața este o încercare continuă, dar 

că nu trebuie să vă temeți. Căci dacă știi să privești și să te rogi, vei putea progresa în reparația ta până 

când vei ajunge la scopul destinului tău. 

2 Aceste încercări pe care le trăiesc oamenii sunt roadele pe care le culeg, sunt rezultatul propriei 

lor însămânțări ─ o recoltă care uneori este rezultatul semințelor pe care le-au semănat în anul 

precedent, iar în alte cazuri este rodul a ceea ce au semănat în ani mai îndepărtați sau în alte încarnări. 

3 Începe un nou an? ─ Atunci fă cum fac semănătorii buni, care mai întâi își curăță sămânța, 

așteptând momentul potrivit pentru a o pune în pământ fertil. Așa că și tu ar trebui mai întâi să-ți cureți 

inima, pentru ca mâine să culegi o recoltă bună de pace, dragoste și satisfacție din faptele tale bune. 

4 Ați văzut armonia în care trăiește întreaga creație? Nu aveți impresia că în tot ceea ce există, 

creaturile se iubesc între ele? Priviți soarele: nu este oare ca un tată care își întinde brațele pentru a 

îmbrățișa toate creaturile într-o îmbrățișare plină de viață și de iubire, de lumină și de energie? Priviți 

cum, la atingerea razelor sale calde, florile se deschid, păsările cântă și creaturile se agită, oferindu-și 

tributul de iubire recunoscătoare față de Steaua Rege. 

5 Este un exemplu frumos despre cum ar trebui să fii în armonie cu tot ceea ce te înconjoară în 

natură și cu tot ceea ce este spiritual. 

6 De înțelegerea pe care oamenii o dobândesc din aceste învățături și prin supunerea față de legile 

care guvernează universul depinde fericirea lor, despre care unii cred că nu există pe pământ, iar alții 

cred că numai eu o am din belșug, dar care se manifestă foarte bine prin pacea sufletului vostru. 

7 Acum știți, o, oameni iubiți, că fericirea voastră este în voi înșivă, ca să-i învățați pe oameni că în 

miezul ființei lor, acolo unde ei cred că există doar amărăciune, ură și resentimente, remușcări și lacrimi, 

există o lumină pe care nimic nu o poate stinge, care este cea a spiritului. 

8 Pe căi tortuoase, omenirea și-a îndreptat pașii, pentru că fiecare generație preia ca moștenire 

erorile generațiilor anterioare și, pe măsură ce trece timpul peste tine, erorile sale se înmulțesc. Această 

umanitate culege acum roadele semințelor de durere pe care le-a semănat mai devreme în lume, la fel 

cum generațiile viitoare vor culege roadele a ceea ce voi semănați astăzi. 

9 De ce nu vă îndreptați convingerile, eforturile, științele, idealurile și dorințele spre singura cale a 

dreptății pe care Învățătura mea v-o indică? Când își vor da seama oamenii în sfârșit de adevărul 

Cuvântului meu? 

10 Legea mea imuabilă și eternă se ridică în fața oamenilor și le arată calea spre adevărata fericire ─ 

o cale care duce la câmpurile unde, semănând binele, se culege recolta păcii. 

11 Fericiți sunt cei care au simțit chemarea mea în adâncul inimii lor și s-au grăbit să asculte 

învățătura divină, căci prin semnificația ei spirituală, cunoștințele lor vor crește. Ei vor fi ca niște 

bastioane în mijlocul rudelor lor și, prin credința lor, vor putea rezista în încercări. 

12 Voi îndepărta de la voi orice nedreptate, pentru ca faptele voastre să fie plăcute în ochii Tatălui. 

13 În această școală a lui Hristos au fost mulți începători care, atunci când au venit aici, i-au spus 

Maestrului întregii înțelepciuni: "Doamne, dacă Tu ești Hristos care ne învață pe această cale și descoperi 

în fiecare dintre noi sarcina și capacitățile pe care le are ─ dăruiește-ne realizarea destinului nostru de a 

ajunge la Tine". 

14 Apoi v-am arătat moștenirea voastră, v-am dat misiuni și v-am făcut "lucrători". Dar vă spun cu 

adevărat că nu am privilegiați printre copiii mei, pentru că oricine se apropie cu dorința de a mă sluji va 

primi harul meu în inima sa. Dar, de asemenea, va veni momentul în care tot ceea ce ați făcut cu darurile 

care v-au fost încredințate va fi judecat de Mine și va trebui să răspundeți în fața Mea. 

15 Acum nu vă cer încă socoteală, pentru că încercați să aplicați Legea Mea la faptele vieții voastre și 

sunteți încă prea imaturi pentru a suporta sentința. Dar fiecare dintre voi va fi un gardian zelos al 

învățăturii mele. Această îndeplinire a misiunii nu vă va împiedica să vă îndepliniți și obligațiile lumii 
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voastre. ─ Priviți la cei care au respins această moștenire: În ele există tristețe și goliciune. Dar mila mea 

este mare și se manifestă prin iertarea lor. 

16 Cel care a împlinit cu dreptate simte pacea Mea, iar pe cel care nu a împlinit-o, îl caut prin 

conștiința sa ca să-l țin treaz, pentru ca sufletul să nu fie surprins de ceasul morții fără fapte bune, căci 

fără acestea nu va putea să se înalțe. 

17 Duceți învățătura mea din inimă în inimă. Când semenii voștri îl vor primi, unii vor spune: "Acest 

cuvânt conține o profeție"; alții îl vor judeca ca pe o învățătură de mică importanță. În timp ce unii o vor 

considera progresistă, alții o vor considera foarte înapoiată. Fiecare îl va interpreta în funcție de 

capacitatea sa spirituală și de puritatea faptelor sale. 

18 Fiți umili, ca să fiți un exemplu viu pentru oameni și ca lucrarea mea să fie recunoscută. 

19 Dar arătați-vă umili nu numai în timpul scurt în care Mă auziți, ci în întreaga voastră viață, ca să 

puteți schimba mintea semenilor voștri, căci numai cuvântul nu va convinge. Pregătiți-vă pentru exemplu 

și chiar pentru sacrificiu. 

20 Dacă Mă iubești, du-te și iartă-l pe cel care te-a jignit. Dacă Mă iubești, du-te în tabăra bolnavilor 

sau în temnița prizonierului. Mângâiați-i și rugați-vă cu ei. Atunci dragostea ta va înfrânge orice aroganță 

pe care ai putea-o avea în tine. 

21 Cuvântul Meu este un semnal de alarmă, căci atâta timp cât sunteți cu Mine, sunteți ca niște miei 

blânzi. Dar când vă întoarceți la viața de zi cu zi, vă "rupeți în bucăți" și vă refuzați iertarea. 

22 Timpul pentru mulțumire a trecut și trebuie să ieșiți din stagnare pentru o mai mare evoluție a 

sufletelor voastre. 

23 Dobândiți haina albă a spiritualității, astfel încât, atunci când vorbiți oamenilor despre cuvintele 

mele, să o faceți cu imparțialitatea unui copil mic. Atunci nu vă va fi teamă să vorbiți despre lucrările 

mele, pentru că lucrările și viața voastră vor vorbi pentru voi. 

24 Cuvântul Meu prin purtătorii de cuvânt este același în înțeles. Mă adresez fiecărei comunități în 

funcție de înțelegerea și capacitatea lor. 

25 Astăzi, când începe un nou an, v-ați unit deja forțele în primele ore ale acestuia pentru a continua 

lupta. Iată cum Mi-ai făcut cunoscut acest lucru. Hotărârea ta este să te ridici ca un bun semănător care 

pune sămânța în brazda pregătită ─ cu dorința de a aduce o recoltă bogată la sfârșitul lucrării. 

26 Această sămânță este cuvântul plin de lumină pe care îl semănați în inimile semenilor voștri. 

27 Va trebui să înfruntați lumea, învățătura omului; căci cei care au fost instruiți vă vor da o luptă, iar 

dacă nu veți fi fermi în credința voastră, veți ieși înfrânți din ea. 

28 Nu v-am umplut mințile cu știință pentru a vă face să vă certați cu oamenii de știință. Ți-am 

luminat sufletul pentru a pătrunde "insondabilul" prin înălțare și inspirație. Nimeni nu va putea pretinde 

că știați deja ce ați primit în această perioadă. Pentru că multe dintre învățăturile pe care vi le-am dat în 

acest timp prin intermediul minții umane sunt revelații noi. 

29 Vorbiți despre suflet, despre nemurirea lui, pentru că i s-a acordat viața veșnică. Dar înainte de a 

putea vorbi despre aceste revelații, trebuie să le simțiți mai întâi. Numai atunci vă puteți numi discipolii 

mei. 

30 Duhovnic nu este cel care intră în aceste locuri de întâlnire în care vă dau Cuvântul Meu. 

Duhovnicul este cel care se roagă duhovnicește și se înalță în duh din orice loc. Duhovnicul este cel care 

luptă pentru desăvârșirea sufletului său, dar și cel care trăiește pentru a alina durerea celorlalți. 

31 Înțelegeți că spiritistul poate fi oriunde. El va fi recunoscut mai mult prin faptele sale decât prin 

cuvintele sale. De aceea vă spun tot timpul: Fiți un exemplu de iubire, smerenie și milă. 

32 Recunoașteți că nu toți cei care se numesc spiritiști sunt spiritiști. 

33 Am simplificat practica religioasă și cultul vostru fără să vă dau legi noi. 

34 V-am făcut să înțelegeți că venerarea divinității mele prin intermediul imaginilor era imperfectă și 

că ar trebui să abandonați orice fanatism. 
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35 Nu știi că puterea Dumnezeului tău este limitată pentru a veni la tine? Nu v-am spus că, atunci 

când credeți, mă cobor în inima voastră pentru a vă da viață? Nu v-am învățat că dacă sunteți curați la 

inimă și la suflet, Eu locuiesc în voi? 

36 Nu ați fi putut experimenta această eră de lumină mai devreme, pentru că puțina dezvoltare pe 

care ați avut-o nu v-ar fi permis acest lucru. Dar acum, că o trăiți și reflectați asupra ei, vi se pare cel mai 

firesc lucru să experimentați împlinirea profețiilor. 

37 Chiar și omul de știință a descoperit "minuni" și a făcut progrese pe care le credeați cândva 

imposibile. 

38 De ce să nu ajungi să realizezi că toate aceste lucrări minunate se datorează harului Domnului 

lor? 

39 Spiritismul îi învață pe oameni și îi invită să Mă descopere în felul lor, pentru că Eu sunt exprimat 

în toate ca Creator, ca Putere, ca Viață, Perfecțiune și Armonie. Și cine poate menține această armonie în 

univers în afară de Dumnezeu? Acest Dumnezeu nu are nicio formă și nu trebuie să vi-L imaginați în 

forme limitate, pentru că atunci, la plecarea din această lume, v-ați confrunta cu o realitate pe care nu ați 

putea-o înțelege. 

40 Învățătura mea nu este doar cunoaștere, ci și mângâiere și mângâiere. Mila mea se întinde peste 

toți cei care suferă, care varsă lacrimi, care îndură nedreptatea. Ea mângâie mama și soția, protejează 

fecioara, întărește tânărul și susține bătrânul. Ea aprinde lumina speranței pentru acea fericire inefabilă 

care vă așteaptă pe toți. 

41 În acest timp îmi revărs harul asupra voastră, pentru ca voi să continuați să urmați calea luminii și 

nici durerea, nici înfrângerea nu sunt suficient de puternice pentru a vă despărți de ele. 

42 În sufletul tău trăiește deja dorința de a ajunge la adevărata lui casă, lumea păcii Tatălui tău. Aici 

v-ați purificat în creuzetul luptei vieții, în schimbarea norocului și în încercări. Dar eu vă spun: "Veniți la 

țintă cu fermitate și devotament, căci dacă nu aveți răbdare, veți face călătoria și mai lungă. 

43 Oricât de lungă ar fi viața pământească, ea este trecătoare și efemeră pe lângă viața spirituală, 

care este nepieritoare. 

44 Glorie în viața pe care ți-o promit, astfel încât să nu te temi de pierderea acelui trup pe care îl 

iubești atât de mult. 

45 Voi avea grijă ca toți oamenii care au locuit pe acest pământ să se recunoască unii pe alții în 

lumea de dincolo, să se iubească și să trăiască în pace. Atunci veți înțelege sensul existenței pe care ați 

lăsat-o în urmă, cu toate suferințele și încercările sale, care sunt uneori de neînțeles pentru om. 

46 Viața spirituală este atât de aproape de tine, încât uneori este suficient să închizi ochii trupului și 

să-i deschizi pe cei ai spiritului pentru a putea contempla minunile acestui tărâm. 

47 Sunteți atât de aproape de "valea spirituală", încât o clipă poate fi suficientă pentru a trece din 

această lume în cealaltă. 

În toate timpurile le-am vorbit oamenilor despre aceste revelații prin profeții mei care au mărturisit 

adevărul meu. În acest timp, vă vorbesc despre singura cale care duce la împărăția mea și o fac prin 

intermediul unor bărbați și femei care au fost pregătiți pentru aceasta din cauza milei mele. 

48 Realizează că nu ești lăsat singur în această viață. Dacă ai trăi spiritual, ai putea vedea și simți 

lumea spirituală foarte aproape de tine. Lasă ca adevărul și gloria acestei lumi să se reflecte în toate 

acțiunile din viața ta. 

49 Dedicați întotdeauna momente de gânduri dintre cele mai pure Tatălui care este în ceruri, pentru 

ca, fără să vă clătinați și luminați de lumina spiritului vostru, să ajungeți la momentul în care veți intra în 

dialog direct cu spiritul meu, care va fi după 1950, când nu mă veți mai auzi sub această formă. 

50 Fără înălțare nu vei putea realiza acel dialog al sufletului tău cu Creatorul tău. Faceți să vă 

aparțină dorința de a vă înălța la Mine și dedicați-Mi o parte din timpul pe care încă îl mai trăiți pe 

pământ, astfel încât pasul de tranziție spre dincolo să devină ușor pentru sufletul vostru. 
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51 Vedeți cum simțurile, inima și sufletul vostru au intrat în armonie în timp ce mă ascultați. Trupul 

și sufletul s-au gândit profund la viitorul lor. Primul își cunoaște și își acceptă sfârșitul, celălalt se bucură 

când privește orizontul fără sfârșit care se prezintă privirii sale. Dar cine este capabil să măsoare distanța 

spirituală pe care trebuie să o parcurgă pentru a ajunge la Mine, care sunt scopul perfecțiunii voastre? 

Cine poate ști măcar ora indicată de ceasul veșniciei când își părăsește trupul de pe pământ? 

52 Trăiți pregătiți, vegheați și rugați-vă. Adună merite și nu te vei teme de moarte. Pentru că atunci 

când sufletul tău va părăsi trupul, își va întinde aripile și va ști să zboare, precum puii de pasăre când 

părăsesc cuibul pentru a lua primul zbor. 

53 Nu trebuie să vă întristați la gândul renunțărilor. Numai materialistul are dorințe și suferă când se 

gândește la satisfacțiile acestei vieți. Nu fiți materialiști, ocupați-vă de ceea ce privește sufletul vostru, 

fără a omite atenția pe care o datorați părții umane a ființei voastre. 

54 Înțelegeți că totul a fost pregătit pentru revigorarea voastră. Cine vrea să mănânce acest ospăț al 

iubirii, să se așeze la masa mea și să se înfrupte din el ca îngerii. 

55 Nu ați venit aici din întâmplare, ci ați fost conduși de mine să participați la manifestările mele. Pe 

mulți dintre voi v-am găsit morți pentru viața spirituală, iar Cuvântul meu v-a înviat. Astăzi respiri viață și 

în inima ta există speranță. Îi primesc pe toți ─ pe cei care au credință și pe cei care nu au. Oamenilor din 

diferitele biserici și secte le spun: Fericiți cei care cred în Cuvântul meu. 

56 Dacă percepeți inspirația mea și o transformați în 

Dacă vreți să vă exprimați gândurile și cuvintele, lucrați la voi înșivă: Voi toți puteți fi mediatorii mei. Tatăl 

vrea să fie înțeles de copiii Săi și de aceea vă invită să intrați în templul spiritual. 

57 Căutați-mă cu o inimă curată, ascultând mereu vocea conștiinței voastre, și vă spun cu adevărat 

că mă veți găsi foarte curând. Chiar înainte ca sufletul tău să își ia zborul, voi veni la tine pentru a te 

aduce în acea casă a păcii pe care ți-am promis-o. Dar este necesar să cunoașteți calea care duce la Mine: 

Calea voastră este spre spiritualizare. Pentru a urca în vârf, trebuie să te rogi și să faci un efort. 

Nu văd încă printre popoarele pământului dorința sfântă de a se spiritualiza. Materialismul nu a atins 

încă limita stabilită de Mine, dar sfârșitul acestei perioade este aproape. După aceea, vă veți întoarce cu 

dor la practica iubirii și a milosteniei, pentru a obține înălțarea sufletului vostru prin merite. 

58 Întinderile întunecate pe care le produc păcatul și confuzia conceptuală vor fi dizolvate, iar 

adevărata lege va ilumina toate ființele. 

59 Vă acord mari viziuni care vă vorbesc despre viitor pentru ca voi să le puteți interpreta și să fiți 

pregătiți. Depuneți mărturie despre ele în fața semenilor voștri. Dar va veni timpul când oameni de 

diferite rase și popoare din infinit vor vedea semnele mele, iar acest lucru va fi o consolare pentru unii și 

o împlinire fericită pentru alții care vor vedea în el împlinirea cuvântului meu. 

60 Învățătura mea conține toate cunoștințele spirituale pe care ți le-ai putea dori. În sufletul vostru 

veți descoperi experiențele pe care le-ați acumulat pe parcursul evoluției voastre, iar acestea vă vor servi 

pentru a găsi calea spre o dezvoltare spirituală ascendentă, dacă știți cum să vă pregătiți. 

61 Prin rugăciunea voastră, trimiteți un cântec de laudă care ajunge până la Mine. Îmi oferiți lupta 

voastră în lucrarea Mea și sperați că sămânța pe care ați plantat-o este bună și plăcută pentru Mine. Vă 

confirm: Voi împrăștiați sămânța Mea în câmpuri binecuvântate, căci știți că bunurile pe care vi le-am dat 

nu sunt numai pentru voi, ci și pentru semenii voștri. 

În acest efort nu v-am cerut niciun sacrificiu, ci doar respectarea legii; să trăiți ca niște copii ai Mei și 

să exprimați virtuțile pe care v-am făcut să le aveți. Fiți vase curate pe dinăuntru și pe dinafară, pentru ca 

perfecțiunea dumnezeiască să vă absoarbă. 

62 Uneori am văzut proteste și nemulțumire față de destinul vostru. Viața vremelnică pe care o aveți 

pe pământ nu vă satisface. Dar Maestrul vă spune: Adevărata casă a sufletului este în lumea de dincolo. 

Fiți răbdători, treceți cu curaj prin încercări și urmați legea mea în această perioadă. Aveți grijă ca 

vremurile rele să devină bune, iar când auziți vești de război și distrugere, rugați-vă și nu interveniți, nu 

luați partea nimănui. Aceste și multe alte evenimente calamitate sunt dezlănțuite și realizează lucrarea 

de purificare în rândul umanității, dar este pentru binele și dezvoltarea sufletelor. După această mare 
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bătălie pe care o duce Spiritul, vă așteaptă un pământ mai bun și atunci veți fi ajuns la un stadiu mai înalt, 

unde vă veți odihni de munca voastră. 

63 Deschideți-vă ochii spirituali și contemplați timpul în care trăiți, atunci veți putea confirma 

cuvintele mele despre cea de-a doua eră, care a anunțat mari încercări pentru omenire. 

64 Totul s-a împlinit așa cum este scris. Ridicați-vă spiritual, urmați învățătura Mea cu o minte curată 

și nu uitați că v-am spus că lupta este universală, că sufletul se luptă nu numai pe pământ, ci și pe alte 

planuri ale ființei. 

Ajută cu exemplul tău acele legiuni de suflete neînsuflețite care încă mai trăiesc legate de materie. 

Simțiți cum se apropie de voi în dorința lor de rugăciune și de ajutor. Nu le întoarceți spatele, ajutați-i să 

găsească calea de ieșire din starea lor de confuzie, influențați-i cu compasiunea voastră înainte ca ei să vă 

influențeze pe voi. Atunci, cei care, prin iubirea voastră, vor ajunge la lumina învățăturii mele, vor deveni 

avocații voștri, plini de recunoștință, și vă vor ajuta în îndeplinirea misiunii voastre. Totul se va desfășura 

în cadrul legilor mele de iubire și dreptate. Iubiți totul în Mine, chiar dacă locuiți în planuri spirituale 

diferite. De asemenea, ar trebui să vă iertați unii pe alții. 

65 Luptă cu toate puterile spiritului tău pentru a ajunge la împlinirea destinului tău. În funcție de 

decizia ta, vei face posibilă exprimarea virtuții tale și vei putea să-ți dovedești credința prin cuvinte și 

fapte de iubire. 

66 În această epocă, ca și în cea de-a doua epocă, Maestrul apare printre discipolii Săi și, văzând în ei 

o atât de mare simplitate și umilință, le acordă harul de a asculta Cuvântul Său. 

67 Amintește-ți că orice lucrare va veni la Mine atunci când este întemeiată pe Legea Mea. 

68 Legea mea este sămânța bună pe care ați primit-o de la mine și pe care o veți pune în inima 

semenilor voștri și în inima copiilor voștri. Există inimi care se aprind ca niște torțe de credință la 

chemarea mea și care vor rămâne în lucrarea mea. 

69 În luptele voastre ați învins adesea tentația, impulsionați de scopul măreț ca învățătura mea să 

înflorească printre oameni. 

70 Vreau să-ți luminez sufletul cu înțelepciunea mea, astfel încât, atunci când îl vei întâlni pe cel care 

nu-ți împărtășește credința, să-i dai dovezi convingătoare că știi adevărul și, în același timp, să-l ajuți să 

creadă. 

71 Vă vor întreba dacă vă credeți profeți și dacă aveți putere asupra duhului și vă vor pune la 

încercare ca pe Ilie în prima oară. Le veți da dovezile. 

Dar pentru aceasta va fi esențial să aveți credință în acest ceas, să împliniți legea mea și să vă supuneți 

voinței mele. 

72 Iată-l pe Maestru vorbind prin intermediul minții umane, care este imaginea inteligenței divine, 

un dar pe care l-am pus în cea mai perfectă creatură care locuiește pe pământ: omul. De ce să vă îndoiți 

că Mă manifest în această formă, când am fost exprimat în fiecare dintre voi? Înțelepciunea care radiază 

din acest cuvânt este orizontul infinit pe care îl deschid spiritului pentru ca tu să cunoști adevărul și să 

simți astfel cea mai mare fericire. 

73 Oricine își deschide ochii spre această lumină nu va mai putea să Mă caute prin intermediul 

creațiilor picturale create de mâna sa, căci va face parte dintre cei care sunt inspirați de înălțarea 

sufletului lor și care se împărtășesc cu divinitatea Mea. 

74 Omul trebuie să învețe să se desprindă de corp în momentul înălțării sale, astfel încât scurta 

perioadă în care spiritul său locuiește în lumea de dincolo să-i servească pentru a se ilumina și a se întări. 

Astfel, el va găsi întotdeauna calea spre o dezvoltare ascendentă și o va marca pentru cel care nu o 

cunoaște. Vă voi da ocazia de a fi martori la aceste revelații. 

75 Astăzi vă spun să vă străduiți nu numai să vă salvați sufletul vostru, ci și pe cel al semenilor voștri, 

astfel încât omenirea va vedea împlinit Cuvântul meu care vă învață să vă iubiți unii pe alții. 

76 O mare parte din ceea ce îmi ceri, îți acord. Dar dacă Mi-ai cere să-ți schimb destinul, îți spun cu 

adevărat că nu ți-aș acorda acest lucru, pentru că destinul tău, care îți vorbește despre virtute, 

perfecțiune și iubire, a fost scris de Mine. 
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77 Cel care a fost creat pentru a fi lucrător în câmpurile mele trebuie să semene în ele, iar sămânța 

trebuie să fie de credință, de iubire și de bunăvoință. 

78 Beți din această fântână, suflete însetate, voi care sunteți pe 

Căutați lumina fără să o găsiți. Simte această pace dulce pe care inima ta nu o cunoaște și, după ce ai 

simțit-o, concluzionează cine este Cel care îți vorbește. Atunci nu va mai fi nevoie să vă întrebați de ce am 

venit din nou în omenire, pentru că veți găsi răspunsul în voi înșivă. 

79 Dacă nu ar exista ignoranță în lume, dacă nu ar exista sânge, dacă nu ar exista durere și mizerie, 

nu ar exista niciun motiv pentru ca Spiritul meu să se materializeze făcându-se perceptibil pentru 

simțurile voastre. Dar tu ai nevoie de Mine. Știu că numai dragostea Mea vă poate salva în aceste 

vremuri și de aceea am venit. 

80 Dacă nu v-aș iubi ─ ce ar însemna să vă ruinați și ce a însemnat durerea voastră? Dar Eu sunt Tatăl 

vostru ─ un Tată care simte durerea copilului din el însuși, pentru că fiecare copil este o mică parte din El. 

De aceea, în fiecare cuvânt al Meu și în fiecare inspirație, vă dau lumina adevărului, care este viață 

pentru spirit. 

81 Inima ta bate mai repede când aude acest cuvânt și era cât pe ce să binecuvântezi numele Meu 

cu voce tare. Dar nu a fost necesar ca buzele voastre să exprime bucuria care v-a cuprins sufletele, 

pentru că am știut dinainte de bucuria voastră când M-ați auzit. 

82 Eu sunt Maestrul vostru, același pe care lumea l-a sacrificat în Era a doua și care acum vine în fața 

omenirii cu aceeași dragoste. Eu sunt Cel care, în agonia crucii, a simțit o sete infinită de iubire și în loc de 

apă ─ care ar fi fost o formă sau o dovadă de compasiune din partea oamenilor ─ a primit pe buzele Sale 

fiere și oțet, ca semn de dispreț, batjocură și ignoranță. 

83 Dar eu nu reproșez nimic omenirii; dimpotrivă, îi aduc un nou mesaj care o va înălța, făcându-i să 

simtă pacea atât de necesară pentru suflet. 

84 "Mi-e sete", am spus în acea oră; "Mi-e sete", vă spun încă o dată ─ de iubirea voastră, de a vă 

simți aproape de Spiritul Meu, de a vă iubi unii pe alții. 

85 Și tu ești însetat; durerea îți arde inima și ai nevoie cu disperare de prospețimea apei spirituale, 

pentru ca credința, speranța, mângâierea și pacea să-ți potolească setea sufletului, a inimii și a minții. 

86 Cereți putere? Luați-o cu dumneavoastră. Ai nevoie de balsam de vindecare? Primiți-l. Aveți o 

problemă dificilă? Vă dau soluția. Îmi prezinți sărăcia ta? Luați cheile la serviciu și pâinea cea de toate 

zilele. Suferi? Plânge și apoi usucă-ți lacrimile pe mantia Mea, simte mângâierea Mea și ridică-te la viață 

cu o nouă putere. 

87 Din această zi, începeți o viață nouă. Mă voi bucura de victoriile voastre și vă voi ajuta să depășiți 

obstacolele. Vă spun din nou: "Eu sunt Calea, Adevărul și Viața". 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 179  
1 Eu vorbesc lumii prin cei aleși de Mine. Fericiți cei care s-au inspirat în Mine, căci cuvântul lor a 

înflorit, a fost elocvent și Eu am făcut cunoscută în el înțelepciunea și voința Mea. 

2 La începutul timpurilor, omul, înzestrat cu inteligență și rațiune, a început să dobândească 

cunoștințe, să-și formeze idei și să se închine Domnului său. Spiritul său s-a întărit și, când s-a dezvoltat 

după mari experiențe, i-am trimis pe Avraam, Isaac și Iacov să fie modelul și portaltoiul unui arbore 

spiritual ─ părinții unei familii numeroase a cărei descendență va dăinui peste veacuri, înmulțindu-se și 

răspândindu-se pe tot globul. Din el au ieșit cele douăsprezece triburi, pline de putere și putere, pentru a 

transmite națiunilor sarcina de a învăța adevărata închinare la Creator și de a elimina păcatul. 

Am încredințat această sarcină poporului lui Israel, deoarece în primele zile ale omenirii am văzut 

multe dificultăți inițiale și interpretări greșite ale Legii Mele. Închinarea spirituală, simplă și pură pe care o 

ceream de la copiii Mei a degenerat în idolatrie, în acte de închinare fără sens și în urâciuni. Deși Eu eram 

aproape de ei, ei Mă "simțeau" departe și, crezând că îndeplinesc Legea, au păcătuit. 

Când am trimis profeți omenirii, ei i-au judecat greșit și, când au auzit cuvântul lor plin de zel și de 

adevăr, Mi-au spus: "Nu putem să Te urmăm, Doamne, drumul este prea departe". Dar Tatăl, care este 

iubire și care îi animă și îi însoțește pe toți copiii săi, a continuat să aștepte recunoașterea lor. 

3 Astăzi trăiți în Era a treia, popor ales, și v-am trimis cu aceeași misiune de a trezi și de a sfătui 

lumea. Dacă vă pregătiți, inspirația voastră va fi inepuizabilă și, după 1950, ca discipoli ai mei, veți face 

cunoscută instrucțiunea prin cuvintele voastre și, odată cu ea, voința mea, revelațiile mele și mila mea. 

Dragostea ta pentru oameni va face minuni și vei trăi o viață de angajament constant. Dar, odată ce ați 

făcut pași spre spiritualizare, nu trebuie să vă simțiți superiori față de semenii voștri al căror spirit nu a 

ajuns încă la receptivitatea voastră. 

4 Înălțați-vă în sus, iar dacă este necesar să coborâți pentru a salva un suflet, faceți-o. La fel ca și 

păstorul care coboară în abisul în care a căzut oaia sa, pentru a o salva și a o uni cu celelalte care 

formează turma sa. Fiți buni păstori și învățați să cultivați inima semenilor voștri cu această învățătură, 

care este viață, dezvoltare și glorie. 

5 Nu vă închideți niciodată inima în fața iubirii și, prin ea, veți putea recunoaște lucrarea infinită a 

Tatălui vostru. 

6 Fiți îngăduitori cu fărădelegile aproapelui vostru, iubiți ucenici. 

7 Fericiți sunt cei care nu judecă fărădelegile semenilor lor și care evită să se scandalizeze, pentru 

că ei dau dovadă de curățenie sufletească și știu să facă milă. 

8 Dreptul de a judeca îl are doar Cel care știe cum să o facă și care este, de asemenea, capabil să 

corecteze și să instruiască cu dragoste adevărată. În suferințele actuale prin care trece omenirea, pot să 

vă spun că eu sunt singurul care are dreptul să judece. Căci între toți oamenii nu văd nici un neprihănit 

care să aibă dreptul să o facă. 

9 Dacă iubești virtutea și îți pare rău pentru greșelile altora ─ dacă în cele din urmă îți dedici 

întreaga viață îmbunătățirii sufletului tău ─ vei putea fi un adevărat exemplu. Iar dacă înveți și luminezi 

calea semenilor tăi prin fapte, cuvinte și gânduri, vei fi pregătit să devii asemenea Maestrului divin care, 

pe când era pe pământ, ți-a arătat cum să fii un judecător desăvârșit. 

10 Am permis unor mari păcătoși să intre în prezența mea, bărbați și femei. Am permis unor mari 

ipocriți să îmi iasă în cale, le-am permis să mă testeze, să mă pună la îndoială, să râdă de mine sau să 

încerce să mă umilească. Știam bine că nu vor rezista judecății Mele și că toți vor simți în cele din urmă 

prezența Mea divină. În unele ocazii, o propoziție a fost suficientă pentru a mișca o persoană, în altele a 

fost suficientă o privire sau pur și simplu tăcerea. Dar vreau să știți că în munca mea a existat umilință, 

demnitate, dragoste, compasiune. 

11 Smerenia, bunătatea și dragostea erau esența neprihănirii lui Iisus, și totuși omenirea nu avea un 

judecător la fel de inexorabil ca el. Cine ar putea rezista iubirii adevărate, purității absolute, luminii 

divine? 
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12 Adevărat vă spun că nu există putere pe care să o puteți opune iubirii Mele. Dușmanii se 

dovedesc firavi, forțele opuse sunt slabe, armele care au încercat să lupte împotriva adevărului și a 

justiției au fost întotdeauna fragile. 

13 Lupta purtată de forțele răului împotriva justiției divine ți s-a părut un conflict fără sfârșit. Și 

totuși ─ în fața veșniciei ─ va fi ca o clipă, iar fărădelegile comise în timpul imperfecțiunii sufletului tău vor 

fi ca o mică pată pe care virtutea ta și dreptatea mea iubitoare o vor șterge pentru totdeauna. 

14 Oricine acceptă Cuvântul Meu, care este ca apa limpede ca cristalul, nu va mai înseta. Oricine Mă 

recunoaște în Era a Treia în aceste învățături pe care vi le dau, va fi puternic în marile încercări care 

așteaptă omenirea și nu va pieri. 

15 Vă pregătesc astfel încât să nu fiți surprinși. Aprindeți-vă credința și chiar dacă vântul furtunii urlă 

și vrea să vă stingă lampa, vegheați, păziți-o cu grijă și nu veți fi în întuneric. 

16 Astăzi, lumea nu mai zâmbește când îmi aude învățăturile. Sufletul știe că trăiește în ziua cea 

mare a Domnului, când toate faptele sale vor fi judecate și când privirea mea va pătrunde până în 

adâncul ființei sale. Ea știe că recolta ei este amestecată cu sămânța rea ale cărei roade îi aduc suferință. 

Conștiința ei îi spune că nu a urmat instrucțiunile divine, că s-a abătut de la calea supunerii și a ascultării 

și că, prin urmare, crucea ei este foarte grea. 

Eu am dat tuturor oamenilor un pahar pe care să-l umpleți cu dragoste și fapte bune, dar voi Îmi 

prezentați numai amărăciune și otravă. Vrei să o elimini pentru că simți că ești pe moarte și cauți 

antidotul. Dar Eu vă spun: veniți la Mine, pentru că mai puteți să vă recăpătați viața. Ascultați-Mă și 

lucrați. 

17 Iubiți, alungați ura, lăsați în urmă vechile obiceiuri care vă îndepărtează pașii de calea binelui. 

Luminează-ți calea cu cuvântul din toate timpurile. Caută moștenirea divină în adâncul sufletului tău și 

amintește-ți principiile mele care ți-au fost date prin Moise, precum și cuvântul și exemplul meu prin 

Isus. Amintiți-vă de revelațiile Mele date vouă ca Spirit Sfânt în Era a Treia și veți ști de ce plângeți. Dar Eu 

îndepărtez de la tine paharul și îți ofer pacea Mea. 

18 În cuvintele Mele de acum veți găsi aceeași esență cu cea cu care v-a învățat Iisus, același adevăr 

cu cel pe care vi l-am transmis în cele Zece Porunci de pe Sinai. Oricine vrea să Mă slujească trebuie să 

recunoască mai întâi că calea Mea este aceea a sacrificiului și a devotamentului din dragoste pentru 

aproapele său. Dar vă mai spun că vă voi atribui toate meritele voastre pentru a vă aduce la viața 

adevărată. 

19 Simțiți iubirea Mea și veniți la Mine, oameni de bunăvoință. Ridicați-vă fețele și priviți la Hristos, 

care s-a întors la omenire în împlinirea promisiunii Sale. 

20 Eu pătrund în interiorul inimii tale și acolo primesc omagiul simplu al spiritului tău, care îmi 

vorbește în rugăciune și îmi oferă hotărârea sa de a urma învățăturile mele, de a fi puternic și de a se 

arăta cumpătat în încercări. 

21 Ca răspuns la această rugăciune sinceră și umilă, vă ofer că voi fi mereu cu voi și că voi face 

această prezență cât mai palpabilă pentru voi în momentele dificile prin care treceți. 

22 Lumina acestui veac rupe vălul întunecat care învăluia spiritul oamenilor, rupe lanțurile care îl 

legau și îl împiedicau să ajungă pe calea cea adevărată. Adevărat vă spun: Să nu credeți că învățătura 

Mea interzice explorarea tuturor domeniilor de cunoaștere, deoarece Eu sunt cel care vă stârnesc 

interesul, admirația și curiozitatea. Pentru aceasta v-am dat capacitatea de a gândi, pentru ca ea să se 

poată mișca nestingherită în direcția în care dorește să meargă. Ți-am dat lumina inteligenței pentru ca 

tu să poți înțelege ceea ce vezi pe calea ta. De aceea, vă spun: Descoperiți, cercetați, dar asigurați-vă că 

abordarea voastră de a pătrunde misterele Mele este respectuoasă și umilă, pentru că atunci va fi cu 

adevărat permisă. 

23 Nu v-am interzis să cunoașteți cărțile pe care le-au scris oamenii, dar trebuie să fiți instruiți ca să 

nu vă poticniți și să nu cădeți în eroare. Apoi veți afla cum și-a început omul viața și lupta sa și cât de 

departe a ajuns. Când sunteți pregătiți, trebuie să vă întoarceți la izvorul meu de învățături și revelații, 

pentru ca eu să vă arăt viitorul și scopul care vă așteaptă. 



U 179 

32 

24 Fiecare să se pregătească așa cum îi dictează conștiința. Înțelegeți că va veni vremea bătăliei și că 

nu trebuie să căutați atunci umbra unui pustnic pentru a medita, ci trebuie să înfruntați lumea și 

tentațiile și să nu scăpați nici o clipă de această bătălie. 

25 Dacă nu vă pregătiți, dacă nu pătrundeți în învățătura mea, mâine va putea să apară printre 

oameni o teorie care ─ deși falsă ─ va avea aparența adevărului, și nu este voința mea ca voi să fiți făcuți 

să fiți înșelători. Căci ei vor încerca să dovedească faptul că venirea mea în acest timp nu a fost conformă 

cu adevărul. 

26 Folosiți-vă propriile forțe pentru a vă pregăti și nu le irosiți judecând lucrările altora. 

27 De multe ori v-am spus: Uniți-vă. Dar când vă vorbesc despre unire, înțelegeți că nu mă refer doar 

la comunitățile voastre, ci că acest cuvânt cuprinde întregul pământ. 

28 Înțelegeți că nu am venit să vă inspir vreun act de închinare. Nici în Epoca a Doua, nici în aceasta 

nu am căutat un tron sau un loc de onoare în sălile de adunare pe care le-ați pus deoparte pentru 

închinarea Mea. Astăzi vă spun să nu-Mi oferiți comori pământești și nici deșertăciuni omenești, pentru 

că atunci ați face același lucru pe care l-a făcut ispititorul cu Isus în deșert: i-ați oferi împărăția lui în 

schimbul împărăției mele. 

Știți deja că Împărăția Mea nu este în această lume. De aceea m-am făcut om, m-am născut în 

umilință și am trăit la fel pentru a vă dovedi că puterea și gloria pământului nu sunt necesare pentru a 

obține Împărăția Cerurilor. 

29 Dar de ce să-mi oferiți bogății materiale, când știți deja că totul este al Meu? Dă-mi ceea ce încă 

nu am: dragostea ta. 

30 Spiritul vostru este cel căruia Mă adresez, pentru că face parte din mine și trebuie să se întoarcă 

la mine. Dar, pentru a o salva, a trebuit să mă cobor la ea. Astăzi, spiritul vostru trebuie să se ridice prin 

virtute până când ajunge la sânul Meu. 

31 Ucenicii mei, căutați în voi înșivă gândurile și faptele care sunt plăcute înaintea mea pentru a 

obține harul meu, iar eu, care vă cunosc dragostea și efortul, vă acord ceea ce cereți. Nu bunuri 

pământești îmi cereți, nu vă străduiți atât de mult pentru plăcerile trecătoare, cât pentru cele care 

durează. Mergi pe calea vieții veșnice, unde te vei odihni de lupta ta. 

32 Mulțumiți-vă cu esența conținută în cuvântul meu, iar atunci când sunteți afectați de durere, 

consolați-vă cu gândul că în ea veți descoperi o lumină care vă va arăta întotdeauna calea spre viața 

veșnică. Tocmai această durere nu va permite sufletului să doarmă sau să se îngâmfe, ci va fi ca roua care 

împrospătează și înviorează inima. 

33 În toate momentele v-am vorbit despre viața veșnică, despre acel drum pe care sufletul îl 

parcurge și care nu are sfârșit, pe care se dezvoltă, se perfecționează și ajunge la Domnul său. 

Pentru ca voi să aveți un exemplu pe care să-l înțelegeți și să-l urmați, am venit în vremuri. M-am 

limitat în Isus, m-am născut și am trăit ca om, m-am supus legilor divine și umane, am simțit greutățile 

acestei vieți, am muncit pentru pâinea cea de toate zilele. Dar, dincolo de această împlinire a datoriei, am 

transmis lumii mesajul Meu de iubire și blândețe. 

34 Când a venit timpul să predic și să acționez, mi-am dedicat spiritul îndeplinirii acestei misiuni. 

35 Nu toți ați înțeles că sufletul este mai important decât trupul. Și din această învățătură a iubirii pe 

care v-am dat-o, Mi-ați prezentat foarte puține roade. Cât de fragilă este inima ta! Mulți pretind că Mă 

iubesc și nu recunosc beneficiile învățăturii Mele. 

36 În acel moment, când le-am dezvăluit ucenicilor mei că Mă voi întoarce în omenire, ei M-au 

întrebat când se vor realiza profețiile Mele, iar Eu le-am spus: "Vegheați și rugați-vă, și le veți vedea". 

Mulți Mă așteptau foarte curând, dar abia acum am venit ca judecător, pentru a pregăti calea pentru 

toți oamenii. Dacă și-ar deschide ochii spirituali, m-ar vedea coborând pe "norul alb" și de acolo trimițând 

nenumărate raze de lumină pe pământ. 

37 Cine ar putea pătrunde esența Spiritului Meu, din moment ce sunt Lumină, Iubire Divină, din 

moment ce nu există în Mine nicio formă materială? Am venit la voi în mijlocul sărăciei. Virtutea pe care 
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v-am învățat-o este aceeași pe care am predicat-o în Era a doua. Vreau să vă aduc inimile mai aproape de 

Mine și vreau să recunoașteți manifestarea Mea reînnoită. 

38 Sunt mulți care, din teamă sau din lipsă de sârguință, nu s-au dezvoltat și urmează doar Legea lui 

Moise, fără să recunoască venirea lui Mesia, iar alții care, deși au crezut în Isus, tot nu au așteptat Duhul 

de mângâiere promis. Acum am coborât pentru a treia oară și ei nu M-au așteptat. 

39 Îngerii au anunțat aceste revelații și chemarea lor a umplut sala. I-ați recunoscut? Este lumea 

spiritelor care a venit la voi pentru a fi martoră a prezenței mele. Tot ceea ce este scris se va întâmpla. 

Distrugerea care a fost dezlănțuită va învinge aroganța și vanitatea omului, iar acesta ─ după ce va deveni 

umil ─ Mă va căuta și Mă va numi Tată. Iubiți-Mă și Mă veți cunoaște. În acest fel, din inimile voastre va 

izvorî rugămintea pentru pacea națiunilor. 

Vă iubesc pe toți și, odată ce vă veți întoarce la Mine pregătiți spiritual, voi încheia un pact de alianță 

cu oamenii și va fi o mare bucurie în Tatăl și în copii. 

40 Cei care Mă așteptau nu au fost surprinși de cuvintele Mele date prin om. Ceilalți au negat că 

Maestrul a venit din nou pentru a se face cunoscut lumii sub această formă. Dar eu vă spun: Rugați-vă și 

cercetați, studiați profețiile, ascultați vocea conștiinței în adâncul ființei voastre și veți ști cum să 

răspundeți la fiecare întrebare care vi se pune. 

41 Vă binecuvântez, oameni buni. Eu v-am dat viață și vă încurajez pe calea dezvoltării, pentru că vă 

iubesc. Eu am dat omului și ființelor inferioare elementele necesare pentru a trăi. Voi toți trăiți în Mine și 

sunteți supuși voinței Mele. V-am spus că "frunza copacului nu se mișcă fără voia Mea". Pentru a trăi, ai 

aerul pe care îl respiri, soarele care îți încălzește corpul, apele și fructele care te hrănesc. Dar vouă, celor 

care sunteți înzestrați cu spirit, vă dau voie să intrați în comorile mele secrete, pentru ca voi să cunoașteți 

tot ceea ce este necesar pentru ascensiunea voastră spirituală. Spiritul tău nu va muri, în timp ce natura 

materială există astăzi și nu va mai fi mâine. Pentru că l-am creat ca să fie slujitorul omului și, după ce își 

va fi îndeplinit menirea, va dispărea. 

42 Pământul, plantele, animalele îi aduc un tribut de recunoștință Dumnezeului lor. Toată creația se 

înclină și se supune legilor. Animalele sălbatice din pădure se iubesc între ele, nu ucid ființe din specia lor, 

iar dacă o fac, o fac pentru a se hrăni. Își respectă perechea, nu se înmulțesc înainte de vreme, nu se 

critică între ei. 

Dar voi, oamenii, faceți exact opusul, pentru că aveți libertate de voință și voință proprie. Dar v-am 

dat conștiința și legea pentru a vă lumina calea. Treziți-vă, deschideți-vă ochii la lumina învățăturii Mele. 

Din moment ce trebuie să veniți la Mine ─ de ce vă încetiniți pașii? Nu faceți tristă călătoria vieții. 

Permiteți-i sufletului să Mă caute, să Mă iubească, să Mă înțeleagă, să devină puternic în rugăciunea și în 

munca sa de iubire și să învie. 

43 Vă pregătesc să împliniți Legea mea cu zel. În acest fel vă puteți instrui semenii și le puteți fi de 

ajutor. 

44 Vreau să Mă iubești ca Tată și să Mă vezi în lucrarea perfectă a creației Mele. Nu Mă negați în 

apele cristaline ale pârâurilor, în verdele câmpurilor, în aerul care vă mângâie obrajii, în firmamentul 

împânzit de stele. 

Nu-mi face această durere. 

45 Vedeți cum Mă revărs în puterea Mea creatoare pentru a vă hrăni sufletul. Vindec leproșii de trup 

și suflet. Căci, așa cum trupul are nevoie de hrană pentru a trăi, la fel și sufletul are nevoie de hrană 

spirituală. Are nevoie de iubire, de comuniune cu Tatăl său, de îndeplinirea îndatoririlor sale. În această 

armonie veți putea trăi fericiți astăzi pe pământ și mâine în casa spirituală. 

46 Dragostea mea este cu tine. Inspirația mea este transpusă în cuvinte prin intermediul intelectului 

acestor creaturi pregătite pentru ea. Ei sunt interpreții Mei și Eu Mă manifest în funcție de pregătirea și 

capacitatea lor spirituală. Voi toți ați putea fi purtătorii vocii mele. Omul este prea mic pentru a primi 

puterea Divinității Mele. Dar Eu trimit o rază limitată către organul său de înțelegere pentru a Mă face 

inteligibil și pentru ca Cuvântul Meu să fie rostit prin buzele sale. Vă spun: veniți să primiți dragostea 

Maestrului vostru și învățătura care să vă potolească setea de cunoaștere. 
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Unii dintre voi se tem, dar eu vă întreb: De ce aveți această teamă, când Eu am fost întotdeauna cu 

toți copiii Mei, când Mă purtați în inima voastră? 

47 Dragostea mea pentru voi a fost mare și de aceea v-am ales din diferite regiuni și națiuni, pentru 

că aveți mare nevoie de mine. Ați făcut un acord cu Mine pentru că în trecut nu v-ați îndeplinit misiunea 

și este necesar să grăbiți pașii pentru ca voi să veniți la Mine puri și tari, așa cum ați ieșit din Mine. 

48 Nu v-ați desăvârșit încă și sunteți deja în desăvârșirea vremurilor. De mult timp vorbesc în această 

eră prin intermediul omului. V-am vorbit în parabole și, dacă veți citi scrierile în care Cuvântul Meu a fost 

transmis și consemnat de primii purtători de cuvânt, veți admira răbdarea Mea și veți simți durere pentru 

neglijența voastră. În toate bisericile în care se adună oamenii, Eu am dat din belșug Cuvântul Meu de 

Viață și v-am spus: studiați-vă pe voi înșivă, ca să-i înțelegeți pe semenii voștri. Simte-le durerea, iubește-i 

așa cum te iubesc eu. 

49 Am venit în dorința de a recupera acea parte a Spiritului Meu care este în voi și care îmi aparține. 

Am venit să fac o declarație de război ─ dar nu împotriva umanității, ci împotriva păcatului, împotriva 

răului. În această bătălie care se dă deja în tine, trebuie să rămâi puternic. Folosiți-vă de darurile voastre 

pentru ca ele să crească și să devină inepuizabile pe măsură ce faceți binele. Dacă vă vorbesc de înnoire, 

este pentru că ați pierdut harul și puritatea cu care v-am împodobit și pe care ar fi trebuit să le păstrați 

de-a lungul veacurilor. 

50 V-am spus că voi veni "pe nor" și că vor veni și îngerii Mei. Nu s-au adeverit aceste profeții? Nu a 

vorbit lumea mea spirituală și nu a confirmat toate cuvintele mele? Vor veni mari încercări și vor distruge 

pământul 

tremurați. Nu vreau ca atunci să Mă căutați ca judecător ─ căutați-Mă ca Tată și Stăpân. Vă voi arăta 

adevărata cale a vieții, a iubirii și a smereniei, pentru ca voi să nu mai doriți nici coroana, nici sceptrul. 

Dacă vrei să fii mare, fii umil. 

51 Vreau ca voi să fiți uniți. Căci după 1950 nu veți mai auzi cuvântul Tatălui vostru prin purtătorii de 

cuvânt, iar sufletul vostru va tânji după încurajare pentru a continua pe această cale, iar mulți dintre voi 

vor fi slabi ca Petru, iar alții se vor îndoi ca Toma. Dar cine îl va lua pe Ioan ca exemplu? Adevărat vă spun 

că, dacă Mă veți iubi ca acel ucenic ales, Mă veți vedea în toată slava Mea și vă voi spune: veniți la Mine, 

inimi chinuite, Eu sunt Tatăl și simt durerea tuturor copiilor Mei. Roagă-te și îl vei simți foarte aproape pe 

Cirenianul care te va ajuta să-ți duci crucea. Fiți devotați și puternici în încercări și suferințele voastre vor 

fi mai ușoare. 

52 Am pregătit această națiune și pe locuitorii ei pentru manifestarea învățăturii mele, pentru ca 

oamenii să-și înalțe sufletele și să vadă în viitor cel de-al doilea Ierusalim, pământul spiritual promis, unde 

se vor uni cu patriarhii la sfârșitul timpului. Voința mea este ca în această națiune să se amestece 

diferitele rase, ca cei care s-au săturat de războaie și dispute să găsească pacea și să caute un loc unde să 

reflecteze asupra învățăturilor mele, iar cei care sunt însetați de spiritualitate să aibă parte de 

manifestarea Spiritului meu care să-i umple de lumină și mângâiere, astfel încât din valea pământului să 

poată vedea deja pragurile vieții superioare, unde sufletul va locui și va experimenta împlinirea 

cuvântului meu. 

53 Voi da splendoare acestei națiuni. Acesta nu se va ridica doar spiritual, ci va obține și putere 

materială. Câmpurile sale vor fi fertile, locuitorii săi vor avea energie și putere morală, iar spiritul 

antrenat de Mine va da dovadă de înălțare și cunoaștere a Legii Mele. 

54 Atunci, când omul lumii va veni și va contempla lucrarea Mea cu voi, va simți dorința de a-și 

îmbunătăți viața și va căuta principiile naturale care îl vor ajuta să se îndrepte. El va reflecta la Lege, va 

dori Cuvântul Meu, iar sufletul său va fi din nou în contact cu Mine. Îi voi vorbi în secret și cu dragoste și îl 

voi plasa la începutul căii. Apoi, după ce a parcurs această porțiune de drum, va începe să urce pentru a 

urca pe muntele unde îl aștept eu. 

55 Nu toți vor auzi Cuvântul Meu în acest moment în aceeași formă în care vă vorbesc vouă, 

discipolii Mei. Dar să știți că oricine Mă caută Mă va găsi. Inspirația Mea va fi în toți cei care Mă iubesc, 
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iar voi veți da mărturie despre aceasta. Dacă v-ați apucat să îndepliniți misiunea înaintea lor, pregătiți-le 

calea dându-le un exemplu de iubire și umilință. 

56 Fiți aproape de Mine, lăsați ochii spiritului vostru să se deschidă și inima voastră să simtă iubirea 

Mea, lăsați ca tot ceea ce auziți și simțiți să fie păstrat în ființa voastră, astfel încât mâine, când vă veți 

aminti de Cuvântul Meu și îl veți interpreta, să puteți instrui semenii voștri. 

57 Nu ratați aceste lecții, care sunt pagini din Cartea Înțelepciunii pe care vi-o dau acum pentru 

mântuirea voastră. 

58 Te primesc pe tine și în tine îi primesc pe toți copiii mei. Înțelepciunea mea coboară peste toți 

discipolii mei care au știut să-și pregătească percepția și inima. 

59 Eu vin în inimile voastre ca lumină și putere, ca pace și iubire, pentru ca voi să nu vă simțiți slabi 

față de oameni. 

60 Vă înarmați cu răbdare pentru că știți că aveți sarcina nobilă de a răspândi fraternitatea și pacea 

în lume; pentru că știți că trebuie să vegheați pentru ca voința Tatălui Ceresc să se împlinească. Voi 

trebuie să fiți ca niște santinele care veghează asupra acestei misiuni care nu a fost încă îndeplinită. 

61 Vocea mea îl cheamă neîncetat pe om la calea legii. Dar voi, care ați fost primii care ați primit 

revelațiile Mele în acest timp, ați devenit ultimii, pentru a fi martori la mulțimile care vin la Mine. Dar 

pentru că faci parte dintre cei care M-au recunoscut primii, ești obligat să fii un exemplu în jurul 

învățăturii Mele, să fii ca un toiag pentru semenii tăi. 

62 Văd că, având în vedere măreția sarcinii voastre, încă vă lipsesc curajul și credința de a fi apostolii 

celei de-a treia ere. Aveți încă momente de slăbiciune, de disperare și de luptă cu voi înșivă în viața 

voastră. Învingeți toate obstacolele. Inima ta a simțit deja măreția Lucrării mele. Ați constatat că cuvântul 

meu este încurajator. În învățătura mea, ați învățat să vă rugați pentru a vă elibera de ispite. 

63 Maestrul nu vrea ca voi să continuați să pierdeți timpul. Vedeți cum a progresat omenirea în 

unele privințe. Dar vreau ca progresul lor să fie complet, ca viața umană și cea spirituală să fie în 

armonie. 

64 Această viață este o oportunitate frumoasă pentru ca sufletul tău să progreseze. Porniți, creșteți, 

evoluați. Vedeți cum evoluează și se transformă totul în creație. La început, în imaturitatea ta, erai ca un 

atom; dar datorită inteligenței cu care te-am înzestrat, ai luat în cele din urmă în mâinile tale substanțele 

pe care le posedă natura pentru a le folosi. Chiar și atunci când ați început să locuiți pe pământ, legea 

care vă aștepta era deja în vigoare pe el. De atunci, Tatăl ți-a revelat viața spirituală și te-a trimis pe 

drumul tău spre acea casă la care trebuie să ajungi pentru a te odihni și a te bucura de pace după lupta 

pentru a obține purificarea ta. 

65 Ascultați întotdeauna de glasul conștiinței voastre, ca să vă spună dacă ați împlinit sau nu legea. 

(Parabolă) 

66 Ascultă: Un om se afla pe un munte înalt. Cunoștea munții, pădurile și potecile pe care le 

străbătea în căutarea hranei pentru colegii săi de trib. Într-o zi, în mijlocul singurătății sale, a auzit o voce 

care îi spunea: "Te privesc, omule, și îți văd greutățile. De aceea am venit la voi, pentru că eu sunt viața 

care pulsează în tot ceea ce este creat. 

Dar ascultă: Ridică-te, privește și du-te la cei care îți aparțin și spune-le ce ai auzit și ce ai simțit, dar 

nu ai putut vedea. Apoi, când sunt convinși de ceea ce credeți deja, formați cu ei nucleul unui popor. 

Pune-i pe drumul spre împlinirea promisiunii unui pământ pe care l-am pregătit pentru ei." Când omul 

acela a auzit acest glas, și-a simțit inima bătând cu putere și nu a îndrăznit să-și ridice fața să se uite la cel 

care îi vorbea astfel. A simțit o putere necunoscută pătrunzându-i în ființă, ca și cum o lumină cerească i-

ar fi inundat sufletul cu vitalitate. 

Când vocea aceea a tăcut, a simțit cum oboseala trupului său dispare, în același timp a simțit 

greutatea unei responsabilități asupra sufletului său. 

După aceea a plecat la ai săi ca să dea mărturie despre cele întâmplate și, fiind un om drept, toți au 

crezut cuvântul lui. Omul a spus: "Vocea aceea pe care am auzit-o mi-a vorbit de o cale; dar nu știu care 



U 179 

36 

dintre toate cele pe care le știu este. Poate că există una care duce la un oraș mare, sau poate că duce la 

un vast ținut de vii." 

Într-o noapte, în timp ce se odihnea pe patul său, a auzit o voce clară în spiritul său ─ nu mai era în 

toate mințile ─ spunându-i: "Ochii tăi nu cunosc calea, pentru că ea este cunoscută doar de spirit. Aceasta 

este calea legii mele." După aceea a auzit poruncile acesteia, care vorbeau despre iubirea lui Dumnezeu 

mai mult decât toate lucrurile create, despre faptul de a nu I se închina prin entități create de imaginație 

sau superstiție; a auzit, de asemenea, că se vorbea despre iubirea reciprocă. Aceasta era calea, cea a 

iubirii și a bunătății. 

Când omul s-a trezit, a înțeles că toate acestea fuseseră o revelație divină dată spiritului său. Încă o 

dată, el a dat mărturie familiei sale despre ceea ce primise în vis și, plin de credință și ascultare, a unit tot 

tribul său, astfel încât, prin unirea lor, să formeze sămânța unei națiuni puternice și mărețe. 

(sfârșitul parabolei) 

67. Este parabola mea din această zi, în care vă vorbesc despre Moise, acel duh cu care liderii bisericii 

din acest timp 

Cel care s-a rugat în tăcere și s-a împărtășit cu Tatăl său; cel care și-a condus poporul într-o lungă 

călătorie prin deșert; cel care, în fața slăbiciunii mulțimilor, a sfărâmat tablele legii pe pământ. 

68. Au trecut trei veacuri și astăzi vă întreb: Cine dintre voi cunoaște calea? Cine este cel care se 

pregătește cu adevărat pentru a auzi vocea Eternului? Unde sunt cei care ar putea să-mi spună, așa cum 

ar fi făcut frații tăi în alte vremuri: "Doamne, dacă sacrificiul existenței mele este necesar pentru binele 

lucrării Tale, fă cu mine după voia Ta". 

69. Astăzi nu găsesc pe nimeni care să vorbească așa cu Stăpânul său. Cum veți face cunoscut 

cuvântul meu în lume în acest moment? Este necesar să vă uniți pentru ca lucrarea mea de iubire și 

puritate să fie recunoscută. Dacă o prezentați prin intermediul unor rituri, simboluri sau credințe, nu veți 

reuși să zguduiți sufletele semenilor voștri. Dacă, pe de altă parte, veți da un exemplu de iubire prin 

faptele voastre, legea mea va fi recunoscută și respectată. 

70. Studiați Cuvântul meu, pentru că în el veți auzi vocea Tatălui, care vă va arăta întotdeauna calea 

prin conștiința voastră și vă va face să vedeți perfecțiunea pe care o atingeți treptat pe ea. 

71. La fel cum studiați corpul uman și vă uimiți la vederea lui, care nu este decât forma exterioară a 

ființei umane, tot așa ar trebui să vă cufundați în contemplarea și studierea sufletului, pentru că numai 

așa îi veți recunoaște măreția. 

72. Luptă, și chiar dacă lupta ta este aprigă, nu trebuie să obosești să mărturisești adevărul meu. 

Faceți binele, chiar dacă asta înseamnă să vă sacrificați. Aveți sarcina de a vă salva semenii. 

73. Îți dau binecuvântarea și iertarea mea. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 180  
(dată în timpul celui de-al doilea război mondial) 

1 Vă dau lumină ca să pătrundeți cuvântul meu și să înțelegeți învățătura mea, iubiți ucenici. 

2 "Muncitorul" va continua să cultive și să ară câmpul în care trebuie să planteze sămânța cu 

credință și cu dorința de a aduce o recoltă bogată. Dar Maestrul vă spune: Aveți grijă să alegeți solul 

potrivit pentru ca sămânța să nu se strice și să culegeți mereu roade care să corespundă dragostei cu 

care v-ați cultivat pământul. 

3 Voi toți puteți fi "lucrători în câmpurile mele"; dar mai întâi este necesar să simțiți și să înțelegeți 

această misiune. Scopul acestei instrucțiuni este de a îndepărta legătura întunecată de la ochi a 

ignoranților și de a-i face pe cei "șchiopi" să meargă, arătându-le astfel că Eu sunt singurul Dumnezeu pe 

care ar trebui să-l slujească. De aceea vă spun: Vă pregătesc să vă arătați ca un exemplu pentru ceilalți, 

pentru că v-ați deschis ochii spre Lumină și ați mărturisit cu umilință că ați fost ignoranți. Voi semăna prin 

voi la fel și voi culege roadele milei mele. 

4 Colegii voștri vă vor întreba cum ați primit această învățătură, cum au decurs manifestările mele 

și de ce urmați această cale. Ar trebui să răspundeți la fiecare întrebare cu sinceritate absolută. Căci dacă 

nu vă țineți de adevăr, nu veți fi puternici și veți fi înfrânți. În acest caz, semințele nu vor germina. 

5 Nu vreau să rămâneți cu mâinile goale atunci și nici nu vreau să rămâneți fără recoltă la sfârșitul 

luptei voastre, după ce v-am scos din lume pentru a urma calea mea și v-am numit "ucenicii mei". Nu ar fi 

corect ca voi să culegeți dezamăgire și amărăciune doar pentru că nu ați învățat să apărați Lucrarea Mea 

studiind-o și pătrunzând-o pentru a dobândi suficientă putere, pace sufletească și cunoștințe pentru a 

rezista încercărilor. 

6 Învățătura mea este o singură lecție, exprimată în mai multe forme pentru ca voi să o înțelegeți și 

la care nu aveți nimic de adăugat. Dar, deși este o lege, nu vreau să v-o impun, pentru că atunci ați cădea 

în ipocrizie, pretinzând în exterior că o urmați, în timp ce inima voastră o încalcă. 

7 Am pus conștiința în ființa voastră, pentru ca ea să fie prezentă în toate căile voastre, căci 

conștiința este capabilă să deosebească binele de rău și binele de rău. Conduși de această lumină, nu veți 

putea fi înșelați și nici nu veți putea fi numiți ignoranți. Cum ar putea duhovnicul să-și înșele aproapele 

sau să încerce să se înșele pe sine însuși, când el posedă în propria ființă lumina Creatorului său? 

8 În acel timp, un tânăr bogat s-a apropiat de Isus și i-a spus: "Învățătorule, cred că merit împărăția 

pe care o promiți, pentru că urmez învățătura". L-a întrebat Iisus: 

9 "Păstrezi tu legea?" Iar tânărul a răspuns: "Da, Doamne, postesc, mă port bine cu semenii mei, nu 

fac rău nimănui. 

rău și să dau o parte din averea mea pentru a sprijini templul." 

Isus i-a spus atunci: "Dacă vrei să Mă urmezi, lasă tot ce ai și urmează-L pe Învățător". Dar era atât de 

mult ceea ce tânărul poseda în lume, încât nu a vrut să se despartă de bogățiile sale și a preferat să se 

despartă de Domnul. El credea că împlinește legea mea și se înșela pe sine. 

10 De câte ori v-am spus: "Practicați iubirea activă față de aproapele, manifestați această virtute, dar 

nu vă lăudați cu ea, pentru că atunci nu va mai fi milă și v-ați înșela pe voi înșivă!". 

11 Discipoli: Dacă nu vreți să comiteți erori sau greșeli, examinați-vă acțiunile în lumina conștiinței 

voastre. Și dacă există ceva care o tulbură, examinați-vă cu atenție și veți descoperi pata, astfel încât să o 

puteți corecta. Există o oglindă în interiorul vostru, în care vă puteți privi pe voi înșivă și puteți vedea 

dacă sunteți puri sau nu. 

12 Duhovnicul ar trebui să fie recunoscut după faptele sale, care, pentru a fi pure, trebuie să fie 
dictate de conștiință. Oricine acționează în acest fel va simți că are dreptul să se numească discipolul 

meu. 
13 Cine ar putea să Mă înșele? ─ Nimeni. Nu te judec după ceea ce faci, ci după intenția cu care o 

faci. Sunt în conștiința voastră și dincolo de ea. Cum poți crede că nu pot cunoaște faptele tale și 

motivele lor? 
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14 Pregătiți-vă pentru luptă, astfel încât Lucrarea mea să nu fie atacată din cauza faptelor voastre 

rele. Pentru că, în multe cazuri, recunoașterea sau nerecunoașterea Operei mele de către umanitate va 

depinde de voi. 

15 Dar ce poate anula lucrarea mea, de vreme ce este adevărul însuși, de vreme ce este puritate fără 

pată? Cu toate acestea, ai pierde foarte bine oportunitățile de a dobândi merite și de a-ți înălța sufletul. 

16 Dacă cineva nu cunoaște adevărul meu, este pentru că nu s-a preocupat de el și a băut din acest 

izvor care își varsă apa cristalină pentru toate buzele însetate de iubire. 

17 Adevărul pe care l-am dezvăluit patriarhilor, profeților și celor drepți este același pe care vi-l 

dezvălui și vouă astăzi. Pentru că Doctrina mea, pe care o primiți astăzi, este Legea tuturor timpurilor, 

prin care v-am arătat calea de ascensiune, pentru ca voi să vă continuați călătoria vieții până la țintă. În 

Învățătura Mea nu v-am spus niciodată ceva care să nu aibă o explicație adevărată. Dar dacă veți da 

explicații diferite și complicate, dacă veți modifica învățătura Mea sau dacă veți da o interpretare greșită 

celor care au nevoie de o explicație, veți avea o recoltă proastă. 

18 Fiți atenți la modul în care transmiteți și la modul în care vorbiți. Înțelegeți că sunteți responsabili 

pentru un dar foarte mare. 

19 Eu sunt proprietarul seminței, voi sunteți muncitorii. Dacă cineva este leneș și nu-și îndeplinește 

sarcina ─ dacă cineva se abate de la cale, nu Mă învinovățiți pe Mine care vă chem peste tot. 

Conștientizați că cel care vrea să-și obțină mântuirea trebuie să facă un anumit efort. 

20 Iată, Eu mă întorc la inimile voastre, pentru ca voi, simțindu-Mă, să spuneți: "Stăpâne, te voi 

urma." 

21 Ascultați cu atenție: în toate timpurile, Tatăl și-a făcut cunoscută iubirea sa față de omenire prin 

mesaje adresate mesagerilor săi. Această iubire pe care încercați să o înțelegeți și să o simțiți până în 

acest moment este chiar iubirea care v-a mângâiat dintotdeauna. 

22 Vreau să vă umpleți de această lumină, căci fără iubire nu veți ajunge la Mine. Fără această 

putere nu puteți înțelege gloria Mea. 

23 Cuvântul meu atinge cele mai sensibile coarde ale inimii voastre pentru ca voi să vă treziți la 

iubire și să înțelegeți că, dacă trăiți doar pentru a obține bogățiile lumii și nu mai aveți nici spațiu, nici 

timp pentru ca inima și sufletul să-și dezvolte facultățile, ele nu se vor desfășura pe calea lor de 

dezvoltare. 

24 Nu lăsați inima voastră să devină îngâmfată, căci ea simbolizează focul veșniciei Celui din care 

toate lucrurile au ieșit și unde toate lucrurile sunt înviate. 

25 Spiritul se folosește de inimă pentru a iubi prin intermediul trupului. Dacă iubești doar în 

conformitate cu legea materiei, iubirea ta va fi trecătoare, deoarece este limitată. Dar dacă iubești 

spiritual, acest sentiment este ca cel al Tatălui, care este etern, perfect și neschimbător. 

26 Toată viața și toate lucrurile create sunt legate de Duhul, deoarece acesta posedă viața veșnică. 

Nu vă limitați, iubiți-Mă și iubiți-vă pe voi înșivă pentru că posedați acea scânteie dumnezeiască a "ființei" 

care nu cunoaște limite în iubire, care este Dumnezeu Însuși. 

27 Înțelegeți că tot ceea ce există este acolo pentru voi, așa cum totul este, conform destinului său, 

un tribut și un omagiu neîncetat adus Creatorului. 

28 De la toate ființele primesc roadele lor, dar totul primește de la Mine puterea de a da viață. 

29 Îți explic toate aceste învățături pentru ca sufletul tău să nu mai fie prizonierul simțurilor tale ─ 

astfel încât, atunci când vei porni să răspândești învățăturile mele, să faci cunoscut faptul că sufletul, ca 

toate lucrurile create, este supus legii evoluției. 

30 "Dezvoltare" ─ un cuvânt care va fi pe buzele oamenilor odată ce se vor ocupa de suflet; căci 

înseamnă progres, ascensiune, transformare și perfecțiune. 

31 Când se va elibera în sfârșit omul de prejudecăți, astfel încât să nu se mai întoarcă la forme și să 

nu mai vadă tot ceea ce îl înconjoară mai presus de el? Apoi, atunci când își atinge libertatea de spirit. 

32 Acum puteți înțelege foarte bine că atunci când m-am făcut cunoscut oamenilor în înțelepciune, 

am făcut-o pentru a elibera sufletele întemnițate de mințile limitate. 
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33 Există încă oameni cu minți limitate și fără inspirație în acest timp. Deși oamenii ar trebui să aibă 

deja o minte strălucitoare și trezită datorită dezvoltării lor, mulți încă gândesc și trăiesc ca în epocile 

primitive. 

Alții au făcut mari progrese în știință, dar, în acest fel, s-au tăiat singuri în vanitatea și egoismul lor, 

crezând că au atins culmea cunoașterii. Dar ei s-au oprit pe drumul progresului lor spiritual. 

34 Vouă, care M-ați ascultat în acest timp și ați auzit cuvântul "spirit" repetat constant în învățătura 

Mea, vă spun că măreția și lumina pe care le conține acest cuvânt vor zgudui această umanitate odată ce 

îl va înțelege. 

35 Continuați să vă faceți vrednici de acest har prin smerenia corect înțeleasă. "Smerenia nu 

înseamnă sărăcie, nici sărăcie materială. 

36 Păstrați-vă tăria morală, căci v-ați întărit ca oțelul pe nicovală prin suferințele acestei vieți. 

37 Văd că ești de acord cu destinul tău. Dacă trecutul tău a fost dureros, nu te mai uita la el. Uită și 

trăiește liniștit în prezent. Nu vă temeți de viitor, căci "mâine" sunt Eu. 

38 Toate profețiile mele se vor împlini și această mică națiune a voastră va fi considerată de omenire 

drept "Țara Făgăduinței". Voi avea grijă ca inimile să simtă pace în ea și sufletele să fie luminate. Înalți 

conducători ai altor națiuni vor veni la ea și vor fi inspirați în sânul ei să conducă cu dragoste. 

39 "Triburile pierdute ale lui Israel" vor veni să se adune în acest pământ pregătit prin mila mea și 

vor simți pacea mea. 

40 Trebuie să fiți pregătiți, pentru că semenii voștri se vor întoarce către voi. Nu știți cum și când, dar 

cuvântul meu se va împlini. 

41 De aceea, vă îndemn să vă uniți, pentru ca semenii voștri să simtă că au ajuns în sânul poporului 

Domnului, unde vor primi ceea ce a fost dat de Domnul. 
Will este. 

42 Vă anunț în avans de toate evenimentele din viitor. Cât despre aceste "triburi", vă spun că, 

mișcate de înțelepciunea Mea, ele vor veni să primească moștenirea pe care ați primit-o voi. Ele nu vor 

veni din întâmplare, ci este necesar să fiți uniți pentru a vedea cuvântul Meu împlinit. 

43 În Epoca a doua, când împăratul conducea Palestina, aceasta era împărțită între ea. Poporul lui 

Israel era sclavul păgânilor, iar pe umerii lor se simțea povara jugului tiraniei. 

44 Tocmai atunci a venit Fiul lui Dumnezeu la oameni. 

45 Câtă durere era în acel popor și cât de mare era egoismul oamenilor! Dar cuvântul Meu a fost 

auzit și a fost ca un balsam pe toate rănile acelui popor dezmoștenit. Le-am potolit setea de iubire și de 

aceea cei care au crezut în Mine au spus: "Numai Nazarineanul știe să iubească". Și totuși, am fost 

judecat greșit. 

Când oamenii M-au pus să aduc jertfa, M-au întrebat: "Iisuse, unde sunt cei care Te-au urmat?". În 

acel moment am privit Ierusalimul și am spus: "Nu este încă timpul ca sămânța să germineze. Dar va veni 

vremea și atunci omenirea va cunoaște roadele." Și cu adevărat ─ după plecarea mea ─ ucenicii mei au 

pornit și au făcut cunoscut cuvântul meu. 

46 Acum vă spun eu: În anul 1950, vor apărea cei care nu vor asculta de cuvântul Meu și Mă vor face 

să sufăr din nou moartea sacrificială, care este neascultarea și discordia dintre voi. Atunci voi spune, ca și 

atunci: "Mi-am pus sămânța în aceste inimi și ea va înflori, iar din rodul ei vor mânca neamurile care vor 

cunoaște Cuvântul Meu consemnat în Scripturi". 

47 Această moștenire vă este destinată. Nu uitați că trebuie să semănați mereu binele în calea 

voastră. 

48 Se apropie zilele în care lumea creștină își concentrează inima pentru a rememora drama care a 

avut loc pe Golgota în urmă cu aproximativ două mii de ani. Apoi, unii reflectă pentru a afla dacă 

acțiunile din viața lor sunt în armonie cu conștiința lor sau dacă au fost slabi în fața ispitei. 

49 Dar acest popor, care Mă ascultă în prezent, simte că nu are nevoie să contemple imaginea 

Răstignitului, pentru că înțelege că acel Sânge vărsat pe Calvar este încă eficient în inimile oamenilor. Căci 

a fost "udat" pentru a-i arăta cum să îndeplinească o misiune. 
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Oamenii duhovnicești nu au nevoie să retrăiască acea dramă; ei au învățat să se înalțe spiritual până 

când simt și privesc gloriile care există în spirit. Cui îi place 

Toma s-a îndoit, i-am permis să-și pună degetele în rana lui Isus și să vadă Sângele Meu care este încă 

proaspăt și care, ca o sursă inepuizabilă, continuă să se reverse în dragoste și putere în fiecare suflet. 

50 Ți-am spus că sunt atât de aproape de tine încât îți cunosc până și cele mai secrete gânduri, că 

sunt peste tot unde ești tu, pentru că sunt omniprezent. Eu sunt lumina care îți luminează mintea prin 

inspirații sau idei luminoase. 

51 Eu sunt în voi, căci eu sunt Spiritul care vă animă, conștiința care vă judecă. Sunt în simțurile și în 

trupul tău, căci sunt în toată creația. 

52 Simte-Mă din ce în ce mai mult în tine și în tot ceea ce te înconjoară, astfel încât, atunci când va 

veni momentul să părăsești această lume, să poți intra pe deplin în Viața Spirituală, iar în sufletul tău să 

nu existe nicio tulburare din cauza impresiilor pe care lumea senzorială le poate lăsa în urmă; și să te poți 

apropia încă un pas de Mine, care sunt Izvorul purității infinite din care vei bea veșnic. 

53 Nu știți cât timp vă mai rămâne pentru a face acest pas. De aceea, vegheați, căci ispita va încerca 

să vă facă să vă poticniți. Eu vă pregătesc și vă promit că mila mea va fi gata să vă salveze din furtună. Vă 

voi oferi ajutorul meu atunci când veți fi în pericol de a cădea, căci pentru mine nu există nimeni care să 

valoreze mai mult, nici altul care să valoreze mai puțin. Eu sunt Tatăl și, ori de câte ori veți veni la Mine 

pocăiți, vă voi primi și vă voi da răsplata după meritele voastre. 

54 Reflectați și examinați-vă viața. Lasă lumina spiritului tău să te lumineze. Vă voi face să vedeți 

progresul vostru spiritual. 

55 Interpretați corect cuvântul meu, știind că nu forma lui trebuie înțeleasă, ci sensul pe care îl 

conține și scopul spre care vă îndreaptă. Purtătorii vocii mele pot face greșeli, dar ceea ce vine de la 

Dumnezeu este pur și nu poate fi pătat. 

56 Eu v-am dat o sămânță din care veți culege o recoltă bogată. Luați-mă ca exemplu și răspândiți 

iubirea și mila printre semenii voștri pe calea vieții. Atunci omenirea va recunoaște credința și puterea pe 

care le-ați dobândit. 

57 Încercați să înțelegeți sensul Lucrării Mele, așa cum a fost înțeleasă și interpretată de cei care M-

au urmat până la sfârșit. 

58 Când ți-ai pregătit inima ca pe un sanctuar în care aștepți vizita Tatălui tău, pentru ca el să simtă 

în ea căldura iubirii tale, atunci poți spune cu adevărat că "ciocârlia" a fost cu tine. Bărbați, femei și copii 

mă înconjoară și toți sunt ca niște pui de copac al vieții. 

59 Ai rătăcit fără încetare, căutând în pământ rădăcinile unor copaci pentru a le judeca fructele, și de 

multe ori în acele rădăcini ai descoperit viermele rozător. Atunci M-ați căutat pe munți și în văi ─ cu 

speranța de a auzi o voce părintească sau cel puțin prietenoasă care să vă elibereze de nesiguranță și să 

vă conducă pe calea adevărului. Acum că auziți Cuvântul Meu, îmi mulțumiți pentru că v-am acordat să 

auziți învățătura Mea, care vă pregătește pentru o comunicare spirituală mai perfectă decât cea pe care 

o aveți în prezent. 

Astăzi trebuie să-mi limitez lumina pentru a fi înțeles de voi. Dar va veni momentul în care sufletul și 

mintea ta vor fi capabile să suporte direct înțelepciunea Mea. Astăzi, un pic de lumină și pace în inima lor 

este de ajuns pentru mulți ─ o mângâiere pentru copii, privirea plină de iubire a copiilor pentru bătrânii 

obosiți; căci prin aceasta simt o rază de lumină în inima lor obosită și îndurerată. Dar, ulterior, toți vor 

porni în căutarea unei lumini care să le lumineze calea în viață. 

60 Dacă i-ați întreba pe mulți dintre copiii mei în acest moment dacă doresc să asculte învățăturile 

mele, ei ar răspunde că nu sunt demni de ele. Dar Eu vă spun că niciunul dintre copiii Mei nu este 

nedemn să Mă asculte. Toți au nevoie de cuvântul Meu: cei drepți pentru a se reîmprospăta ascultându-l 

pe Dumnezeul lor; cei ignoranți pentru a învăța și pentru a obține dezvoltarea sufletului lor prin 

învățăturile Maestrului; păcătoșii pentru a se reînnoi prin pocăința lor atunci când îl ascultă pe Tatăl. 
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61 O voce vine la Mine și Îmi spune: "Vino și vezi cât de slab sunt pe pământ, cât de pătat este 

sufletul meu. Știu că Tu mă iubești și că mă poți ierta, că ești un ghid în întunericul meu și un ajutor în 

singurătatea mea. Vino în ajutorul meu, căci în încercările acestui ceas simt durerea agoniei morții." 

62 Cine Îmi vorbește în acest fel? Cine își lasă chemările sale să ajungă la Mine în acest mod în 

dorința de milă? Este o inimă? Nu, oameni buni, umanitatea este cea care nu a uitat că Eu sunt Iubire. Își 

recunoaște rușinea și cere răscumpărarea. 

63 Am plâns plecarea ta din momentul în care ai părăsit casa spirituală pentru a merge pe pământ. 

De atunci, lacrimile și sângele meu v-au iertat păcatele, iar vocea mea blândă și calmă v-a sfătuit constant 

în călătoria voastră prin viață. Umbra mea te-a urmărit în toate căile tale. În realitate, eu sunt cel care ți-a 

simțit lipsa, nu tu. Pentru că atunci când ai plecat, te-ai simțit puternic și ai crezut că nu mai ai nevoie de 

ajutorul meu. Calea ta a fost cea a liberului arbitru, simțurile tale s-au extins pentru a respira și a atinge 

tot ceea ce te înconjura, iar tu a trebuit să cazi foarte jos pentru a-ți întoarce din nou privirea spre Mine. 

Chiar și atunci ți-ai amintit că ai un Tată la a cărui masă te-ai așezat. Atunci ai strigat către Domnul 

tău, dar Eu te chemasem deja înainte și nu ți-am auzit chemarea. 

Prezența la masa mea. Te-am căutat ca un tată care și-a văzut copilul plecând de mic, cu inocența în 

inimă și fără să știe drumul. 

64 Dacă pătrundeți în Cuvântul Meu, veți înțelege că intenția Tatălui, atunci când v-a trimis în lume 

pentru a merge pe cărările ei pline de pericole și ispite, nu a fost ca voi să vă pierdeți pe ele. Căci ele au 

fost concepute dinainte pentru ca voi să primiți lecțiile necesare pentru dezvoltarea sufletului, pentru a 

vă oferi experiența care vă lipsea și, în cele din urmă, pentru a vă face să vă întoarceți la Mine plini de 

lumină. 

Când spiritul tău a ieșit din mine, a fost ca o scânteie pe care vânturile au trebuit să o transforme în 

flacără, astfel încât, atunci când te-ai întors la mine, lumina ta să devină una cu cea a Divinității. 
65 Vă vorbesc de pe vârful noului munte. Acolo vă aștept și vă spun cu adevărat: În ziua sosirii tale va 

fi o sărbătoare în acest tărâm. Vei ajunge acolo pe calea durerii și astfel îți vei curăța fărădelegile ─ o cale 

pe care nu am trasat-o în prealabil, ci pe care a creat-o omul. Și pe Mine M-ai lăsat să merg pe această 

cale. Dar de atunci, calea sacrificiului și a durerii a fost glorificată prin Sângele Meu. 

66 Auziți sunetul vocii mele în infinit așa cum auziți sunetul unui clopot. 

67 Amintiți-vă că este vremea judecății, căci în adevăr vă spun că orice greșeală va fi ispășită. 

Pământul însuși va cere socoteală pentru folosirea rea pe care omul a făcut-o de el și de regatele sale 

naturale. Tot ceea ce a fost distrus vă va trage la răspundere și astfel îi va face pe oameni să înțeleagă că 

au fost creați de Creator cu intenții de iubire și că însăși voința care i-ar putea distruge îi îngrijește, îi 

protejează și îi binecuvântează. 

68 Poate un suflet să plece liniștit de pe această planetă atunci când cel care a profanat-o și a 

distrus-o îi cere socoteală? Aceștia sunt cei care au fost nevoiți să creeze o lume în care remușcările, 

materialismul și consecințele unei vieți de neascultare față de legea mea sunt ca niște nori întunecați de 

ceață în care rătăcesc în durere până când se face lumină în ei, astfel încât să poată începe să restaureze 

tot ceea ce au distrus. 

69 Pentru a-i ajuta, le spun: "Iată, iată-l din nou pe Învățător în mijlocul ucenicilor săi. 

70 Astăzi am venit să aprind credința în cei care sunt descurajați pentru o scurtă perioadă de timp. 

71 Dacă am venit la voi, voi veni și la toți cei care se ridică la Mine. Iubirea Mea, lumina Mea sunt 

pentru toți. 

72 Când manifestarea Domnului are loc printre discipolii săi, simțiți o încântare infinită în sufletul 

vostru și, chiar dacă manifestarea mea este scurtă, vă arătați mulțumiți. 

73 Vreau să simțiți acea pace și bucurie pe care le simțiți atunci când Mă ascultați și când Mă căutați 

în rugăciune, astfel încât, ori de câte ori veți atinge acea înălțare interioară, gândurile voastre vor fi ca o 

rouă roditoare care coboară pe câmpurile sterpe. 

74 În timp ce lumea este în agitație, umbra haosului se așterne asupra națiunilor și războiul zguduie 

omenirea, îi aud pe cei care spun: "Dacă nu există nimic imposibil pentru Dumnezeu ─ de ce nu oprește El 
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războiul și nu creează o lume nouă, plină de pace?". Dar eu vă spun că, așa cum există război în om, 

există și pace în el. Fiecare om are o conștiință severă și înțeleaptă și, prin aceasta, este capabil să aleagă 

calea care îi este utilă. 

75 Deja o nouă bătălie a izbucnit în lume. Națiuni întregi se luptă cu scopul de a-și învinge dușmanii. 

Alții luptă pentru superioritate pentru a subjuga popoare și a ține sclavi, iar alții pentru ca rasa lor să 

demonstreze că este cea mai înaltă dintre toate; dar, în orbirea lor, nu recunosc abisul care îi așteaptă pe 

toți. 

76 În această atmosferă de întuneric și confuzie, lăsați gândurile voastre să pătrundă ca o rază de 

lumină. Cu ele îi veți ajuta pe semenii voștri să gândească limpede în momentele de încercare. În acest fel 

vă veți îndeplini misiunea pe care v-am încredințat-o. 

77 Fiți puternici pentru a vă controla pasiunile, apoi nu luați partea uneia sau alteia dintre părți. 

Inima ta trebuie să fie înflăcărată de compasiune și fraternitate pentru toți și să împărtășești în interior 

suferințele și greutățile care afectează această umanitate. În acest fel, inima ta va bate la unison cu a 

mea. 

Tot binele pe care îl faci își va avea răsplata. Sau nu credeți că venirea păcii între oameni ar fi o 

răsplată pentru rugăciunile voastre? 

78 Iată, nu este o jertfă ceea ce vă cer. Nu vă trimit să propovăduiți printre acele mulțimi 

dezlănțuite; nu vă dau în mâinile păgânilor. Acum este de ajuns să vă purificați mințile, astfel încât cu ele 

să puteți ilumina calea semenilor voștri. 

79 Luptă, roagă-te, veghează, pentru ca ispita, care are puterea de a se prezenta înfășurată în cele 

mai atrăgătoare forme, să nu te distragă de la bunele tale intenții și să te împiedice să-ți îndeplinești 

datoria. Învățați să luptați cu ea și să o învingeți. Nu dormiți, pentru că ea va lupta până la sfârșit. 

80 Lupta voastră este mai mare decât vă puteți imagina, pentru că acest adversar este invizibil. 

Pentru că adesea îl căutați în multe locuri și totuși îl purtați ascuns în voi înșivă, în sentimentele și în 

pasiunile voastre. Nu există o armă mai bună pentru această luptă decât rugăciunea. 

81 Tatăl v-a dat sfatul său. Chiar dacă fiecare cuvânt de învățătură este diferit, esența, semnificația și 

scopul său sunt aceleași: să vă dăruiesc dragostea mea și să vă arăt calea spre perfecțiune care vă va oferi 

mântuirea. 

82 În zilele de aducere aminte chiar și cea mai dură inimă îmi simte prezența. În infinit răsună 

neîncetat sunetul clopotului divin, care anunță manifestarea acestui nou timp. Dar cât de surdă este 

inima acestei umanități! 

83 Atunci când oamenii se vor trezi și vor dori Cuvântul Meu, va fi deja prea târziu, pentru că Eu nu 

voi mai fi acolo. Atunci ei vor putea primi doar mărturia manifestării Mele. Mulți se vor plânge pentru că 

nu M-au vizitat în locurile în care M-am făcut cunoscut și nu Mi-au auzit vocea. 

84 În acest moment, omenirea este afectată de mari încercări. În toate locurile din lume există o jale. 

Motivul este că sufletele au venit pe pământ pentru a culege roadele a ceea ce au semănat în alte 

vremuri, căci nimeni nu scapă de dreptatea Mea. N-aș mai fi perfect dacă nu v-aș spune clar acest lucru, 

dacă nu v-aș lăsa să culegeți roadele faptelor voastre. Dar îi pregătesc pe oameni și prin lumina acestui 

mesaj. 

Fiecare ureche va auzi vestea întoarcerii Mele, a învățăturilor pe care le-am lăsat pentru omenire. 

Ucenicii mei vor porni să aducă balsamul tămăduitor celor bolnavi, vor fi purtătorii crucii pentru cei care 

sunt împovărați de povara crucii lor. Îți repet adesea aceste instrucțiuni pentru ca tu să nu le uiți după 

plecarea Mea. 

85 Veghează și roagă-te ca să fii puternic. Dar roagă-te cu duhul, ca să ajungi și să te bucuri de 

comuniunea perfectă cu Domnul. Când veți vedea că ceea ce ați primit prin inspirație în momentele de 

rugăciune a devenit realitate, aceasta va fi dovada că ați avut un moment de comuniune spirituală cu 

Maestrul. 

86 Duceți la perfecțiune modul vostru de a Mă căuta, de a vă ruga. Țineți minte: când Cuvântul Meu 

nu se va mai auzi în sălile voastre de ședință, oamenii din biserici vor încerca să vă recucerească, vor 
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încerca să vă recâștige. Veți putea atunci să închideți ochii în fața acestei lumini și să lăsați deoparte 

sarcina pe care ați primit-o pentru a vă mulțumi în schimb cu îndeplinirea unui ritual? 

87 Nu vă temeți când vorbesc uneori despre voi ca fiind calomniați și persecutați. Vă spun doar că, 

dacă respectați Legea mea divină și dacă vă supuneți legilor pământului, nu aveți de ce să vă temeți. 

88 Dovediți încă de pe acum că nu l-ați auzit pe Isus vorbind în zadar în acest timp, că ─ atunci când 

v-am numit "ucenici" ─ știți să purtați cu demnitate acest titlu. Având în vedere veridicitatea și puritatea 

acțiunilor tale, cei mai încăpățânați se vor pleca. Atunci, când va veni vremea conflictului dintre 

doctrinele și ideile religioase, când oamenii se vor opune cu cea mai mare tărie proclamării învățăturii 

mele spirituale, minunile pe care vi le voi acorda vor fi cele mai mari, iar aceste dovezi vor face lumea să 

tremure. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 181  
1 Voi, mulțimi de ascultători, veniți la lumină, închideți ochii trupului pentru câteva clipe și priviți cu 

spiritul strălucirea prezenței mele care vine la voi. Este lumina divină a iubirii și înțelepciunii pe care 

vreau să v-o ofer ca pe un veșmânt. Este lumina care risipește întunericul ignoranței, al fanatismului și al 

răutății. 

2 Vă dau învățătura mea în această zi pe care ați consacrat-o odihnei fizice și îngrijirii sufletului. În 

ziua a șaptea vă odihniți de munca săptămânală, culegeți roadele muncii voastre și vă adunați forțele 

pentru a vă continua călătoria. 

3 Luați această zi ca pe un simbol al celei de-a șaptea etape a evoluției voastre - cea în care se va 

deschide ultimul sigiliu, în care vă veți odihni după lunga călătorie a vieții. 

4 Mulți cred că lumina mea coboară doar în acele locuri unde se manifestă cuvântul meu, dar 

adevărul este că prezența mea spirituală este cu toți. De aceea am numit raza universală lumina pe care 

v-o trimit. Pentru că în același moment în care strălucește prin purtătorii de voce, toate creaturile o simt 

în moduri diferite. Da, oameni buni, deoarece sunt omnipotent și omniprezent, Mă manifest în diverse 

forme, toate spirituale. ─ Când M-ați văzut ca om în Era a doua, a fost pentru că am căutat să ajung la 

inima voastră. Dar acum Mă "vedeți" venind spiritual, pentru că sufletul vostru este cel pe care vreau să-l 

luminez. 

5 "Mântuitor" M-ați chemat și "Mântuitor" veți continua să Mă chemați, pentru că vă îndepărtez 

de căile rele. 

6 Nu blestemați încercările care vă afectează pe voi și întreaga rasă umană. Nu spuneți că sunt 

pedepse, mânie sau răzbunare a lui Dumnezeu, pentru că atunci blasfemiați. Vă spun că tocmai aceste 

necazuri sunt cele care aduc omenirea tot mai aproape de portul mântuirii. 

7 Numiți-le dreptate, ispășire sau lecții, și va fi adevărat și corect. Mânia și răzbunarea sunt pasiuni 

umane, proprii unor ființe care sunt încă departe de pacea sufletească, de armonie și de perfecțiune. Nu 

este vorba doar de a da iubirii mele pentru tine, care determină toate lucrările mele, numele vulgar de 

"pedeapsă" sau numele nedemn de "răzbunare". 

8 Gândiți-vă că ați pornit de bunăvoie pe cărări spinoase sau în abisuri întunecate și că nu ați 

ascultat chemarea mea iubitoare și nici vocea conștiinței voastre, motiv pentru care a fost necesar ca 

durerea să vină în ajutorul vostru pentru a vă trezi, pentru a vă opri, pentru a vă aduce în simțiri și pentru 

a vă face să vă întoarceți pe calea cea adevărată. 

9 A fost necesar să admitem că durerea este prezentă în întuneric și că pacea locuiește în lumină, 

pentru ca voi să puteți alege în mod voluntar starea spirituală la care aspirați. 

10 Când văd că vă lăsați învinși de durere și că, în loc să învățați din ea lecțiile pe care le conține orice 

încercare, vă mulțumiți să plângeți, să blestemați sau pur și simplu să așteptați moartea ca sfârșit al 

suferințelor voastre, atunci mă apropii de voi pentru a mă adresa cu iubire inimii voastre, pentru a-i da 

mângâiere și speranță și pentru a o întări, astfel încât să se învingă pe sine, slăbiciunea și lipsa ei de 

credință și să triumfe asupra încercărilor; pentru că în acest triumf se află pacea, lumina și fericirea 

spirituală, care este adevărata fericire. 

11 Pentru aceasta am venit, oameni buni, ca să îndepărtez noaptea nesfârșită care vă acoperea și să 

vă dau o nouă zi plină de splendoare. Cuvântul Meu va face miracolul de a topi gheața din inima voastră, 

astfel încât aceasta să înceapă să simtă spiritualitatea și să bată pentru tot ceea ce este bun. Cuvântul 

Meu va deschide gratiile închisorii în care sufletul tău s-a văzut întemnițat. Dar depinde de voi să faceți 

celălalt miracol: să obțineți pacea și înălțarea prin meritele faptelor voastre. 

12 Cât de îndepărtate vor fi atunci cărările pe care v-ați rănit picioarele, lăsând o dâră de sânge și 

lacrimi, și pe care ați băut din plin paharul suferinței! 

13 Dorința mea divină este de a vă salva și de a vă conduce într-o lume de lumină, de frumusețe și de 

iubire, unde veți vibra de bucurie datorită înălțării sufletului, a înălțimii sentimentelor, a idealului de 
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perfecțiune. Dar nu recunoști iubirea mea părintească în această dorință divină? Fără îndoială, cel care 

nu înțelege acest lucru trebuie să fie orb. 

14 Unii pretind că Mă înțeleg cu intelectul lor, crezând că Mă pot înțelege în acest fel. Alții, care sunt 

și mai imaturi și mai materialiști, vor să Mă vadă în formă umană pentru a crede în Mine, fără să se 

gândească că în ființa lor există un simț superior prin care să Mă înțeleagă, să-Mi simtă prezența și să Mă 

privească. Dar acest simț nu se poate manifesta decât prin credință și spiritualizare. 

15 Câtă bucurie dă spiritului meu acei discipoli care se străduiesc cu adevărat să se înalțe; pentru că 

ei, deși nesemnificativi și nebuni în ochii lumii, știu să simtă prezența mea în inimile lor, să interpreteze 

sau să înțeleagă inspirațiile mele și să fie de acord cu ceea ce voința mea le acordă. 

16 Fiți ca ei, pentru ca toți să Mă simțiți și să vă bucurați de beneficiile Mele, căci Eu sunt pentru toți. 

Iată: după ce am pavat calea cu Învățătura Mea, Îmi întorc privirea spre voi, voi, număr mic de inimi care 

vă numărați printre cei mai tineri chemați în acest timp să urmeze calea Mea. 

17 Acest Cuvânt de Lumină pe care vi-l dau este pâinea spirituală cu care vă hrănesc în Era a treia. 

Toți copiii mei, în convingerile lor de credință, tânjesc după această 

Alimente ─ unele în forma lor exterioară, iar altele în sensul lor. Îi primesc pe toți cu iubire și le acord 

tuturor harul meu. 

18 Le-am spus apostolilor mei în timpul Cinei Domnului: "Luați pâinea, ea este trupul meu. Luați 

vinul, care este sângele meu, și după plecarea mea să vă amintiți de această învățătură". 

19 Acum vă spun: Luați cuvântul meu, care este viața veșnică, și păstrați-i sensul. Amintiți-vă de ea 

după 1950, când nu se va mai auzi, și hrăniți-vă cu ea. Așa cum ucenicii mei au știut să-și pună ordine în 

viața lor prin învățătura mea și să o răspândească cu umilință, așa trebuie să fiți și voi, ca să duceți 

această pâine a sufletului tuturor celor flămânzi. Căci este scris că cuvântul Meu nu va trece și va fi auzit 

în toată omenirea. 

20 Eu v-am spus: ascultați cuvântul meu și veți găsi în esența lui pâinea harului lui Dumnezeu. Eu v-

am spus: "Doriți iubirea Tatălui, pentru că ceea ce este necesar pentru viața voastră pe pământ vă va fi 

dat pe deasupra. 

21 În ceea ce privește această sămânță, va trebui să-mi dai socoteală Mie, pentru că Eu ți-am 

încredințat-o în orice moment. Cine poate spune despre el însuși că și-a îndeplinit sarcina și că este liber 

de orice cusur? 

22 Să practici caritatea este cea mai înaltă sarcină a destinului tău. Răspândiți-o prin fapte, prin 

cuvinte și chiar prin gânduri, căci un gând trimis cu dragoste aduce mângâiere semenilor voștri. 

23 Vreau să învățați să iertați. Vă invit să vă luați crucea iubirii mele și să mă urmați. Îl aud și îl 

primesc pe cel care îmi spune în sinea lui: "Doamne, voi urma pașii tăi". 

24 Dar, în același timp, vă întreb: Cine va fi cel care Mă va trăda în acest al treilea timp? Cercetați-vă 

pe voi înșivă și îmi veți răspunde la momentul potrivit. 

25 Oricine nu va respecta Legea Mea, oricine se va lepăda de Mine, oricine va profana sau va pângări 

în vreun fel lucrarea Mea, acela va fi cel care Mă va abandona mulțimii, care va striga prin faptele sale: 

"Răstignește-L!". Pentru că modul lui de a acționa îi va face pe oameni să se întrebe: "Sunt aceștia 

ucenicii Maestrului? 

Aceștia sunt cei care au ascultat cuvântul lui?" 

26 Iubiți oamenii, nu faceți cunoscute faptele voastre bune, asta va fi suficient pentru a fi apostolii 

Erei a Treia. 

27 Astăzi sunt în fața lumii, prezent cu oamenii, și le spun: De ce Mă acuzați? Am spus adevărul, am 

sfătuit binele, mi-am îndeplinit promisiunea de a mă întoarce. Nu neg ceea ce v-am spus în al doilea, 

pentru că sunt un model de sinceritate. Continui să port crucea grea și omul este cel care îmi rănește 

trupul. 

28 Amintiți-vă că, în acel moment, Fiul lui Dumnezeu s-a apropiat de oameni și aceștia nu L-au 

înțeles. Dar astăzi puteți în sfârșit să Mă înțelegeți. 
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29 Eu sunt încă răstignit, căci sunt tăiat în bucăți sub forma fiecăruia dintre voi. Spune-Mi: nu pot să 

nu simt propria ta durere? Atunci de ce nu Mă simțiți? 

30 Voi fi sacrificat din nou. Care dintre ei Mă vor răstigni în acest timp? Care dintre ei vor striga către 

Mine: "Haideți, treceți la treabă! 
31 Privirea mea este pătrunzătoare și în același timp iubitoare. Când o lacrimă se varsă din ea, nu 

cade pe pământ, ci pătrunde în sufletele voastre. Voi fi mereu alături de tine. Lumea are încă nevoie de 

Mine. 

32 Va veni vremea când fraternitatea se va simți între voi, când veți intra în sanctuarul gândurilor 

mele. 

33 De unde vin și unde mă duc, nu puteți merge în prezent. Dar va veni ziua în care veți intra în 

prezența mea și mă veți recunoaște prin acest cuvânt. Îl veți vedea atunci pe Biruitorul morții, care v-a 

dat viața veșnică prin jertfa Sa. Căci Eu sunt Învierea și Viața, Eu sunt Consolarea care caută orice suflet 

îndurerat pentru a-i da pace. 

34 Această lumină pe care o strălucesc asupra voastră în acest moment este pentru a fi pace și 

moralitate în generațiile viitoare. 

35 Cu adevărat, vă spun din nou, Eu sufăr în toți cei care suferă. Foamea și setea de iubire a 

oamenilor este, de asemenea, foamea și setea Duhului Meu. În ele sufăr și în ele sunt străpuns. Dar 

Dragostea Mea vă spune: ucenicilor, fiți tari, căci ipocriții, fariseii și păgânii se vor apropia de voi și vă vor 

întreba dacă M-ați recunoscut și dacă Mă iubiți. La aceste întrebări vă veți speria și, dacă sunteți slabi, 

veți spune ca acel apostol: "Nu l-am cunoscut niciodată pe galileeanul acela". 

36 Nu uitați că răsplata voastră nu este în această lume. Dacă vei fi rănit de dragul meu, nu dispera. 

Iertați și iubiți, fiți discipolii mei. 

37 Nu vă faceți semnul crucii în exterior, căci Eu însumi sunt atârnat pe cruce în voi. 

38 Mă voi face simțită în conștiința tuturor celor care sărbătoresc Patimile Mele divine cu sărbători 

păgâne și lumești și îi voi face să simtă căință, iar inima lor să pulseze și să plângă. Voi accepta pocăința 

lor, pentru că nu va fi niciodată prea târziu să le deschid ochii la adevăr. 

39 Curățați-vă de păcate și iubiți-vă unii pe alții, ca să puteți coborî trupul lui Isus de pe cruce, iar 

inima voastră să fie pânza lui de înmormântare. 

40 Cunoașteți împlinirea promisiunii Mele: "Templul" a fost distrus și Eu l-am reconstruit în trei zile. 

Sanctuarul spiritual în care locuiește Domnul a fost acum construit. 

41 M-am întâlnit cu o femeie pioasă și, când am văzut-o plângând, am întrebat-o: "De ce plângi?". Iar 

ea a răspuns, ca în acele zile: "Plâng pentru că Maestrul a dispărut. M-am dus să-i caut trupul, dar nu este 

acolo." Apoi i-am spus: "Privește în sus și să știi că Stăpânul este cu tine". 

42 "Mergeți și spuneți fraților și surorilor voastre să se adune, pentru că Stăpânul îi va surprinde și că 

voi arăta viața veșnică celui care Mă va putea simți datorită credinței sale." 

43 Iubiți ucenici, voi Mă priviți în prezent cu privirea credinței voastre, pentru că am luat formă în 

esența acestui Cuvânt, în inspirația omului. Dar îl descopăr și pe acel Toma care și-a pus degetele în rănile 

Mele pentru a putea crede. Astăzi nu-mi puteți atinge trupul pentru că sunt de neatins. Nu mai este 

momentul în care Mă puteți atinge. 

44 Am venit la voi în spirit și va veni vremea când veți îmbrățișa învățătura mea cu inima și cu 

spiritul. Eu, învingătorul materiei, al ispitei și al morții, am pătruns în peșterile întunericului și am adus 

lumina în sufletele celor care au locuit în această lume și au trecut în cealaltă viață. Legați în lanțurile 

remușcărilor și ale autoacuzării, i-am făcut să vadă lumina gloriei Mele și i-am eliberat. Căci, deși locuiesc 

în lumină, cobor și în abisurile unde se purifică sufletele, pentru că eu sunt învierea pentru toți. 

45 Fiți martori credincioși ai acestor manifestări. Simțiți-le și amintiți-vă de ele cu devotament, 

pentru a le planta semințele într-un sol fertil. 

46 Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta fără ca învățătura mea să fie făcută cunoscută. 

47 Veți fi judecați greșit și mustrați, dar eu vă spun: Nu vă temeți de ridicol, nici măcar de moartea 

trupului. Nimeni nu va putea să te ucidă, căci eu sunt cu tine. 
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După această confruntare, lumea va cunoaște bucuria spirituală a comuniunii cu Tatăl. Pacea va veni 

la popoare, pentru că în schimbarea inimii lor vor urma instrucțiunile mele. Fiți discipoli credincioși, 

amintiți-vă că v-am dat suficient timp și oportunități pentru a cunoaște lumea. La ce vă puteți aștepta de 

la ea? 

48 Dacă ești slab din punct de vedere material, ești puternic în spirit. Ați înțeles sensul vieții umane, 

iar acum încercați să înțelegeți sensul vieții spirituale. Cine dintre voi nu a simțit în el însuși darurile pe 

care i le-am dat? Aveți credință în Mine pentru a putea pătrunde în invizibil și pentru a vă întări, pentru 

că încă mai trebuie să vă luptați cu voi înșivă. 

49 Eu v-am înviat la o viață nouă, căci erați morți. Ți-am deschis slava mea, ți-am împodobit sufletul 

cu lumina Cuvântului meu. Păstrați acest har și simțiți că adevărata viață vine la voi. 

50 Acum iartă și iubește-i pe cei care te-au jignit și gândește-te că nu tu ai fost jignit, ci Eu, care sunt 

în fiecare dintre copiii Mei. Dacă Eu iert pe toți ─ de ce nu poți tu ierta? Din cauza egoismului și a 

deșertăciunii cărnii! Dar unde se duce carnea ta? Acolo unde se contopește cu elementele din care a fost 

format, în timp ce sufletul va supraviețui pentru a răspunde pentru toate faptele sale comise prin 

intermediul învelișului său corporal, în timp ce lumina infinită a Creatorului îl așteaptă pentru a se 

contopi cu copilul într-o îmbrățișare de iubire. 

51 Cine nu ar vrea să nu fie demn de această recompensă în acel moment? 

52 ucenici, vreau ca în acest timp să simțiți bucuria pe care au trăit-o cei care M-au văzut urcând la 

cer. Manifestarea mea în fața ucenicilor a fost pentru a împlini promisiunea pe care le-am făcut-o cu o zi 

înainte de moartea sacrificială. 

I-am învățat atunci despre viața sufletului și despre ce înseamnă moartea trupească. Ei nu au înțeles, 

așa că a trebuit să-i anunț că mă voi întoarce ca spirit pentru a le confirma tot ce le spusesem. Apoi, când 

am fost printre ucenici ─ deja ca Ființă duhovnicească ─ și unul dintre ei și-a băgat degetele în rănile Mele 

proaspete, le-am spus: "Voi fi mereu cu voi și voi veni ca lumină a Duhului Sfânt". 

Când cei care intenționau să-și sprijine capul de pieptul Maestrului, forma lui Isus a dispărut, pentru că 

dovada pe care le-o dădusem despre adevărul Meu era suficientă. Am promis să mă întorc la poporul "pe 

nor", iar acești ucenici au fost și ei martori la împlinirea Cuvântului Meu din casa lor spirituală, iar voi ați 

văzut această promisiune împlinindu-se în lumea voastră. Aceasta este învierea pe care v-am dezvăluit-o 

în acest timp. 

53 Vă las pacea mea. Păstrați învățătura mea și lăsați-o să vă călăuzească, ca să nu vă pierdeți în 

umbrele întunecate. După 1950, veți intra în sanctuarul inspirației mele divine, pentru a putea începe să 

predați această Bună Vestire, așa cum au făcut-o frații voștri, apostolii mei, în cea de-a doua eră. Veți 

vedea cum va înflori învățătura mea pură, liberă de rituri, tradiții și deșertăciuni. Căci nu doresc biserici 

materiale, ci inima copiilor mei, pentru a o transforma într-un adevărat sanctuar în care sălășluiește 

iubirea lui Iehova. 

54 Ce aduci înaintea Mea în această zi? De ce plângi când ți-am dat pacea Mea și te-am făcut să simți 

iubirea și tandrețea Mea? ─ Tu taci ca răspuns la întrebarea Mea. V-am umplut de har, dar simțiți că nu 

ați știut cum să-l folosiți. De aceea există durere în inimile voastre. Dar ce anume te împiedică să îți 

îndeplinești misiunea? 

Lumea în care trăiți este o piatră de încercare și, cu cât vă purificați mai mult, cu atât vă veți simți mai 

liberi. Astfel, datoriile din trecut nu vor mai fi o povară pentru sufletul tău și îți vei putea dezvolta sufletul 

în sus. 

Nu vă temeți de sărăcie. Când lumea vă fură bunurile, când vă cere bunurile, renunțați la ele și nu veți 

fi pierdut nimic. Teme-te de cel care vrea să-ți răpească pacea ─ cel care încearcă să-ți stingă credința. 

Pentru că aceste bunuri nu sunt doar comoara ta, ci și a celor care ți-au fost încredințați. Este mijlocul 

prin care vă voi da mântuirea, împreună cu cea a celor pe care vi i-am încredințat. 

55 La Mine vine mijlocirea Mariei, Mama iubitoare și dezinteresată, iar Păstorul Ilie pune poporul pe 

inima Mea. Tandrețe divină, Păstorul și îngerii tăi păzitori pledează neîncetat pentru tine. Dar Eu, Tatăl, 

cunosc și simt durerea voastră, iar mila Mea este cu voi. Deveniți întregi, oameni buni, și salvați 
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omenirea. Eu v-am arătat calea, iar dacă vreți pace, fiți oameni de bunăvoință, alungați egoismul și dați 

din ceea ce aveți în inimă. 

Astăzi nu vă iubiți unii pe alții în spirit, dar va veni vremea când veți vedea în fiecare om o întruchipare 

a Mea, o imagine a Divinității Mele, iar această iubire va risipi durerea. 

56 Înțelegeți că voi toți îmi aparțineți. Prețul mântuirii voastre este exemplul marcat cu Sângele 

Meu, moartea Mea jertfitoare de iubire, și este necesar ca voi să înțelegeți că Eu vin pentru sufletul 

vostru pentru a-l aduce la porțile "Țării Făgăduinței". 

Cuvântul meu nu vă va părăsi înainte de timpul stabilit, iar după aceea, când vă veți fi echipat, Vestea 

cea Bună va fi cunoscută prin voi și prin mesagerii mei în diferite națiuni. Cuvântul Meu va fi explorat și, 

în cele din urmă, studiat și înțeles. În jurul anului 2000, facultățile spirituale ale umanității vor începe să 

se manifeste, mărturisind Cuvântul meu. 

57 Pregătiți-vă și, în scurt timp, vă veți da seama de darurile voastre spirituale. Cu toții ați avut o 

moștenire încă din momentul în care ați fost creați. Prin urmare, puteți deveni cu toții activi și să fiți 

"lucrătorii" mei. 

58 Câmpurile sunt pregătite și așteaptă sămânța și îngrijirea. Nu întârziați, începeți să vă îndepliniți 

misiunea. Timpul este favorabil, iar rugăciunea și activitatea voastră în lege vă va umple sufletele de 

pace. 

59 Au trecut doar câteva clipe de când, concentrat în spiritul tău, ți-ai amintit de ceasul în care l-ai 

văzut pe Fiul lui Dumnezeu răstignit. 

60 Am venit să vă spun că scurtul timp care a trecut de atunci a fost benefic pentru omenire. Am 

venit să dau mărturie despre iubirea mea și voi fi foarte aproape de voi pentru a mă face cunoscut 

oricărui spirit, oricărei inimi și oricărei făpturi, pentru că acesta este veacul luminii, timpul Duhului Sfânt. 

61 Luați învățăturile mele ca un etalon și puneți-le în practică. Dar să nu credeți că acest lucru 

înseamnă un sacrificiu pentru voi. Dacă ar fi așa, ar însemna că sufletul tău nu s-a pregătit și, prin urmare, 

nu experimentează fericirea. 

62 Dacă vreți să-l urmați pe Isus, trebuie să suferiți. Dar la baza acestei dureri se va afla fericirea de a 

suferi de dragul aproapelui tău. Acum, sacrificiul vostru nu va fi de sânge, pentru că vremurile s-au 

schimbat și omenirea a evoluat; va fi de dragoste. 

63 Sufletul tău trage cu greu după el un lanț creat de viețile pe care ți le-am dat ca oportunități 

pentru perfecționarea ta și pe care nu le-ai folosit. Fiecare existență formează o verigă în lanț. Dar dacă 

vă conduceți viața conform învățăturilor mele, dacă respectați Legea, nu veți mai veni în această lume 

pentru a suferi. 

64 Dacă lași timpul să treacă fără să studiezi Cuvântul meu, eu, care sunt timpul, te voi surprinde. 

Studiați pentru a vă putea ocupa locul în Lucrarea Mea. 

65 Vreau ca lipsa de înțelegere și opiniile diferite despre divinitatea mea să ia sfârșit. Înțelegeți că 

toți ați apărut dintr-un singur Dumnezeu. 

66 Continui să vă arăt singura cale care duce la sânul meu. Este largă, este aspră, este aspră, este o 

dâră de sânge pe ea. Dar la capătul călătoriei vieții vei găsi flori cu parfum delicios și fructe de bun gust. 

67 Unii dintre voi jelesc vremurile în care ați avut fericire și pace. Eu vă spun: nu suspinați. V-am 

adus din nou fericire și pace, iar aceste daruri ale harului durează o veșnicie. 

68 Când vă spun: "Cereți și vi se va da", îmi cereți lucruri pământești. Dar cu adevărat ─ cât de puțin 

îmi cereți! Cereți-Mi mai presus de toate tot ceea ce este spre binele sufletului vostru. Nu adunați comori 

pe pământ, căci aici sunt hoți! Adunați comori în împărăția Tatălui, căci acolo bogăția voastră va fi în 

siguranță și va servi fericirii și păcii sufletului vostru. 

69 Comorile pământului sunt bogățiile, puterea și titlurile de falsă măreție. Comorile spiritului sunt 

faptele bune. 
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70 Nu neg cunoștințele și știința pe care oamenii le-au dobândit. Dimpotrivă, le luminez facultatea 

de cunoaștere, astfel încât lucrările lor să aibă un scop nobil și înalt. Căci atunci vor atinge cu siguranță 

adevărata măreție. 

71 În cea de-a doua eră am arătat lumii ce poate face omul prin credință. Am înviat pe cel mort, am 

dat vedere orbului, am curățat pe lepros, am făcut pe cel șchiop să meargă. 

72 Binecuvântez știința omului care a vindecat și a salvat de la moarte pe cel care era în pragul 

mormântului. 

73 Acum am venit să vă arăt încă o dată înțelepciunea Mea, care este mai presus de toate științele, și 

vă spun: Lumea îl va cunoaște pe Mângâietorul Epocii a treia. Dar, deși știți că sunt din nou cu oamenii, ei 

încă Mă așteaptă, deși plecarea Mea este deja aproape. 

74 În Cuvântul Meu din a doua eră vă anunț că voi veni din nou la voi, că oștile Mele spirituale vor 

coborî cu Mine. Dar omenirea nu a înțeles și nu a interpretat corect sensul Cuvântului Meu. 

De aceea, fiecare comunitate religioasă Mă așteaptă în mijlocul lor, de aceea se așteaptă să Mă vadă cu 

ochii lor de muritori; dar cei care Mă așteaptă acum în acest fel sunt aceiași care au negat cândva că Isus 

este Mesia și L-au considerat un visător. 

75 Atâta timp cât aveți credință, vă veți vedea calea luminată. 

76 Am venit în acest timp pentru a-mi construi templul. Voi reconstrui templul inimii tale, pe care l-ai 

distrus, în "trei zile". 

77 Voi toți vă păstrați armura și așa vă arătați Mie. Ori de câte ori v-ați deschis inima pentru a primi 

Cuvântul Meu, ați simțit pace. Cine dintre voi care M-a căutat cu dragoste nu a avut un dialog cu Mine? 

Dar dacă ați obținut această milă ─ de ce nu o învățați pe semenii voștri? Dacă găsești viața în activitatea 

de iubire, iubește în mod dezinteresat. Dacă îndeplinirea îndatoririlor te umple de sănătate, muncește 

neobosit. 

78 Vreau să vă găsesc demni de Mine. Vreau să văd pacea în casele voastre și să vă văd pe fiecare 

dintre voi cultivând și promovând bunătatea, astfel încât să puteți trăi cu Mine și să deveniți una cu frații 

și surorile voastre. 

(Parabolă) 

79 A fost odată ca niciodată un maestru umil care și-a instruit discipolii. Printre ei se aflau inimi pline 

de credință, dornice să pornească la drum pentru a-și îndeplini misiunea. La scurt timp după ce au primit 

învățăturile Maestrului, ei l-au întrebat: "Tu, care ești înțelept și înveți iubirea pură și eliberarea sufletului 

─ spune-ne: Când vom putea ieși să predăm ceea ce am învățat în numele Tatălui nostru? 

Dar Maestrul a răspuns: "O, discipoli, vreți deja să transmiteți învățătura mea? V-ați săturat deja de 

el? Nu vă este teamă de pericole, nu vă sperie necredința? 

nu e oprit? Ești deja suficient de puternic?" 

Dar un discipol insistă: "Ne-ați dat un antidot, ne simțim puternici și vrem să punem în practică 

învățătura dumneavoastră". 

Acel Maestru, plin de tandrețe și bunătate, își binecuvântează discipolii, le dă autoritate și îi lasă să 

plece. Și astfel, ucenicul pornește la drum, lucrează la inimi, le dă din acea mare învățătură. 

Mulți îl caută și, când îi aud cuvântul, se convertesc la învățătura lui și îl urmează. Dar după ce i-a 

echipat pe noii ucenici, "lucrătorul" spune mulțimii care îl urmează: "Trebuie să vă arătați în fața Celui 

care m-a instruit să primesc ultima lecție. Căci acel Maestru este pe cale să plece și dorește să vă lase 

plini de înțelepciunea sa. Mă vei urma?" 

80. În mare mulțime s-au dus la acel Maestru și au văzut cu surprindere că era Maestrul Maeștrilor, 

Dumnezeul cel infinit, Creatorul tuturor lucrurilor create. Apoi au îngenuncheat, au simțit remușcări 

profunde, iar sufletele lor s-au unit cu el și pacea a curs în inimile ucenicilor. 

(sfârșitul parabolei) 
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81. Astăzi vă spun vouă, ucenicilor mei: va veni clipa în care Mă veți vedea în toată slava Mea. În acel 

moment, pământul și locuitorii săi vor fi purificați, iar virtutea și frumusețea sufletului vor fi restaurate. 

Durerea va dispărea și totul va fi fericire, va fi o "zi" infinită, fără sfârșit pentru tine. Nu vreți să vedeți 

aceste minuni? Nu vreți ca copiii voștri să se împărtășească cu Spiritul meu și să creeze o lume de pace, 

liberă de păcat? 

82. V-am dat darurile spiritului pentru ca voi să puteți aplica învățătura mea. Fiți perseverenți în bine. 

Dacă determinarea voastră este mare, veți cuceri ceea ce pare insurmontabil, iar lumea care nu a crezut 

în venirea Mea în acest timp Mă va iubi și va fi salvată. 

83. Oameni buni, vă veți bucura când veți vedea că manifestările Mele devin tot mai spirituale în 

fiecare zi. Veniți la Mine din dragoste, nu din frică. 

84. Fiți puternici, pentru că vin încercări și trebuie să le depășiți cu încredere. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 182  
1 Rugați-vă pentru omenire mai mult decât pentru voi înșivă. Este ca un naufragiat în mijlocul unei 

mări de întuneric și de necazuri, care, în confuzia sa, nu descoperă "farul" care trebuie să-l lumineze 

pentru a se salva. 

2 Oricine crede în Mine și ascultă de poruncile Mele se află într-o arcă mântuitoare, oriunde s-ar 

afla, fie în "valea spirituală", fie în această lume. Cel care iubește spiritual și adevărat este cu Mine. 

Fiecare creatură umană are în ea însăși mijloacele de a se mântui, iar acestea sunt: lumina conștiinței și 

cunoașterea intuitivă a binelui care trăiește în suflet. Sunt calități pe care vi le-am acordat. 

3 Rugăciunea este o mângâiere și un toiag pentru inimă în orele de încercare. Pentru a fi puternici, 

trebuie să vă uniți în Legea mea. Apoi, chiar dacă sunteți pe căi diferite ─ dacă urmați învățătura mea 

într-un mod spiritual ─ în cele din urmă vă veți iubi și vă veți înțelege unul pe celălalt. 

4 Nu toți cei care au auzit cuvântul meu îl cred și nu toți cei care pretind că mă iubesc mă iubesc cu 

adevărat. Pentru a vă numi ucenicii mei, trebuie să respectați legea mea și să urmați calea mea. 

5 Dragostea mea este aceeași pentru toți. N-ați văzut că nu am refuzat nimănui lumina, căldura și 

pâinea? Chiar dacă încercările sufletului sunt grele ─ protecția Mea nu te va părăsi niciodată. 

6 Vreți să Mă vedeți în formă fizică pentru a crede în Mine și a Mă simți aproape? Atunci 

scufundați-vă în esența și viața acestui glob pe care îl locuiți și mă veți vedea revelat în toate ființele care 

îi aparțin. 

7 Eu v-am dat tuturor pâinea cea de toate zilele. Dar văd pe unii sătui și pe alții flămânzi, și asta 

pentru că nu împărțiți cu alții roadele muncii voastre sau casa voastră. 

8 V-am așezat la începutul dezvoltării voastre pentru ca voi toți să veniți la Mine. Iubirea mea, pe 

care o primiți în aceste manifestări, este pentru toți copiii mei. Veniți la Mine, căutați-Mă cu sufletul 

vostru pregătit și Eu voi fi cu voi. Cu toții puteți simți prezența mea și vă puteți hrăni cu mine. 

9 Marile lucrări duhovnicești se realizează prin practicarea smereniei, acordând atenție purității 

sufletului și cuvântului de lumină care iese de pe buzele tale. Dar nu vorbiți despre faptele voastre, 

vorbiți despre lucrarea divină și lăsați-Mă să vă judec și să vă răsplătesc eforturile. 

10 Nu uitați să vă rugați pentru pacea lumii, pentru că un mare rău o amenință. Dar nu îndrăzniți să 

vă băgați peste sfaturile Mele înalte. Lasă-Mă să smulg cu înțelepciune copacii răi de la rădăcină și să 

lovesc cu severitate instituțiile. 

11 Ar trebui să vă rugați și măcar să ajutați pe cât mai mulți posibil. Acel timp este aproape și vă 

avertizez pentru ca voi să trăiți cu vigilență și să trăiți pentru a vedea împlinirea acestor profeții. 

12 După ce veți înțelege Cuvântul Meu, veți fi cu toții ca o turmă și Eu, Dumnezeul vostru, vă voi 

conduce ca un păstor la izvorul vieții veșnice, unde nu veți mai înseta. 

13 Maestrul este printre voi și este dorința mea să vă las pregătiți până la momentul potrivit. 

14 Vă învăț în acest moment, când lumea este în aparentă odihnă. 

15 Omul s-a predat materialismului și doar pentru câteva clipe se gândește la exemplul lăsat de Fiul 

lui Dumnezeu, pentru ca apoi să se întoarcă direct la lupta pentru viață în lumea sa și la ceea ce ține de 

viața pur materială. El nu este pregătit pentru spiritualizare. 

16 Omul are anumite date anuale pentru a comemora Patimile lui Iisus. 

să-și amintească, și numai atunci este capabil să-și miște inima. 

17 Dar voi, cei care ați ascultat cuvântul meu, înțelegeți că nu există ore sau zile anume pentru a vă 

aminti sau a urma aceste învățături pe care vi le dă Maestrul Divin. Ați înțeles, în sfârșit, că în fiecare clipă 

puteți face fapte pentru binele aproapelui vostru, inspirați de acest exemplu de iubire și milă divină. 

18 Vreau să transmiteți această lecție pe care o învățați acum semenilor voștri. Tot ceea ce este 

necesar este ca inima ta să fie gata să semene. Atunci, prima recoltă vă va umple de bucurie și de dorința 

de a continua munca de peste zi. 

19 Când cuvântul meu va ajunge la toți copiii mei, el va fi ca o rază de lumină pentru oamenii de 

știință uimiți, luminându-le mintea. Și de îndată ce vor descoperi alianța care există între Dumnezeu și 
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om, relația dintre știința umană și Misterul Creației, vor face un pas înainte care va fi spre binele 

generațiilor viitoare, căci totul va progresa atunci într-o armonie perfectă. Oamenii și evenimentele vor 

evolua apoi spre perfecțiune fără să se oprească. 

20 În secolul actual, știința umană a atins o mare dezvoltare, motiv pentru care l-au numit secolul 

luminii, fără să înțeleagă că acest timp s-a dovedit a fi și timpul luminii pentru suflet. Ei nu știu că Duhul 

Sfânt se manifestă în prezent și îi luminează pe toți oamenii în împlinirea profețiilor. 

21 În marile opere umane există influența și lucrarea unor ființe spirituale înalte care acționează și 

radiază neîncetat prin organele minții, introducând sau dezvăluind necunoscutul fraților lor încarnați. 

22 De aceea, le voi spune savanților și oamenilor de știință din toate timpurile: Nu trebuie să vă 

lăudați cu ceea ce înțelegeți, nici cu ceea ce faceți, căci nu totul este opera voastră. 

Cât de des serviți acele spirite despre care vă vorbesc doar ca instrumente! Nu ați fost de multe ori uimit 

de reușita descoperirilor dumneavoastră? Nu v-ați mărturisit de multe ori în sinea voastră că sunteți 

incapabili și incapabili să întreprindeți ceea ce ați realizat deja? Pentru că aici aveți răspunsul. De ce vă 

lăudați cu asta? Înțelegeți că munca voastră este ghidată de ființe superioare. Nu încercați niciodată să le 

schimbați inspirațiile, căci ele sunt întotdeauna îndreptate spre bine. 

23 Nelimitată și profundă este învățătura mea; în ea se află esența din care se hrănesc toate religiile. 

În învățătura mea, vă fac frați și surori ai tuturor, fără deosebire de credință. Nu vă închideți niciodată 

într-o celulă ca să vă rugați, pentru că ar fi ca și cum v-ați separa de umanitate și ca și cum ați fugi de 

ispite de teama de a nu cădea. Isus te-a învățat să înfrunți fiecare bătălie. Isus știa că El este Adevărul și 

că, la fel ca lumina, nu se poate ascunde. Chiar și atunci v-am învățat calea de a urma urmele Mele. 

24 Am fost condamnat, am fost calomniat, dar niciodată nu s-a putut găsi vreo imperfecțiune în 

Mine. 

Din moment ce natura este perfectă ca și lucrarea care ți-a fost încredințată ─ cine ar putea descoperi 

un defect sau o imperfecțiune în această lucrare creată de Mine? Cine ar putea să o facă ca ea? 

25 Ori de câte ori nu înțelegeți Cuvântul Meu, ridicați-vă în rugăciune înainte de a cădea în eroare. 

Căci cum poți crede că îți dau un gând care nu conține rațiune sau adevăr? Înălțați-vă astfel încât 

gândurile voastre să ajungă la strălucirea divină. 

26 Să proclamați învățătura mea fără să adăugați idei proprii, pentru că nu veți putea înșela pe 

nimeni. Minciuna va fi mai devreme sau mai târziu cucerită de adevăr. 

27 Dacă sunteți sinceri cu voi înșivă, veți recunoaște adevărul, pentru că îl veți descoperi în voi înșivă 

și în semenii voștri dacă îi iubiți, dacă privirea voastră este cordială, dacă cuvintele și faptele voastre sunt 

marcate de caritate. Nu priviți credința ca pe ceva simplu, cu acea convingere nefondată că miracolul se 

va realiza cu forța. Nu uitați că trebuie să vă dovediți demni de astfel de beneficii. 

28 Încrederea convinsă în Cuvântul meu și puterea rugăciunii tale te vor pregăti pentru a dobândi 

credință și pentru a realiza fapte mari. 

29 Eu vă dau lumina și explicația misterului în care multe profeții au rămas timp de secole. 

30 Cereți lumină și ea vă va fi dată. Vreau să existe o comuniune între spiritul tău și al meu. 

31 Acest har, pe care îl emană fiecare cuvânt al Meu, va fi ceea ce vă va mângâia atunci când nu Mă 

voi mai face cunoscut prin intermediul facultății umane a intelectului. Prin acest har veți fi stăpâni printre 

semenii voștri, căci veți ști să păziți Legea Mea. 

32 Nu va fi nimic care să vă încurce, nici ideologii, nici doctrinele nu vă vor rătăci, pentru că tot ceea 

ce ați învățat de la Mine va fi gravat cu foc în sufletul vostru. 

33 În toate confesiunile, omului i se prezintă două căi: una ─ cea a zilei de odihnă a sufletului, iar 

cealaltă ─ cea a pedepsei veșnice. Cu cât omul s-a străduit mai mult să recunoască realitatea, cu atât mai 

mult se lovește de mistere în care mintea sa se încurcă. 

34 Dar voi, discipolii simpli, care nu ați cunoscut științele, pe de altă parte, ați primit inspirația mea și 

cuvântul meu înțelept, prin care s-a rupt vălul misterului, și ați aflat că după această viață, după bătălie, 

lupte și purificare, vă așteaptă pe toți pacea și liniștea după care tânjiți. 
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35 Voi, care cunoașteți deja această realitate, veți ști cum să o dezvăluiți celor care nu o cunosc. 

36 Tu vei fi profetul care va vesti voința mea. 

Atunci, cei din jurul tău vor putea vedea că ai vorbit cu adevărat, căci vor vedea că ceea ce au anunțat 

buzele tale s-a adeverit. 

37 Pacea nu este în națiuni. După toate aparențele, în mintea oamenilor domnește o încredere 

calmă, dar războiul amenință Estul (dinspre Mexic, adică Europa). De fapt, va izbucni un război și lumea 

se va afla într-o situație sumbră. Acest lucru se va întâmpla "în curând". 

38 Forțele mele naturale se vor dezlănțui și vor devasta întinderi întregi de pământ. Oamenii de 

știință vor descoperi o nouă planetă, iar o "ploaie de stele" vă va lumina lumea. Dar acest lucru nu va 

provoca nicio catastrofă pentru omenire, ci doar va anunța oamenilor venirea unui nou timp. 

39 Vă fac cunoscute aceste profeții pentru ca ele să nu vă surprindă atunci când se vor împlini. 

40 De asemenea, trebuie să fiți în armonie cu forțele mele naturale, pentru că și ele sunt servitorii 

mei și instrumentele justiției mele. În lume vor avea loc mari catastrofe care îi vor ocupa pe oamenii de 

știință care vor căuta cauza tuturor acestor evenimente în natura însăși. Omul de știință este cel care își 

caută existența în celule și astfel ratează esențialul, adică domeniul spiritului, prima și singura sursă din 

care izvorăște tot ceea ce există. 

41 Multe vă voi dezvălui cât timp veți fi încă în această lume. Dar atunci când vă închideți ochii fizici 

pentru această viață și cei ai spiritului se deschid pentru a contempla infinitul, veți realiza că în viața 

spiritului există mai multă claritate și lumină. Voința, inteligența și rațiunea nu vă vor părăsi, căci ele sunt 

facultăți înnăscute ale spiritului. 

42 În comunitățile religioase, oamenii recunosc puterea răului și l-au personificat într-o formă 

umană; ei îi atribuie un tărâm puternic și i-au dat diferite nume. Oamenii simt frică atunci când cred că 

este aproape, fără să înțeleagă că ispita își are rădăcinile în patimile, în slăbiciunile pe care atât binele, 

cât și răul le trezesc în om. ─ În acest moment, răul domină în lume și a creat o forță, o putere care se 

manifestă în toate. Iar în lumea spirituală există legiuni de suflete imperfecte, tulburate, înclinate spre 

rău și răzbunare, a căror putere se unește cu răutatea umană pentru a forma împărăția răului. 

43 Acea putere s-a ridicat împotriva lui Iisus în Era a doua și i-a arătat împărăția sa. Carnea mea, 

sensibilă la orice, a fost ispitită, dar puterea mea spirituală a biruit ispita. Pentru că trebuia să fiu 

biruitorul lumii, al cărnii, al ispitei și al morții. Căci eu am fost Maestrul care a coborât la oameni pentru a 

da un exemplu de putere. 

44 După ce Isus și-a dat ultima suflare pe cruce, a înviat printre morți, a coborât în abisurile 

întunericului unde se află sufletele confuze pentru a le conduce spre lumină și apoi s-a întors în spirit la 

apostoli pentru a le arăta viața superioară a spiritului. 

45 V-am spus în acest timp: Nu vă agățați de ideea care există în rândul omenirii despre iad; căci în 

această lume nu există alt iad decât viața pe care ați creat-o cu războaiele și ostilitățile voastre, iar în 

lumea de dincolo nu există alt foc decât pocăința sufletului atunci când conștiința îi arată fărădelegile 

sale. 

46 Învățătura mea se va adresa teologului, filosofului, omului de știință, iar aceștia vor descoperi că 

opera mea este o sursă inepuizabilă de revelație. 

47 Prin reînnoirea sa, omul își va șterge iadul, iar când sufletul său va intra în lumea de dincolo, va 

găsi doar lumină, armonie și har. Căci în lumea vieții sufletului nu poate exista ceea ce numai superstiția 

umană a creat. 

48 Pregătiți-vă, liniștiți-vă, pentru că acum primiți lumina pe care v-o trimit. Fă-ți inima receptivă și 

nu-mi spune doar cu buzele tale că mă iubești. Iubiți-Mă cu adevărat, pentru că vreau să trăiți în armonie 

cu Mine. Ai grijă ca acea caracteristică pe care o porți în suflet și pe care ai pătat-o să strălucească din 

nou. Vreau să simțiți că sunteți proprietarii darurilor mele veșnice și că sunteți martori ai mei. 

49 Am avut o răbdare infinită cu voi, așteptând recunoașterea voastră, dar voi tot îmi spuneți să nu 

vă deranjez somnul, că nu vreți să trăiți în realitate. Dar este scris că voi veni din nou să ridic poporul 

Meu ales și să le dau arme pentru a lupta împotriva întunericului. Cum se face că ignorați lumina, deși 
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sunteți destinați să o aduceți omenirii? ─ Foarte curând vă veți transforma în soldați ai păcii, adevărului și 

iubirii. Încercările pe care vi le trimit vă netezesc inimile și le pun pe calea cea bună. Sunteți pe cale să vă 

luați povara și să începeți "munca de zi cu zi". Alții vor porni spre împlinire atunci când sunt în spirit și 

locuiesc în alte planuri ale vieții. 

50 Nu vreau să văd printre voi un ucenic care își trădează Maestrul, care își schimbă darurile cu 

bogății false, pentru că atunci rănile mele se vor deschide din nou și vor curge ape de compasiune și 

sânge care vor spăla pata ucenicului iubit. 

51 Fiți binecuvântați ─ voi care v-ați grăbit să veniți aici la chemarea mea. Veți primi mari dovezi de 

iubire și veți fi întăriți pentru timpul de luptă care se apropie. Suferințele tale vor fi ușurate și vei avea 

liniște sufletească. 

52 Când îmi cereți comisioane, căutați în cartea pe care v-o dau și veți găsi în fiecare cuvânt o 

comisie, o lege imuabilă care vorbește spiritului vostru despre lumea pe care trebuie să o cucerească. 

Când veți simți că a venit ceasul să lucrați, veți vedea cu surprindere și bucurie cât de vaste sunt 

câmpurile pe care vi le-am încredințat și cât de abundentă este sămânța. 

53 Vreau ca ceea ce v-am învățat să fie transmis nealterat celor care nu vor asculta cuvântul meu în 

acest timp. În virtutea vieții voastre veți găsi ceea ce este necesar pentru a-i îndruma, sfătui și consola pe 

oameni. Mă aștept să primesc în acest timp din partea inimii umane înțelegerea, recolta pe care nu am 

primit-o în vremurile trecute, pentru a vă ajuta să urcați pe muntele înalt unde mă aflu și unde îi aștept 

pe toți copiii mei. 

54 Umanitatea: Ce ați făcut cu sămânța pe care v-am adus-o în Era a doua ca dar de iubire? Vă 

numiți creștini, dar nu sunteți cu adevărat, căci nu găsesc nici dragoste printre oameni, nici milă, nici 

dreptate. Fără să fiți conștienți de asta, iubiți un alt Dumnezeu și ați creat o altă lume. Acolo ai afectele, 

ambițiile, posesiunile, idealurile și bogățiile tale; dincolo de toate acestea, nu există nimic pentru tine. 

Unde este credința ta? Unde este urmarea reală a învățăturilor mele? Le aveți doar în minte, ca pe o altă 

teorie a voastră. Câți dintre voi credeți că ceea ce vă spun este o exagerare și câți dintre cei care vor 

cunoaște mâine aceste cuvinte vor trebui să fie indignați. 

Dar adevărat vă spun că Ilie vă va dovedi, în acest al treilea timp, că vă închinați unui Dumnezeu fals, 

deși credeți că Mă iubiți. Vă mai spun încă o dată: Așa cum în prima oară a surprins poporul lui Israel 

când se închina lui Baal și, cu autoritatea pe care Dumnezeu i-a dat-o profetului său, a supus la încercare 

acel popor care căzuse în întuneric și se afla pe o cale greșită ─ tot așa, în această vreme, Ilie va fulmina 

raza lui Dumnezeu asupra sufletelor, făcând să cadă la pământ idolii voștri. Care sunt idolii tăi? Lumea, 

carnea, știința, fanatismul religios, viciul, banii. 

55 Când lumina se va ridica în fiecare suflet, veți înțelege că lumea și știința nu pot fi scopul la care 

aspirați, nici nu pot fi perfecțiunea cea mai înaltă, ci sunt doar mijloace pe care Dumnezeu le-a pus pe 

calea voastră pentru ca voi să mergeți pas cu pas spre Cel care este Spiritul perfect. 

56 Ilie este pionierul, profetul, mesagerul; eu sunt lumina pe care o voi dovedi din nou, prin Ilie, 

oamenilor care cred că pot mișca lumea cu știința lor și că pot face totul. Dar când va veni momentul 

încercării, când pustietatea se va răspândi pretutindeni, Ilie le va spune savanților și oamenilor de știință: 

chemați-vă știința și opriți înaintarea elementelor dezlănțuite. Folosește-ți puterea și calmează furia unei 

furtuni. Dacă vei face acest lucru, îți voi recunoaște puterea și înțelepciunea. Cu toate acestea, vă voi 

inspira cu o putere și o cunoaștere care este mai presus de știința voastră, iar această putere este cea a 

rugăciunii. 

57 Acum este momentul în care degetul arătător al lui Ilie arată spre voi, oameni buni, iar vocea lui 

vă cheamă să dovediți lumii, prin noii ucenici, adevărul rugăciunii și puterea spiritualizării. 

58 Într-un mod spiritual, veți trăi încercările pe care le-au avut cei vechi, poporul lui Israel. Pentru că 

sensul acestor lecții, motivul însuși al acelor chemări pe care Domnul le-a adresat copiilor Săi, nu a fost 

încă suficient interpretat. 
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59 Este adevărat că oamenii s-au convins de greșelile lor și s-au pocăit, speriați de justiția divină. Dar 

ei nu au ajuns la miezul adevărului, acolo unde este lumina ─ singurul lucru care dă adevărata 

înțelepciune sufletului. 

60 V-am spus că în acest timp de lumină toate revelațiile divine din trecut sunt înțelese și 

interpretate corect. Căci sufletul omului, pe măsură ce a străbătut vastul deșert al pelerinajului său și a 

parcurs nenumăratele cărări ale experienței sale, a ajuns la maturitatea de a lua contact cu spiritualul, de 

a intra în contact cu conștiința sa în 

să fie în armonie și să înțeleagă adevăratul sens al existenței lor. 

61 Omul este pe cale să se trezească din somnul său pentru a se ridica și a realiza marile lucrări 

pentru care a fost destinat ─ lucrări inspirate de Spirit, dictate de conștiință și reflectate în emoții. 

62 Odată ce un număr mare de spiritiști vor forma o comunitate unită și puternică, pasul lor va lăsa o 

dâră de lumină pe pământ. Va fi pentru umanitate ca un frate mai mare a cărui mână se întinde cu 

generozitate pentru a-l ajuta pe fratele său mai mic să se ridice. 

63 Ți-am vorbit cu cuvinte pline de iubire, pentru ca inima ta să devină bună, iar asprimea 

caracterului tău să se înmoaie. Pentru că mâine veți fi voi cei care va trebui să faceți cunoscută Lucrarea 

Mea semenilor voștri. Dar dacă vreți să mișcați coardele sensibile ale acestor inimi, trebuie să folosiți o 

mare cordialitate și să fiți pătrunși de iubire și de milă în toate lucrările voastre. 

64 Învățați să comunicați cu Mine de la spirit la spirit, cu rugăciunea fără cuvinte ─ rugăciunea care 

este gând, care este senzație. Aceasta este cea care vă va aduce cel mai aproape de Prezența Mea Divină. 

Amintiți-vă că mâine va trebui să predați toate aceste lecții și, prin urmare, este necesar ca noii mei 

discipoli să pună în practică încă de pe acum ceea ce i-a învățat Doctrina mea. Dacă învățați prin faptele 

voastre și propovăduiți prin exemplele voastre bune, omenirea se va simți îndemnată să facă la fel și va 

înceta să se mai închine la idoli surzi și fără viață, căutându-l în cele din urmă pe Dumnezeul cel adevărat, 

viu și veșnic, care locuiește numai în cele spirituale. 

65 Rugăciunea este barca de salvare a tuturor naufragiaților în această mare învolburată de furtună, 

căci cel care știe să se roage se întărește în mod corect, se umple de credință. El se simte egal în fața 

tuturor încercărilor și poate aștepta cu încredere venirea păcii. 

66 Multe dintre învățăturile pe care vi le-am dat au la bază avertizarea asupra pericolelor care vă 

amenință în vremurile de cea mai mare amărăciune. Pentru că veți face parte din oștile mele de lumină și 

de pace, care sunt întotdeauna unite cu armatele mele de ființe spirituale. 

Pentru fiecare dintre voi va exista o mulțime de ființe invizibile care vor fi gardienii și protectorii. 

Sarcina ambelor va fi să se unească pentru a atinge cel mai înalt obiectiv: pacea universală. Deja astăzi vă 

spun că din această armonie spirituală între toți slujitorii mei se va naște o putere care va face această 

comunitate invincibilă. 

67 Cei săraci din punct de vedere spiritual vor fi inspirați; cei leneși în vorbire și înțelegere vor avea la 

dispoziție un flux de cuvinte impregnate de adevăr și viață. 

68 V-am arătat deja că vor exista piedici pe parcurs. Dar vă mai spun că cel care se pregătește va 

putea să le evite. Doar cei care dorm acum, în timp ce le vorbesc, vor fi cei care se vor împiedica, vor 

cădea și în cele din urmă se vor întoarce, crezând că bolovanii care apar în calea lor sunt insurmontabili. 

69 Rugăciunea, meditația, veselia și înălțarea sunt valori care ar trebui să intre în viața ta de zi cu zi 

ca parte esențială a acesteia, astfel încât să nu ți se întâmple nimic pe neașteptate. 

70 Înțelegeți de ce, în toate timpurile trecute, v-am spus mereu și mereu: "Vegheați și rugați-vă!". 

71 În prezent, vă ofer pâinea care vă va hrăni. Este fără aluat, are viața veșnică în ea. 

72 În loc să vă expun în învățăturile Mele, vreau să vă vindec inima și să vă ușurez sufletul. Vă invit să 

vă ridicați la locul Meu de pace și acolo să-mi mărturisiți toate păcatele voastre. Voi ține cont de durerea 

ta și nu te voi judeca cu severitate. Dacă această durere este cauzată de remușcările tale, nu te îngrijora. 

Căci am venit să caut tocmai pe aceia dintre voi care nu au găsit nici clemență, nici înțelegere printre 

semenii lor. Vreau să te salvez pentru ca în curând să fii cu Mine. 
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73 Vă antrenez intelectul, buzele, astfel încât să nu vă simțiți prea stânjeniți să vorbiți și să dați 

mărturie despre Lucrarea mea. Dacă simțiți iubire, puteți vorbi; dacă aveți credință, puteți face fapte 

mari în numele meu. 

74 Îți dau o foaie albă pentru a-ți scrie viața, iar conștiința îți va vorbi clar. Prin aceasta vei ști când l-

ai cinstit pe Tatăl tău și când nu l-ai ascultat. 

75 Tu Mă întrebi astăzi; totuși ─ de ce ai nevoie de care iubirea Mea nu ți-ar da voie? Dar dacă bei o 

cupă amară în semn de reparație pentru fărădelegile tale, nu Mă învinovăți, nu Mă întreba de ce nu ți-am 

dat să bei paharul cu lapte și miere, pentru că tu faci parte din poporul ales. Depinde de voi să obțineți 

pacea. V-am acordat libertatea voinței pentru ca voi să puteți alege calea și să vă ridicați la Mine prin 

meritele voastre. De ce nu-i luați ca exemplu pe ucenicii cei buni? De ce nu trăiți viața patriarhilor? 

Pentru că încă nu Mă slăviți prin faptele voastre. 

76 Dăruiește, întotdeauna ai ceva de dăruit. Nu vă comportați ca un avar bogat. Nu-i alungați pe cei 

bolnavi, pe cei nevoiași, pentru că îi considerați proști. Nu-i disprețuiți pe cei flămânzi. Dacă știi să 

empatizezi cu inimile lor, le vei descoperi durerea și vei avea compasiune pentru ei. 

Eu v-am dat balsamul cu iubire pentru a vindeca orice suferință. Vă este teamă să nu fiți criticați 

pentru că, atunci când practicați mila, vă asemănați cu Mine? De ce vă temeți de această umanitate 

nedreaptă și egoistă care nu știe nimic despre Mine? Vino și respectă legile mele imuabile, bea esența 

mea spirituală și simte-te plin de spiritul adevărului. 

77 Adevărul este împărăția mea de iubire, de lumină și de 

Dreptate ─ un adevăr care te învață Legea pe care ți-am dezvăluit-o. Adevărul este calea trasată de 

iubirea mea pentru ca tu să devii în sfârșit mare, fericit, perfect și nemuritor. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 183  
1 Păstrați cuvântul meu, discipoli, pentru că deja se apropie de această națiune oameni de diferite 

credințe care vor cere dovezi de la voi că ați primit instrucțiunile mele. 

2 În prezent, îndepărtez suferința și boala de la voi, pentru ca voi să învățați să vă alinați și să 

practicați mila față de semenii voștri în același mod în care o fac eu față de voi. 

3 Învățătura mea va umple de încântare pe cei care o primesc pregătiți. Va fi apă limpede ca 

cristalul pe buzele însetate, pâine pentru cei flămânzi, odihnă și pace pentru sufletul obosit, încurajare și 

lumină pentru toți. 

4 Eu luminez acest popor ─ de la conducători până la cei mai neînsemnați ─ pentru ca ei să-și 

deschidă brațele către aceste grupuri care vor veni în dorința Maestrului. 

5 Unii vor veni la Mine cu mâhnire, alții cu teamă, pentru că durerea va fi pus stăpânire pe ființa lor 

cea mai profundă, iar conștiința lor va vorbi și le va spune că a venit judecata pentru fiecare suflet. Dar, 

pentru toți, am pregătit o nouă șansă de mântuire. Sufletul va primi confirmarea tuturor facultăților sale, 

iar când credința sa se va trezi, își va da seama prin aceasta de ce am venit încă o dată la oameni și cât de 

mult îi iubesc. 

6 Eu nu vin cu cuvintele Mele din acest timp pentru a șterge ceea ce am spus în timpul celui de-al 

doilea timp. Mai degrabă, vreau să vi-l reamintesc pentru că l-ați uitat și să vi-l explic pentru că nu l-ați 

înțeles. Îți dezvălui doar ceea ce nu ți-am spus atunci și pe care ți-l păstrez pentru timpul prezent, în care 

sufletul tău este dezvoltat. 

7 Cei care au scris cuvântul meu cu iubire, cu sânge și lacrimi, au ascultat de memoria și inspirația 

lor, au transmis cu fidelitate voința mea. Dar după aceea au venit alții, cuvântul meu a fost denaturat, 

sensul său real s-a pierdut sub forme ideologice și de cult care nu aparțin învățăturii mele. Dar în acest 

moment, lumina rupe orice văl pentru a dezvălui puritatea adevărului meu. 

8 Eu vă învăț să nu vă judecați greșit din cauza Lucrării Mele, să nu discutați pe nedrept. Dar, de 

asemenea, vă avertizez cu aceste revelații: Învățători și profeți falși vor apărea chiar și în sânul poporului 

lui Israel. 

9 Mulți dintre cei care mănâncă astăzi pâinea de la masa mea vor căuta mâine doar bunăstarea 

materială, stăpânirea și lauda, iar voi trebuie să vă feriți să nu fiți înșelați. 

10 Mare este lupta voastră, ucenici credincioși, care veți veghea pentru această cauză. Las o sută 

patruzeci și patru de mii de oameni echipați pe care se va baza această responsabilitate. Printre ei se află 

cei care Îmi vor întoarce spatele ─ cei care se vor folosi de numele Meu pentru a spune: Aici stă Stăpânul 

înaintea voastră ─ și cei care nu și-au potolit setea și, de asemenea, cei care nu Mă vor asculta la timpul 

potrivit. La ei se vor întoarce cei însetați de adevăr și vor fi induși în eroare. 

11 Practică umilința și nu-ți flata semenii, nici nu le permite să te flateze. Îndepărtează-te de cei care, 

vrând să-ți facă bine, îți stârnesc vanitatea și te corup. 

12 Nu ascultați de ispite. Autoritatea pe care v-am dat-o este ca să o folosiți pentru fapte spirituale, 

pentru fapte de iubire și de milă. 

13 Nu vă îmbogățiți niciodată cu învățătura mea. 

14 Eu vă protejez, oameni buni, vă ascund de privirile semenilor voștri pentru ca voi să puteți asculta 

Cuvântul Meu în pace până în anul 1950. Dacă sunteți "sfâșiați" pentru că credeți în venirea Mea în acest 

moment, Eu vă voi apăra. Dacă veți fi băgați în închisoare, voi deschide porțile și veți fi salvați. Vă spun 

doar atât: împliniți legea Mea, nu cădeți în profit și în secret. Când ești chemat să vindeci un bolnav, 

practică mila și asigură-te că faptele tale sunt spirituale. 

15 În timpul celei de-a doua perioade, după plecarea mea, Mama voastră cerească a rămas în urmă 

și i-a întărit și însoțit pe discipolii mei. Aceștia, după durere și încercare, au găsit adăpost în Inima 

iubitoare a Mariei. Cuvântul ei a continuat să-i hrănească și, încurajați de voi, pe care ea a continuat să-i 

instruiască în numele Maestrului Divin, ei își continuă drumul. Iar când ea a murit, a început lupta lor și 

fiecare a luat calea care i-a fost indicată. 
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În acest al treilea timp veți avea, foarte aproape de inima voastră, dragostea Mariei care vă 

încurajează și vă întărește sufletul în toate încercările. 

16 Vă deschideți treptat inimile pentru a Mă simți și pentru a Mă iubi, dar Eu vă spun: Ascultați 

instrucțiunile Mele și știți cum să le ascultați. Nu mă iubiți doar pe Mine, iubiți-i și pe semenii voștri. Nu 

vă judecați unii pe alții pe nedrept. Lasă orice chestiune justă sau nedreaptă pe seama justiției Mele, căci 

numai Eu cunosc motivul și numai Eu sunt singurul care trebuie să judec. Pe cei care nu au împlinit legea 

Mea, îi invit să intre pe această cale. Atunci vor veni curând la Mine și le voi spune: "Nu este o lege nouă 

cea pe care v-o prezint în acest moment. Este aceeași cu cea pe care am scris-o în conștiința primului om 

și pe care am făcut-o apoi cunoscută în mod clar și precis prin Moise. 

17 Nu vă lăsați ghidați de cuvântul semenilor voștri, dacă acesta nu se bazează pe Legea Mea și 

intrați astfel în întuneric, crezând că sunteți pe calea luminii. Exprimarea pompoasă nu este ceea ce Îmi 

place. Întotdeauna ți-am vorbit simplu. Dar dacă descoperiți adevărul în aceste cuvinte, luați din ele ceea 

ce este adevărat. 

esențiale, ─ ceea ce conțin ele de iubire, de milă și de pace, care Îmi aparține, iar voi puteți apoi să le 

folosiți și să le interpretați în mod corect. 

V-am dat un judecător care nu minte niciodată, și el este înăuntrul vostru; este conștiința. Pentru a-i 

auzi vocea, trebuie să intri înăuntru, să te rogi și să meditezi; atunci îți va vorbi cu adevărată înțelepciune 

și înălțare. 

18 Lumea v-a dezamăgit, iar astăzi, când auziți Cuvântul meu făcut cunoscut prin intermediul unor 

creaturi atât de neînsemnate, în simple săli de întâlnire, vă dați seama că nu este nevoie să construiți 

palate pentru a le dedica cultului spiritual, că nu trebuie să limitați învățătura mea și nici să o 

reprezentați prin imagini materiale. 

19 Pentru a aduce această misiune în lume în Era a treia, vi s-a poruncit să vă întrupați din nou ca 

spirite de lumină pline de putere și, de dragul acestor daruri de har, semenii voștri v-au judecat greșit. Ei 

au privit cu dispreț credința și încrederea voastră în Mine, fără să înțeleagă că nu am favorizat pe nimeni 

și că îi respect și îi protejez pe toți. 

Dar voi, cei care ați venit la Mine plini de căință ─ cât de aproape sunt de voi, și prin pocăința voastră 

sunteți vrednici să aduceți darul Meu de iubire și de milă bolnavilor, săracilor duhovnicești. Credința 

voastră va vorbi și îi va umple de energii pe cei slăbiți, iar sufletul lor se va ridica la o viață nouă. Mulți "fii 

risipitori" vor veni la sânul meu în acest timp și voi sărbători un ospăț din cauza întoarcerii lor, iar inima 

familiei israelite se va înălța, continuând să atragă inimi. 

20 Dacă vedeți că unul dintre discipolii mei crește în înțelepciune datorită devotamentului său față 

de mine, nu-l invidiați, ci ajutați-l și mai mult, pentru că prin el voi face minuni, iar beneficiul va fi pentru 

voi toți. 

21 Resentimentele pătează inima și îmbolnăvesc sufletul. Este voința mea ca voi toți să evoluați în 

sus și să aveți o comuniune perfectă cu mine și să trăiți în armonie. 

22 Folosiți-vă de rațiune, astfel încât să înțelegeți cum 

multă dreptate se află în destinul tuturor creaturilor. 

23 Nu trăiți degeaba; chiar și cele mai mici și mai ciudate încercări au un scop pe care l-am stabilit. 

24 Gândiți-vă la legea mea și studiați-o. Lasă-ți 

sufletul să ajungă la Mine prin rugăciune, ca să fie umplut de puterea Mea de vindecare atunci când 

ascultă Cuvântul Meu și să primească balsamul vindecător pentru a vă vindeca trupurile bolnave. 

25 Dacă vă pregătiți, lumea va lua noi drumuri. Amenințarea războiului va dispărea și va fi pace. Dar 

dacă vă comportați prost, acest rău va găsi un ecou în voi înșivă. Încă o dată vă spun: "Cu măsura cu care 

măsurați, veți fi măsurați". 

26 Veniți și vă hrăniți cu mâncarea Cuvântului meu și, după ce ați mâncat, nu uitați pe cei flămânzi și 

aduceți-le mâncarea. Învățați să luați esența din cuvântul meu și să o folosiți, întăriți-vă și împărtășiți-o cu 

frații și surorile voastre. 
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27 Din lumea voastră pământească simțiți locul de pace pe care vi l-am promis. Îmi cereți neîncetat 

să vă las să vedeți luminile acelui "Pământ Făgăduinței". Dar eu vă spun că nu sunteți departe de ea, că 

sunteți pe drumul care duce la ea și că nu va trece mult timp până când veți bate la porțile ei. 

28 Calea este legea mea. Dacă o urmezi, poți fi sigur că vei ajunge în Orașul Făgăduinței și acolo vei 

găsi tot ceea ce ți-am oferit. Fiți curajoși și virtuoși în această călătorie, fiți iluminați de credință, astfel 

încât să vă faceți călătoria prin viață fericită și suportabilă. 

29 Ați cunoscut loviturile destinului. Uneori tremuri de răceală când simți egoismul și lipsa de 

bunătate a oamenilor și Îmi arăți sufletul tău descoperit. Dar voi nu disperați, aveți încredere, pentru că 

știți că eu veghez asupra voastră și că Maria, Mama voastră, este o stea în noaptea prin care treceți, și de 

aceea vă simțiți încurajați. 

30 În acest moment de comuniune, voi îmi încredințați în tăcere inima copiilor voștri suferinzi care 

au nevoie de pace, iar eu vă voi face administratori ai binefacerilor mele, pentru ca voi să le aduceți celor 

dragi, tuturor semenilor voștri, pentru ca voi să învățați să dăruiți, pentru că sunteți mesagerii mei și 

mijlocirii aproapelui vostru. 

31 Dacă sunteți primiți de semenii voștri și ei acceptă darul vostru, binecuvântați-i. Dacă nu știu cum 

să folosească ceea ce le trimit, binecuvântați-i și pe ei la fel și lăsați-Mă pe Mine să le netezesc și să le 

trezesc sufletele cu infinită răbdare, până când îi voi transforma în inimi arzătoare și credincioase. 

Aceasta este voința Mea. 

32 Bine ați venit în prezența mea celor care cred; bine ați venit și celor care se îndoiesc, căci ei, 

împinși de sufletul lor, au venit, căci credința va fi și în ei. 

33 Vai de cei care nu se străduiesc să-și aprindă lampa în acest timp, căci vor pieri. Iată că, deși 

acesta este timpul luminii, umbrele încă domnesc peste tot. 

Știți prin Cuvântul Meu că am ales această națiune pentru a Mă face cunoscută la a treia mea venire, 

dar nu știți motivul. Maestrul, care nu vrea să aibă secrete față de discipolii săi, a fost un secret pentru 

voi. Îți voi dezvălui tot ceea ce trebuie să știi, ca să poți răspunde cu certitudine celor care te întreabă. 

Am văzut că locuitorii acestui colț de pământ M-au căutat și M-au iubit întotdeauna și, deși modul lor 

de închinare nu a fost întotdeauna perfect, am primit intenția și iubirea lor ca o floare de inocență, 

sacrificiu și durere. Pe altarul Divinității Mele, această floare plină de parfum a fost mereu prezentă. 

Ați fost pregătiți pentru a îndeplini această mare misiune în această a treia eră. Astăzi știți că am 

reîncarnat poporul lui Israel în mijlocul vostru, pentru că vi l-am dezvăluit. 

Știți că sămânța care trăiește în ființa voastră și lumina interioară care vă ghidează este aceeași cu cea pe 

care am trimis-o casei lui Iacob în prima eră. 

34. Voi sunteți israeliți în spirit, voi posedați spiritual sămânța lui Avraam, Isaac și Iacov. Sunteți 

ramuri ale acelui copac binecuvântat care va da umbră și rod omenirii. 

35. Acesta este motivul pentru care vă numesc întâii născuți și pentru care v-am căutat în acest timp 

pentru a face cunoscută lumii cea de-a treia revelație a mea printre voi. ─ Este voința Mea ca "poporul lui 

Israel" să fie înviat spiritual în rândul umanității, pentru ca ei să cunoască adevărata "înviere în carne și 

oase". 

36. Da, discipoli, sufletul nu moare, ci doar zboară în lumea de dincolo, în spațiu, atunci când a venit 

sfârșitul trupului său. Nici "carnea" nu piere, ci se descompune și se amestecă cu 

elemente ale naturii, din care o fac să se nască din nou și o înzestrez cu suflet. 

37. Astfel se înalță carnea, astfel apar pe pământ sufletele încarnate, devenite ființe umane, astfel voi 

face ca Israel să se ridice din nou pe pământ. Dar nu-i voi oferi pământuri în această lume și nici nu-l voi 

împărți în triburi. Dimpotrivă, voi face o singură familie din toți membrii ei, pentru a elimina diviziunea 

moștenită în cadrul ei. Voi face căsătorii și familii din copiii lui Ruben, din cei din Iuda, din cei din Așer și 

Zabulon, din cei din Neftali și din Beniamin. În acest fel voi face să dispară orice separație, pentru că 

aceasta nu este o sămânță de la Dumnezeu. 

38. Cine ar putea face aceste lucrări, dacă nu Eu? Cui putea fi încredințată sarcina de a convinge 

poporul ales al Domnului că Canaanul nu era patria veșnică, ci doar un simbol al ei? ─ Numai Eu, de 
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vreme ce Eu am fost cel care ți-am ascuns sufletul într-un alt neam sau pământ ─ Eu care ți-am spus: "Voi 

sunteți aceia. "Dar dacă te-am trimis din nou, a fost pentru ca tu să duci la bun sfârșit pe pământ sarcina 

mare și dificilă care ți-a fost încredințată de la început. Aceasta este crucea ta. 

39. De asemenea, v-ați întors pentru a spăla petele, pentru a repara greșelile și pentru a plăti 

datoriile. Să nu mai cădeți în neputințe și în idolatrie ca în trecut, deși voi sunteți poporul care a cunoscut 

pe Dumnezeul cel adevărat și a avut Legea. Dar durerea te-a făcut să cauți lumina și pacea. 

De asemenea, în primele zile, când în țara voastră era lipsă de grâu și deci de pâine, ați emigrat în 

bogatul Egipt. Mai târziu, în calitate de sclavi ai lui Faraon, ați pornit la drum, ați înfruntat greutățile 

deșertului și ați căutat "țara făgăduinței" pentru că tânjeați după libertate. În prezent, ați sfidat batjocura 

și mânia semenilor voștri pentru că Mă căutați sub această formă, pentru că sufletul vostru este însetat 

de înălțare și spiritualizare. 

40. Sunteți "fiul risipitor" care, de fiecare dată când se întoarce în casa tatălui său, găsește brațele 

tatălui său întinse pentru a-l îmbrățișa și masa pusă pentru a-l așeza la masa de banchet. 

41. Ai ajuns obosit de la lunga călătorie, sufletul îți era pătat și trupul slăbit. Dar, surprinși, ați văzut 

de departe că "porțile cetății" erau deschise, așteptându-vă să ajungeți pentru a vă oferi iubirea mea, 

învățăturile mele și binecuvântarea noii mele veniri. 

42. Nu a fost voia Mea să Mă arăt acum în Canaan, care a fost patria voastră în trecut, pentru că nu 

mai este timpul lui Moise și nici al lui Hristos, ci este timpul Duhului Sfânt. 

Ascultați Cuvântul Meu divin și vă spun cu adevărat: Acea mană din prima eră, care v-a aprins 

credința în Mine, și acea pâine pe care v-am dat-o la masă în cea de-a doua eră, cu care v-am arătat calea 

mântuirii voastre, sunt hrana pe care v-o ofer și în acest timp, pentru ca sufletul vostru să obțină pacea și 

lumina veșnică și să nu mai simtă niciodată foamea. 

43. Folosind simplitatea spirituală pe care o păstrați, aleg dintre voi pe purtătorii vocii mele, pe noii 

mei profeți și pe discipolii mei, așa cum în altă vreme am ridicat din acest popor patriarhi, profeți, emisari 

și apostoli. Astăzi vă explic Legea Mea prin intermediul Doctrinei Mele. Eu vă învăț cum să vă rugați în 

acest timp, cum să Mă slujiți și cum să trăiți pentru a fi adevărați frați și surori ai oamenilor și copii ai lui 

Dumnezeu. 

44. Atunci, când noii mei ucenici vor fi puternici, Noul Ierusalim al împărăției mele va coborî la 

oameni, iar pe zidurile sale indestructibile se vor sfărâma răutatea, idolatria, minciuna și tot întunericul 

care a izvorât din mintea și inima oamenilor. 

45. Amintiți-vă că Tatăl vostru, prin intermediul unui vis, i-a promis lui Iacov că va binecuvânta toate 

națiunile prin copiii săi. Realizează că, dacă ești din această rădăcină, destinul tău este să aduci pacea 

mea și să o aduci în inimile semenilor tăi. 

46. Poporul: În acest timp sunt cei care încă mai urmează Legea lui Moise și alții care trăiesc conform 

erei creștine. Nu toți suspectează sau doresc cu ardoare să se nască o nouă eră. Motivul este că nu toți 

progresează și se dezvoltă în același mod. De aceea vă spun: învățați aceste învățături, ca să fiți buni 

lucrători, ca un bun păstor și ca un bun semănător. Uitați-vă la cei care cultivă pământul: Ei semănau în 

numele meu. Dacă sezonul de creștere a fost bun și sămânța lor a prosperat, ei se roagă și mulțumesc 

Creatorului. Dacă vremea a fost aspră și sămânța s-a stricat, ei așteaptă cu nerăbdare anul următor 

pentru a semăna din nou cu același zel, până când vor înlocui și înmulți sămânța anterioară. Dacă 

profitați de acest timp și porniți plini de speranță și de credință să semănați în inimile oamenilor, roua 

harului meu va face câmpurile, câmpurile sterpe, fertile prin puterea mea, iar sămânța voastră semănată 

cu iubire și bunăvoință va încolți. Eu îți voi proteja semănatul, iar soarele strălucitor al Duhului meu va 

înroși spicele, astfel încât recolta ta va fi adusă cu cântece de laudă și de slavă Domnului tău. 

47. Fiți conștienți că eu sunt cel care veghez asupra acestei națiuni pentru a o proteja de furtuni. Îi 

păstrez în pace, pentru că în sfaturile mele înalte i-am destinat să îndeplinească o mare misiune în acest 

moment, atât în sens uman, cât și spiritual. 

48. Va veni haosul, pentru că atâta timp cât vor exista conducători și imperii pe pământ, vor exista și 

pretenții la putere, dușmănii și războaie, și nu va fi pace. 
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49. Nu există caritate între oameni, legea mea nu este respectată. Nu există frați și surori adevărați, 

nici părinți, nici copii și, prin urmare, haosul amenință omenirea. 

50. Eu doar vă anunț acest lucru, pentru că nimic rău nu poate ieși de la Mine. Haosul provine din 

lipsa de pregătire interioară a omului, care nu și-a ascultat conștiința și s-a lăsat condus de șoapte rele. 

Dar voi ─ așteptați ca toate aceste încercări să se întâmple pentru ca inimile voastre împietrite să fie 

zdruncinate? ─ Nu, copiii mei, rugați-vă, lucrați neobosit chiar și acum, dobândiți merite și reînnoiți-vă. 

Aceasta este sarcina ta. "Vegheați pentru pacea lumii, atrageți binecuvântările mele prin rugăciunile 

voastre și rămâneți credincioși Legii mele ca un exemplu pentru semenii voștri. 

51. Oricine este dispus să Mă urmeze va împărtăși învățăturile Mele și va fi numit discipol. 

52. Totalitatea sufletelor care Mă înconjoară fac parte din poporul lui Israel. De ascultarea lor 

depinde renașterea virtuților în omenire. Astăzi am folosit acest popor ca purtător de cuvânt al Meu 

pentru a vorbi poporului și am primit de la el primele roade ale împlinirii datoriei lor. 

53. Voi sunteți primii pe care i-am antrenat ca luptători pentru Lucrarea Mea ─ cei care trebuie să 

lucreze cu entuziasm pentru a pune primele pietre ale "Marelui Oraș" pe pământ solid. Trebuie să vă 

întăriți în credință și să vă încredeți în Mine. Vă voi vorbi neobosit până în ultima zi a anului 1950 prin 

purtătorii mei de cuvânt, iar după aceea veți rămâne printre oameni pentru a da dovadă de autoritatea 

voastră. 

54. Îi voi trimite la voi pe acei oameni de știință care au muncit din greu în dorința de a pătrunde 

misterele vieții spirituale, fără să le atingă. Ei te vor căuta pentru că știu că ești nativ din această națiune, 

că ai revelațiile Mele și că ești "uns" de Mine. Împreună cu voi vor absorbi cu nerăbdare Cuvântul Meu, 

iar voi veți ști intuitiv cum să vă comportați cu ei ─ fără mândrie, cu blândețe, așa cum se cuvine 

ucenicilor Mei, așa cum a predicat Petru sau cum a vorbit Ioan. De asemenea, și voi veți vorbi atunci când 

vă veți pregăti și, când vă veți întoarce în sus cu dorința de a primi ajutorul meu, voi vorbi prin voi și voi 

ajunge la inimile lor. În dorința lor de a cunoaște locurile și persoanele care M-au slujit, ei te vor căuta; 

dar tu trebuie să le faci cunoscută doar esența Doctrinei Mele. Mulți dintre ei vor fi convertiți și vor 

deveni parte a acestui popor prin adevărul cuvintelor tale. 

55. Drumul acestui popor a fost lung. În mijlocul ei, am trimis întotdeauna spirite puternice și zeloase 

pentru a indica țelul și a fi apărători ai Legii. Dar acest popor, format în trei timpuri prin încercări, vizite și 

lupte, uneori puternic și alteori slab, uneori liber și alteori întemnițat, uneori neînțelegător și apoi iubit și 

recunoscut, a deținut întotdeauna prerogativele mele. 

56. Doar eu v-am făcut dreptate. Ați primit cea mai sublimă dovadă de iubire pe Calvar, dar și 

severitatea dreptății Mele, dacă o meritați. Ați fost destinați să Mă primiți în cele Trei Timpuri. Astăzi, ca 

și în timpul al doilea, i-am căutat pe cei umili, pe cei dezmoșteniți și pe cei flămânzi de dreptate, le-am 

ridicat sufletele și i-am făcut să ia locul unui discipol sau al unui apostol. 

57. Trăiți într-un timp în care omul se dezvoltă material, se laudă cu cunoștințele sale și nu Mă 

cunoaște. El își uită misiunea spirituală și disprețuiește natura pe care i-am pus-o în slujba sa, în sfera de 

experiență a intelectului său, pentru viața și răcorirea trupului său și pentru înălțarea sufletului său. El nu 

recunoaște ceea ce are cea mai mare valoare în el și pentru care am venit întotdeauna, și anume sufletul 

său care îmi aparține. Dar, așa cum se va schimba fața pământului, așa Mă va recunoaște și ființa umană. 

Idealurile sale, care astăzi sunt încă materiale, se vor transforma în obiective spirituale. Toți oamenii au 

fost supuși la încercări, iar în ele sufletul se purifică și se îndoaie. 

58. Din anul 1866, omenirea a intrat într-o nouă eră în care i-am pregătit treptat pe cei aleși. Acest 

popor a primit însărcinări, le-am confirmat darurile lor spirituale. Fiecărei creaturi i-am dezvăluit tribul 

din care face parte și care este sarcina sa specifică. Am unit oștile Mele spirituale ─ unele în carne și altele 

în duh, după cum este scris. 

59. Am numit lideri, astfel încât pentru fiecare comunitate să existe un lider. 

Reprezentantul meu va fi acolo și i-am anunțat că este voința mea ca toți să fie uniți între ei, pentru ca 

poporul să fie puternic. 
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60. Le-am dat creaturilor pregătite de Mine sarcina de a purta vocea pentru a Mă dezvălui umanității 

prin cuvinte umane și le-am înmulțit numărul pentru ca învățătura Mea să se răspândească. Am creat 

Corpul Lucrătorilor pentru ca Lumea Spirituală să comunice cu umanitatea și să-și dezvăluie mila în 

vindecare și consiliere. 

61. A fost voința mea să numesc "piatra de temelie" pe cel care trebuia să fie sprijinul 

conducătorului, mediator între acesta și cei care au ordine și confidentul poporului în fiecare loc de 

adunare. 

62. Am numit clarvăzători și i-am instruit să primească viziuni care să fie interpretate de oameni, 

astfel încât aceștia să rămână treji. 

63. Le-am dat celor care voiau să scrie comanda de "pene de aur". Le-am format mințile și am trimis 

pentru protecția lor spiritele care, în alte vremuri, au vegheat și asupra scrierilor, pentru ca cuvântul meu 

să fie tipărit și păstrat pentru totdeauna. 

64. Am instruit "paznici" pentru ca aceștia să supravegheze ordinea în comunitate și i-am numit 

"stâlpi". 

65. Pe toate aceste creaturi le-am luminat și inspirația Mea se revarsă asupra lor. Acum îi întreb pe 

toți cei care au primit aceste oficii dacă au înțeles ce conțin ele. 

66. Îți mai acord încă trei ani pentru echiparea ta. După aceea, aceste slujbe vor deveni una singură și 

voi toți veți fi numiți "lucrători în câmpul divin" și vi se vor încredința toți cei care nu au auzit cuvântul 

meu, pentru a-i putea instrui. Nu veți mai fi discipoli, ci maeștri. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 184  
1 Umanitate, te-ai scufundat în întuneric. Dar a sosit ceasul să vă înălțați la lumină. 

2 Vă trimit pe Ilie ca să vă trezească din letargia voastră. Cum ai putut să-mi simți prezența dacă nu 

erai treaz? 

3 Nu vă așteptați ca Eu să vin în lumea voastră ca un om; această lecție s-a terminat. Cu toate 

acestea, deși sunt cu voi doar în spirit, vă voi dovedi că aceasta este o formă de revelație mai înaltă decât 

cea prin care M-am revelat până acum. Este o dovadă că vă consider mai capabili din punct de vedere 

spiritual decât oamenii din trecut. 

4 Nu voi avea nevoie de un trup pentru a locui printre voi și nici nu va fi absolut necesar ca vocea 

mea să devină una umană pentru a fi auzită. Cu toate acestea, Mă veți avea alături de voi fără rezerve ca 

Maestru, ca Judecător, ca Medic. 

5 Sufletul tău are multe facultăți și simțuri pentru ca tu să poți primi mesajele mele prin intermediul 

lor. Dar, pentru că nu cunoașteți aceste facultăți care există în ființa voastră până astăzi, credeți că Mă 

puteți vedea doar cu ochii trupului și auzi cu urechile. Acum vă voi dovedi că această opinie este 

nesustenabilă atunci când veți simți prezența Mea în liniștea camerei voastre de dormit și vă veți simți 

inundate de lumina inspirației în momentele de rugăciune. 

6 Sunteți încă suflete fără lumină, dar voi face ca scântei de lumină să emane din voi sub formă de 

inspirații, idei înalte, sentimente nobile și fapte bune. 

7 Ești ca Lazăr în mormânt, mort pentru viața spirituală. Dar, la chemarea mea, vă veți ridica pentru 

a mă urma și pentru a da mărturie despre adevărul meu. 

8 Aceste evenimente care zguduie zilnic popoarele pământului sunt chemări ale dreptății, 

chemându-vă la pocăință, rugăciune, aducere aminte și purificare. Dar acest timp de încercare va dura 

până când încăpățânarea și nebunia oamenilor vor ceda, până când vor renunța la aroganța și la 

impietatea lor. 

Pe pământ nu se vor auzi întotdeauna chemări la dreptate; mai târziu, când omenirea va fi purificată, 

vor fi evenimente foarte diferite care îi vor emoționa pe oameni. Vor fi inspirații divine și manifestări 

spirituale, vor fi revelații ale naturii. Unele pentru perfecțiunea sufletului tău, altele pentru beneficiul 

vieții tale în lume. 

9 Știți care este darul sau virtutea prin care oamenii pot obține mai mult har? ─ Caritate. Pentru că 

le va înnobila inima, va da ocazia sufletului să se dăruiască semenilor săi și va fi cea care va culege cel mai 

mult din sămânța credinței. Căci "câmpurile" și "câmpurile" sunt pline de mizerie, durere, sărăcie și boală 

─ câmpuri care flămânzesc de iubire și așteaptă doar o sămânță și puțină ploaie pentru a înflori. 

10 Dacă în prezent pare imposibil pentru cei care predică Cuvântul Meu pe pământ să oprească 

înaintarea păcatului, revărsarea dușmăniei și a patimilor, întoarcerea oamenilor la bunătate și dreptate 

nu este imposibilă pentru Mine, nici măcar dificilă. 

11 Îi vedeți pe acei oameni care conduc mari națiuni? Cunoașteți puterea legilor și doctrinelor lor? 

Vedeți oamenii de știință pătrunzând în mod nechibzuit și prezumțios în tainele naturii? Adevărat vă spun 

că se vor prosterna cu umilință în fața Mea, cu toată aroganța, priceperea și cunoștințele lor. Pentru că 

orice operă a omului își atinge în cele din urmă limita, unde oamenii trebuie să deschidă de bună voie 

ochii la realitate și să realizeze amploarea fiecărei opere, gravitatea fărădelegilor și aberațiile lor. 

12 Nu vreau să vă spun că tot ce au făcut ei este imperfect ─ nu. Dar este atât de puțin bine pe care îl 

aduc semenilor lor, atât de puțin bine pe care îl fac, încât este mai bine ca legea mea să judece 

nedreptatea și răul care cântărește mai greu pe cântarul dreptății. 

13 Omenirii i se acordă încă o perioadă scurtă de timp pentru a-și termina lucrarea și pentru a 

răspunde în fața judecătorului divin atunci când acesta îi va cere socoteală. 

14 Între timp, lumina mea avansează, se răspândește și pătrunde peste tot și în fiecare suflet. 

15 A fost voința Mea ca, odată cu venirea acestui timp al manifestărilor Mele, toți cei marcați de 

Mine să fie deja pregătiți, veghind și rugându-se, așteptând ora venirii Mele și formând un singur trup și o 
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singură voință pentru a asculta ceea ce vă voi dezvălui. Dar nu am găsit o fraternitate adevărată printre 

voi. 

16 Acest popor care a primit instrucția mea va instrui semenii lor și îi va face stăpâni. 

17 Dar vă spun cu adevărat că nu am venit să vă luminez doar pe voi, cei care trăiți pe pământ, ci am 

chemat și toate sufletele care s-au rătăcit în alte lumi ale vieții necunoscute vouă. 

18 Câtă dăruire am văzut în ființele spirituale pentru a îndeplini ordinele Mele! Sufletul lor, eliberat 

de trup, a găsit mai ușor să se pregătească pentru a-și îndeplini sarcina în acest moment. 

19 Câți dintre ei se așteptau ca Eu să fiu lipsit de erori și 

fărădelegile, după o lungă perioadă de ispășire. Și când le-am dezvăluit acea parte a Cărții celor Șapte 

Peceți care corespunde celei de-a șasea perioade, sufletele lor au fost înălțate și, în înălțarea lor, v-au 

încurajat, au înlăturat obstacolele din calea voastră și v-au atribuit un loc onorabil ca discipoli. 

20 Pentru a înțelege învățăturile divine, este necesar să te reînnoiești și să cercetezi legea. 

Prin aceasta veți ajunge să înțelegeți Cuvântul meu și veți primi mari revelații pe care nu le-ați putea 

obține prin intermediul științei umane. 

Va veni ziua în care omul își va pleca gâtul și își va iubi Tatăl cu respectul și dragostea pe care v-o cer 

eu. 

Manifestarea mea este pe înțelesul tuturor. Am vorbit în funcție de capacitatea creierului tău, căci nu 

ai putut înțelege toată înțelepciunea mea. La acest cuvânt simplu cu care v-am făcut cunoscute 

învățăturile Mele, nu trebuie să adăugați nimic care să vină din partea intelectului vostru, iar dacă îl 

traduceți în alte limbi, aveți grijă ca sensul său divin să rămână intact. 

21 Pregătiți-vă astfel încât creierul vostru să fie ca o oglindă clară care să reflecte lumina mea în 

toată claritatea ei atunci când sunteți angajați în această misiune dificilă. 

22 Trăiește aproape de mine. Eu sunt viața, începutul și sfârșitul tuturor lucrurilor create. Dacă v-am 

încredințat o sarcină ca a mea, este pentru că vă iubesc și vreau să mă luați drept exemplu. 

23 Salvați inimi, faceți minuni, iubiți-vă unii pe alții. 

24 Dacă simțiți în voi credința și puterea sufletească necesară pentru a vă lua crucea, mergeți la case 

și duceți cuvântul meu, străbateți țara largă și navigați pe mări. Eu voi merge înaintea ta și voi pregăti 

calea. 

25 Fiți vigilenți, pentru că mulți lupi în haine de oi vor veni la voi și vor dori să vă amăgească pentru a 

vă rătăci. Dar priviți și veți descoperi intențiile din inimile lor. 

26 Când semenii tăi vin suferind și 

Dacă doriți să le opriți lacrimile, faceți-o. Dă tot binele care este în tine, apoi, mai târziu, în lumea de 

dincolo, vei primi o milă mai mare decât cea de care ai dat dovadă în această lume. 

27 Iubite popor, rugăciunea voastră se înalță la Mine, așa cum în prima vreme psalmii voștri s-au 

înălțat la Mine în Templu. Dar acel timp a trecut și sufletul tău a evoluat. Marele templu al Ierusalimului 

nu mai există, căci Cuvântul Meu s-a împlinit, și nu a mai rămas nici măcar o piatră pe alta din construcția 

sa materială. 

28 Nu există nici Chivotul Legământului, nici Tablele Legii pe 

altar. Spiritul tău caută adevărul dincolo de figurile și simbolurile care îi serveau pentru a crede și a 

înțelege și care îl învățau să Mă adore. Dar astăzi înțelege că acestea nu mai au nicio justificare, deoarece 

sensul lor a fost înțeles de către duh. Simbolurile erau doar obiecte materiale pe care Domnul le-a folosit 

pentru a explica omului învățăturile divine. 

29 Astfel, atunci când discipolul a ajuns să înțeleagă învățătura de bază, ar trebui să uite vechile 

forme de închinare pentru a se înălța în dorința de inspirații mai înalte și de o închinare mai spirituală. 

30 Amintiți-vă că, atâta timp cât trebuie să aveți în fața ochilor un simbol care să Mă întruchipeze, 

nu vă puteți conecta direct cu Spiritul Divin. Totuși, realizați că sunteți cu toții chemați să folosiți acest 

dialog între spirite. 
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31 Tot ceea ce te înconjoară și te îmbrățișează în această viață este o reflectare a vieții veșnice, este 

o învățătură profundă explicată prin forme și obiecte materiale, astfel încât să poată fi înțeleasă. 

32 Nu ați ajuns încă la miezul acestei minunate lecții, iar omul a greșit mereu și mereu pentru că a 

conceput viața pe care o duce pe pământ ca și cum ar fi o eternitate. El s-a mulțumit să se preocupe de 

formele exterioare ale acesteia și a respins tot ceea ce conține revelația divină ─ ceea ce este esența și 

adevărul cuprins în toată creația. 

33 Când această "carte" își va fi lăsat lumina în suflete și va fi fost înțeleasă până la ultima pagină, 

omul va părăsi pământul, iar sufletul său se va îndrepta spre un nou cămin, unde va cunoaște și va folosi 

tot ceea ce viața umană l-a învățat de-a lungul timpului. Atunci el va fi capabil să înțeleagă multe 

învățături care i-au fost revelate prin viața în materie. 

34 Studiați aceste cuvinte pe care Maestrul vostru vi le-a dedicat cu atâta dragoste, pentru ca în 

lumina lor să vă puteți judeca faptele. Iar atunci când vă dați seama că v-ați oprit, aflați care au fost 

cauzele care au provocat acest lucru, astfel încât să le puteți evita în viitor și să mergeți mereu înainte pe 

calea dezvoltării. 

35 Misiunea pe care am poruncit-o poporului Meu pe pământ este mare și foarte delicată. De aceea 

am căutat-o în fiecare epocă pentru a o inspira cu Cuvântul Meu și pentru a-i dezvălui ceva mai mult din 

conținutul Legii. 

36 Legea iubirii, a bunătății și a dreptății a fost moștenirea spirituală pe care i-am lăsat-o de-a lungul 

veacurilor. Din lecție în lecție, am adus omenirea la înțelegerea faptului că Legea poate fi rezumată într-o 

singură poruncă: iubirea. Iubiți pe Tatăl, care este autorul vieții, iubiți pe semenii voștri care fac parte din 

Tatăl, iubiți tot ceea ce Domnul a creat și a poruncit. 

37 Iubirea este originea, începutul, sămânța înțelepciunii, a măreției, a puterii, a înălțării și a vieții. 

Aceasta este adevărata cale pe care Creatorul a trasat-o pentru suflet, astfel încât, din pas în pas și din 

casă în casă, să simtă din ce în ce mai mult apropierea de Mine. 

38 Dacă omul, încă de la începutul timpului, ar fi făcut un cult din iubirea spirituală în loc să cadă în 

rituri idolatre și în fanatism religios, lumea aceasta, care astăzi a devenit o vale de lacrimi din cauza fricii 

și a mizeriei oamenilor, ar fi o vale a păcii unde sufletele ar veni să dobândească merite pentru a ajunge, 

după această viață, în acele case spirituale în care sufletul trebuie să intre în călătoria sa. 

39 Adevărat vă spun că în nici o epocă a vieții omenești omul nu a dus lipsă de cunoașterea Legii 

Mele. Pentru că din scânteia divină care este spiritul său, nu i-a lipsit niciodată o scânteie de lumină în 

suflet, o intuiție în minte sau o bănuială în inimă. Cu toate acestea, sufletul tău s-a întors în lumea de 

dincolo cu un bandaj întunecat în fața ochilor, și îți spun că oricine nu se folosește de lecția pe care o 

conține viața în această lume, în această vale a încercărilor, trebuie să se întoarcă la ea pentru a-și 

termina reparația și, mai ales, pentru a învăța. 

40 Greșită este ideea pe care o aveți despre ce înseamnă viața pe pământ, despre ce este sufletul și 

despre ce este lumea spiritelor. 

Majoritatea credincioșilor cred că dacă trăiesc cu o anumită dreptate sau dacă se pocăiesc în ultima 

clipă a vieții lor de fărădelegile pe care le-au comis, cerul este sigur pentru sufletul lor. 

Dar această idee falsă, care este foarte plăcută omului, este motivul pentru care el nu perseverează în 

împlinirea legii pe tot parcursul vieții sale, și astfel face ca sufletul său, atunci când părăsește această 

lume și intră în lumea spirituală, să constate că a ajuns într-un loc unde nu vede minunile pe care și le 

imaginase și nici nu simte fericirea supremă la care credea că are dreptul. 

41 Știți ce se întâmplă cu acele ființe care erau sigure că vor merge în rai și în schimb au găsit doar 

confuzie? Deoarece nu se mai simțeau acasă pe pământ, pentru că le lipsea suportul învelișului lor 

corporal și nici nu se puteau ridica la acele înălțimi unde se găsesc sferele de lumină spirituală, ei și-au 

creat ─ fără să fie conștienți de asta ─ o lume care nu este nici umană, nici profund spirituală. 

Atunci sufletele încep să se întrebe: Este acesta raiul? 

Este aceasta casa pe care Dumnezeu a destinat-o sufletelor după ce au rătăcit atât de mult timp pe 

pământ? 
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42 Nu ─ spun alții ─ acesta nu poate fi "pântecele Domnului", unde pot exista doar lumină, iubire și 

puritate. 

43 Treptat, prin reflecție și durere, sufletul ajunge să înțeleagă. Înțelege dreptatea divină și, luminat 

de lumina spiritului său, își judecă faptele din trecut și descoperă că acestea erau sărace și imperfecte, că 

nu erau demne de ceea ce crezuse. 

Ulterior, datorită acestei introspecții, apare smerenia și apare dorința de a reveni la acele căi pe care 

le avea în spate, de a șterge petele, de a repara greșelile și de a face ceva cu adevărat meritoriu în fața 

Tatălui său. 

44 Este necesar să se lumineze omenirea asupra acestor mistere pentru ca ea să înțeleagă că viața în 

materie este o ocazie pentru om de a dobândi merite pentru sufletul său ─ merite care îl vor ridica până 

când va merita să trăiască într-o sferă de spiritualizare superioară, unde trebuie să acționeze din nou în 

mod meritoriu pentru a nu rămâne în urmă și pentru a continua să se ridice din nivel în nivel; căci "în 

casa Tatălui sunt multe locuințe". 

45 Veți dobândi aceste merite prin iubire, așa cum v-a învățat legea eternă a Tatălui. Și astfel, 

sufletul tău va progresa pas cu pas pe scara perfecțiunii și astfel va ajunge să cunoască calea îngustă care 

duce la Împărăția Cerurilor ─ la adevăratul Cer, care este perfecțiunea sufletului. 

46 Bine ați venit la mine, voi care veniți la mine pentru a găsi căile păcii și ale iubirii. Pe acești 

oameni îi primesc și îi fac să înțeleagă că îi așteaptă o sarcină spirituală. 

47 Discipoli, voi veți lupta cu Mine, veți lucra alături de Maestrul vostru și astfel vom parcurge 

drumul care vă va duce în vârful muntelui. Veți veni la mine cu umilință, fără să cereți Tatălui vostru să vă 

dea un dar sau altul, ci să primiți de bunăvoie ceea ce El a prevăzut pentru fiecare dintre copiii Săi. 

48 Aveți lumină în suflet și, în plus, ați progresat deja mult pe calea încercărilor care v-au făcut 

experiența fructuoasă și, prin urmare, nu vă mai lăsați dominați de vanitatea de a vrea să fiți mari pentru 

a fi admirați și serviți. 

49 Cine altcineva în afară de mine ar fi capabil să domnească în suflete și să le călăuzească destinul? 

─ Nimeni. De aceea, oricine a intenționat să ia locul Domnului său pentru că dorea să domnească, și-a 

creat o împărăție conform înclinațiilor, preferințelor, pretențiilor de putere și vanității sale ─ o împărăție 

a materiei, a patimilor josnice și a sentimentelor ignobile. 

50 Nu poți subjuga spiritul, pentru că în el se află dreptatea perfectă. În suflete, numai puritatea are 

putere asupra sentimentelor nobile, numai bunătatea le mișcă ─ într-un cuvânt, sufletul se hrănește 

numai cu adevăr și bunătate. 

51 De aceea, o, discipoli ─ deși vă vedeți pe voi înșivă înzestrați din belșug cu daruri și înțelegeți că 

posedați un bun pe care nu toți îl au, nu trebuie să vă simțiți superiori nimănui. Puneți tot ce aveți în 

slujba Cauzei mele, pentru că ea este caracterizată de iubire și ar trebui să vă dedicați întreaga viață 

pentru a fi de folos semenilor voștri în acest fel. 

52 Distrugeți imperiul deșertăciunilor pe care l-ați creat. Controlează-ți pasiunile umane și lasă-ți 

sufletul să se dezvăluie în adâncul său, plin de iubire și lumină, care îți dă înțelepciune. 

Încearcă să îl iei pe Isus ca model în toate acțiunile vieții tale. El nu a fost trimis pe pământ pentru a 

ispăși o fărădelege sau pentru a primi judecata Tatălui Său. Hristos, care vă vorbește din nou astăzi, a 

coborât în inimile oamenilor pentru a instaura în ei împărăția sa de iubire, dreptate și adevăr. El nu a 

adus oamenilor doctrine materialiste și nici legi nedrepte. El nu a venit să stârnească lăcomia oamenilor și 

nici să le alimenteze pasiunile. El a adus învățătura iubirii, care este morala sufletului. De aceea a spus 

mulțimilor: "Împărăția Mea nu este din lumea aceasta". 

53 Mă întrebi în adâncul inimii tale cum este posibil ca marile ființe spirituale să devină răzvrătite și 

să vrea să lucreze împotriva lui Dumnezeu. Vă spun asta: Cei care se ridică împotriva Mea nu sunt încă cu 

adevărat mari. Ei sunt ființe spirituale imperfecte care au reușit să își dezvolte o parte a facultăților lor și 

au neglijat dezvoltarea celorlalte. Inteligența lor a fost dezvoltată, dar nu și sentimentele nobile ale 

sufletului lor. 
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54 Acesta este motivul pentru care v-am arătat atunci că omul nu trăiește numai cu pâine. Pentru că, 

în afară de învățăturile pământești pe care i le transmite pământul, el are nevoie de lumina spiritului 

pentru desăvârșirea sa completă, pe care nu o poate primi decât în învățăturile mele. 

55 Voi, oamenii: Timp de multe secole ați cutreierat pământul, mereu împovărați de povara 

patimilor voastre. Dar sfârșitul a sosit, sunteți deja în epoca eliberării voastre spirituale, în care sufletul va 

domni în corpul care îi va fi servitor și în care va avea ca locuință infinitul. 

56 În curând veți ști de unde ați venit și încotro vă îndreptați, pentru a ști cum să atribuiți lumii locul 

pe care trebuie să-l aibă în viața voastră și să acordați sufletului locul pe care trebuie să-l aibă în existența 

voastră. 

57 Aceste cuvinte pe care vi le voi spune sunt de natură profetică, pentru ca voi să aveți un stimulent 

pentru a vă strădui și pentru a conta pe o lumină de speranță în viitorul vostru. 

58 Cei care trec prin lume vărsând lacrimi din cauza durerii lor, să nu credeți că i-am abandonat. Le 

testez răbdarea și aștept doar ca ei să ajungă la purificare pentru ca apoi să crească numărul adepților 

Mei. 

59 Spiritualizarea va veni la oameni, le va risipi îndoielile, îi va face să se întoarcă pe calea sigură, îi va 

face să vadă lumina adevărului. Atunci oamenii vor spune: "Cuvântul Domnului s-a adeverit când ne-a 

spus: "Orice ochi Mă va vedea"." 

60 Trebuie să știi că durerea în acest moment este foarte mare, pentru că sufletul omului plătește 

acum datorii pe care inima ta nu le cunoaște și pentru a șterge petele care au fost în tine de mult timp. 

Nu știi cine ești și cum a fost munca ta pe lungul drum pe care l-ai parcurs. Dar acum, voi, care cunoașteți 

această revelație, trebuie să vă înarmați cu răbdare și să vă predați. Căci acest lucru vă va înălța și vă va 

ajuta să vă realizați purificarea. 

61 Vă asigur că pentru moment nu este necesar să vă cunoașteți trecutul; vă este de ajuns dacă aveți 

intuiția sau bănuiala că ați comis greșeli în alte vremuri pe care acum trebuie să le reparați. Pe de altă 

parte, vreau ca prin Cuvântul meu să cunoașteți mult din viitorul vostru, pentru că această lumină va da 

naștere în inimile voastre la speranța de a obține o viață de pace și de lumină în care sufletul și trupul 

evoluează în sus. Pentru că vor veni vremuri în care va domni armonia între fizic și spiritual. 

62 Lumina mea va ilumina toate căile, iar sectele și religiile vor vedea o singură cale în fața lor, o 

singură lege: Legea iubirii a Spiritului Divin. Aceasta va fi învățătura mondială care va uni toate sufletele. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 185  
1 Vă binecuvântez pentru că voi credeți că Spiritul meu este cel care vă dă această învățătură, deși 

voi auziți învățăturile mele prin intermediul intelectului uman. 

2 Nu țineți cont de imperfecțiunile purtătorului de voce, sunteți interesați doar să înțelegeți sensul 

divin. Cei care studiază Cuvântul meu în acest fel sunt cei care descoperă adevărul. Ei vor fi discipolii care 

vor pleca mâine să explice oamenilor învățătura mea. Ei îi vor face să înțeleagă pe cei care au greșit în 

interpretarea Scripturilor din trecut. Căci, pentru a descoperi adevărul revelațiilor mele, este necesar să 

nu te limitezi la înțelesul material al cuvintelor, ci să cauți înțelesul spiritual, care este esența care este 

adevăr și viață. 

3 De aceea, am supus acest popor la un examen care este în același timp o învățătură profundă, în 

sensul că am dat Cuvântul Meu prin mijlocirea unui intelect uman și i-am instruit să nu se preocupe de 

forma exterioară a Cuvântului, ci să pătrundă în miezul lui pentru a-i descoperi sensul. Cu această 

instrucțiune, acest popor va putea să explice celor care caută interpretarea mesajelor mele anterioare, 

modul de a descoperi mental conținutul de semnificație al oricărei învățături, pasaj sau orice 

parabola descoperă ─ adevărul care este unul singur. 

4 De asemenea, îi văd printre acești oameni pe cei care au înțeles treptat că, cu cât mai mare este 

pregătirea sufletului și a trupului lor, cu atât mai abundentă și mai clară este instrucția mea prin 

intermediul purtătorului de voce. Ah, dacă toate aceste mulțimi ar aspira cu adevărat la calea de a se 

dovedi demne de harul meu ─ cât de mare și perfectă ar fi manifestarea mea! 

Dar încă văd că multe inimi caută închinarea exterioară pentru a putea crede în prezența mea, fără să-

și dea seama că, în loc să permită sufletului lor să se înalțe liber, îl rețin la un altar material, îl risipesc cu 

ceremonii inutile și îl obosesc cu tradiții obișnuite. Adevărat vă spun că vremea aceea a trecut pentru voi. 

Multă vreme v-ați revigorat simțurile în splendoarea bisericilor, multă vreme ați admirat operele de 

artă ale semenilor voștri. Acum trebuie să lași toate acestea în urma ta, pentru ca sufletul tău să ajungă la 

viața minunată care îi este destinată, să se sature de lumină în momentele de rugăciune în El și să 

transmită trupului său toate bucuriile și inspirațiile pe care le primește în timpul extazului. Atunci veți 

deveni conștienți de cât de sărace și stângace au fost formele cu care lumea a încercat să reprezinte 

Divinul. 

5 Sufletul tău a trecut din copilărie în adolescență și, prin urmare, trebuie să aibă loc o schimbare în 

viața lui. 

6 În trecut, am acceptat de la spiritul tău toate ofrandele pe care mi le aducea, chiar dacă ele 

conțineau multă ignoranță și imperfecțiune. Astăzi, numai ceea ce este pur, sincer, adevărat, va putea 

ajunge la Mine. 

7 Vedeți cât de frumoase sunt acele flori din grădinile voastre pe care mi le oferiți uneori? Vă spun 

cu adevărat că nici măcar acest dar nu pot primi în acest moment, pentru că acele flori nu sunt opera 

voastră, ci a mea; dar ceea ce ar trebui să-mi oferiți sunt florile spirituale ale inimii voastre, adică faptele 

voastre bune, rugăciunile voastre curate, virtuțile voastre. 

8 Nu vă mai amăgiți, nu mai încercați să înlocuiți cu lucruri exterioare ceea ce trebuie să fie profund 

spiritual. Nu vă fie teamă să dărâmați limitările, nu vă fie teamă să înfruntați adevărul. Raiul aparține 

doar celor curajoși și entuziaști. 

9 Odată ce ați eliminat tot fanatismul și idolatria din inimile voastre și ați învățat să vă rugați de la 

duh la duh, veți fi ajuns la adevăratul altar al Domnului ─ cel care nu este din această lume. Pe acest altar 

veți putea aduce jertfa voastră, care va fi cea a faptelor voastre bune și care va fi mai frumoasă în ochii 

mei decât florile din grădinile voastre. Căci faptele bune ale sufletului tău nu se vor ofili niciodată. 

10 Voi, mulțimi de oameni: Deschideți-vă inimile pentru a lăsa roua harului Meu să curgă în ele. 

Vreau ca acest popor să fie ca o grădină imensă în care să înflorească cele mai frumoase flori ale 

gândului, ale inimii și ale sufletului, care sunt cele pe care le voi prețui. 
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11 Oameni: Când vă vorbesc despre devoțiuni și ofrande cu claritatea cu care proclam Cuvântul 

Meu, simțiți durere pentru că vă îndepărtez de convingerile voastre anterioare? Nu, Stăpâne", îmi spui 

tu. 

12 Motivul pentru aceasta este că în cuvântul meu există un balsam și o lumină care nu permite nici 

o ambiguitate să apară în nici o minte, nici o inimă să fie întristată. 

13 Vreau să le vorbiți semenilor voștri în același mod atunci când încercați să le deschideți ochii spre 

lumină. Faceți-o cu claritatea și dragostea pe care am folosit-o cu voi și nu veți lăsa durere în inimile lor, 

ci mai degrabă pace și lumină. 

14 În îndeplinirea unei promisiuni divine, m-am făcut cunoscut vouă în acest timp. În sensul conținut 

în miezul acestui cuvânt am fost pe deplin și complet cu voi. Oricine a găsit acest sens, M-a simțit pe 

Mine. Pe de altă parte, cei care și-au petrecut timpul judecând aspectul exterior al manifestării Mele nu 

au reușit să descopere adevărul Meu. 

15 În timp ce unii erau în uimire supremă la auzul Cuvântului Meu, alții nu au simțit nici cel mai mic 

fior, nici nu au devenit conștienți de prezența Mea și de faptul că Mă auziseră. 

16 Odată ce Cuvântul Meu nu va mai fi auzit prin intermediul acestor purtători de cuvânt, vor fi 

multe inimi care vor plânge pentru sfârșitul acestui timp, așa cum vor fi și cei care ─ deși M-au auzit ─ nu 

vor conștientiza binele pe care l-au avut și pe care l-au pierdut pentru că nu au știut să-l folosească. 

17 Vor veni vremuri în care acest cuvânt va fi răspândit în multe locuri. Dar atunci va fi prin 

mărturiile celor care au auzit-o, au înțeles-o și au crezut-o. Veți fi martori că mulți dintre cei care nu au 

avut niciodată harul de a asculta învățăturile mele vor putea descoperi sensul divin pe care acestea îl 

dețin ca pe o comoară și vor exclama cu convingere și credință: "Este cuvântul Maestrului!". 

18 Îi veți vedea pe semenii voștri plângând de fericire, mișcați lăuntric de mesajul Meu, și îi veți 

vedea plângând că nu au făcut parte dintre aleșii Mei. Atunci vei avea remușcări pentru că ─ deși am fost 

cu tine atât de mult timp ─ inima ta nu a arătat credința și iubirea pe care le vei vedea înmugurindu-se în 

semenii tăi doar prin mărturia ta. 

19 Printre aceste mulțimi îi veți descoperi pe cei care intuiesc spiritualul, pe cei inspirați, pe cei care 

anticipează dialogul de la spirit la spirit, pe clarvăzători și pe cei care posedă daruri și facultăți ale 

spiritului în plină dezvoltare. 

20 Credeți că Eu dau Cuvântul Meu tuturor popoarelor din lume? ─ Nu, și cu această nouă revelație a 

Mea este ca și cu cele din vremurile trecute, în care M-am revelat unui singur popor, dar ei aveau sarcina 

de a merge mai departe și de a răspândi Vestea cea Bună și de a semăna sămânța pe care au primit-o în 

mesajul Meu. 

21 Amintiți-vă că în alte țări sămânța mea a răsărit cu cea mai mare putere doar prin mărturia 

apostolilor mei. 

22 Amintiți-vă, iubiți oameni: dacă alte popoare au crezut acele mărturii, a fost pentru că cei care le-

au dat au știut să o facă cu toată dragostea și sinceritatea de care erau capabile inimile lor. Vă spun acest 

lucru pentru că, dacă vreți ca lumea să mă creadă prin voi, trebuie să vă pregătiți să fiți ca acei apostoli în 

iubirea lor, în smerenia lor, în spiritualitatea lor și în credința lor. Atunci lumea va considera această 
învățătură drept adevăr și Cuvântul Meu va fi sacru pentru oameni. Atunci îi veți vedea pe semenii voștri 

citind cu nerăbdare scrierile produse de Cuvântul meu și îi veți vedea traducându-le în diferite limbi, 

pentru ca toate popoarele să le cunoască. 
23 Veți vedea cum acest cuvânt, cu care acest popor de aici s-a obișnuit atât de mult, care a fost atât 

de degradat de cei care l-au auzit cel mai mult, va fi mâine ca o oază pentru cei care suferă mult pe 

pământ. Veți vedea cum va fi balsam și viață, hrană și lumină în viețile celor care sunt flămânzi și însetați 

de adevăr, iubire și dreptate. 

24 Bărbați și femei care au ascultat cuvântul meu de mult timp și care și-au asumat sarcini în cadrul 

acestei lucrări: permiteți cuvintelor mele să vă miște inimile, permiteți spiritului să vorbească în adâncul 

ființei voastre. Ați mâncat mult din fructul pomului vieții, dar ce ați făcut cu sămânța? De ce tot ce 
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semănați nu provine din sămânța pe care v-am dat-o? Văd că și tu folosești propria sămânță, pe care o 

adaugi la cea pe care ți-am încredințat-o. Cine dintre voi nu înțelege ceea ce vă spun în aceste momente? 

25 Nu dezaprob toate lucrările pe care le faceți. Ceea ce vă spun este că nu trebuie să adăugați nici 

un fel de necinste la binele pe care îl faceți, pentru că atunci nu veți mai semăna adevărul Meu așa cum vi 

l-am dezvăluit, iar mâine, când va veni ceasul ca spiritul vostru să culeagă roadele semănatului său, va 

constata în mod natural că aceste roade corespund exact la ceea ce a semănat pe drumul vieții. 

26 Eu sunt esența a tot ceea ce este creat. Totul trăiește prin puterea mea infinită. Eu sunt în fiecare 

corp și în fiecare formă. Eu sunt în fiecare dintre voi, dar este necesar să vă pregătiți și să vă faceți 

receptivi pentru a mă simți și a mă găsi. 

27 Eu sunt suflul de viață pentru toate ființele, căci Eu sunt Viața. De aceea, v-am făcut să înțelegeți 

că, dacă Mă aveți pe Mine în fața ochilor în toate lucrările voastre, nu este necesar să reprezentați 

imaginea Mea în lut sau în marmură pentru a Mă adora sau pentru a Mă simți aproape de voi. Această 

lipsă de înțelegere nu a făcut decât să conducă omenirea spre idolatrie. 

28 Datorită Cuvântului Meu, simțiți armonia care există între Tatăl și toate lucrurile create, înțelegeți 

că Eu sunt esența care hrănește toate ființele și că voi sunteți o parte din Mine. 

29 În măsura în care înțelegi sensul vieții tale, destinul sufletului și scopul dezvoltării, intri în viața 

spirituală. În acest fel uitați formele pe care Mi le-ați dat, în care M-ați căutat și stingeți treptat falsele 

credințe și concepții greșite în care această umanitate a fost prinsă de atâtea secole. 

30 Sufletul va putea evolua în funcție de capacitățile sale până când va atinge perfecțiunea. Dar eu 

sunt Maestrul care a fost mereu alături de voi pe calea voastră de dezvoltare, astfel încât viața voastră să 

nu fie stearpă. 

31 Dacă deveniți oameni de bunăvoință, viețile voastre vor fi în armonie cu perfecțiunea întregii 

creații. Vei ajunge la lumina adevăratei cunoașteri și rodul faptelor tale îți va da pacea veșnică. Partea ta 

fizică este o substanță care se va dizolva în atomi în Creație. 

Acest lucru l-ați înțeles, dar pentru mulți viața nemuritoare a sufletului este de neînțeles. Ei înțeleg 

doar ceea ce văd ochii lor sau ceea ce dovedește știința lor. Unde sunt cei care au locuit cu tine în această 

viață pământească? ─ Nu știți. Nu poți decât să-ți imaginezi că trăiesc într-o lume a luminii. La aceasta 

Maestrul vă spune: Mulți dintre ei sunt în jurul vostru. Sufletul are atât capacitatea de a ocupa locul pe 

care Tatăl i l-a atribuit în lumea de dincolo, cât și de a îndeplini o sarcină alături de voi. Aceasta este 

puterea sufletului spiritual. 

32 Nu ați înțeles încă aceste învățături. Dar, pentru a ajunge la dezvoltarea acestei capacități, ar fi 

necesar să îndepliniți ceea ce v-am spus în Era a doua: omul, pentru a obține harul Meu, trebuie să 

semene cu un copil în puritatea sa. 

33 Dar nu ar trebui să vă mai simțiți abandonați. În fiecare lucrare pe care o realizează omul, există 

influența unui spirit de lumină. Lumea spirituală influențează și dirijează organele minții umane. Acea 

lume este mai mare și mai frumoasă decât cea pe care o vedeți cu ochii voștri. Este o lume a luminii și a 

armoniei perfecte. Locuitorii săi sunt cu mine; ei veghează asupra creației, uniți cu mine. 

34 Dar poți tu, deși cunoști și crezi în aceste învățături, să continui să te plângi că oamenii pe care i-ai 

iubit în lume au trecut în lumea cealaltă, știind că ei veghează asupra ta? De ce vă gândiți la ei în forma 

lor umană, când acum sunt pur spirituali? 

35 Astăzi v-am vorbit despre ceea ce voi numiți misterul celeilalte vieți. 

36 Numai eu pot să vă dezvălui aceste învățături. Oamenii nu pot, pentru că nu au pătruns în 

înțelepciunea ascunsă. 

37 A trebuit să vă pregătesc să intrați în sanctuarul meu pentru a asculta o altă învățătură de-a mea. 

Căci văd că mai întâi a trebuit să-ți impresionezi simțurile pentru ca sufletul tău să se înalțe. Ochii voștri 

căutau imaginea care să vă vorbească despre Prezența Mea, urechile voastre așteptau tonurile muzicale 

ale imnurilor pentru a vă curăța inima de grijile pământești, și chiar și tămâia și parfumul florilor erau 

necesare pentru ca voi să vă puteți gândi la Mine, chiar și numai pentru câteva clipe. Cu toate acestea, 

deoarece ați găsit toate aceste componente liturgice doar în interiorul bisericilor consacrate acestui 
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serviciu, nu ați fost capabili să înțelegeți sau chiar să simțiți prezența Mea în afara lor. Astăzi, pe de altă 

parte, în loc să dezvoltați simțurile corpului, pregătirea voastră spirituală a început să vă trezească 

sufletul pentru a nu ține cont de ceea ce ține de simțurile fizice. 

38 Ochii tăi nu mai caută o imagine care să-ți reprezinte divinitatea; urechile tale nu mai cer acele 

sunete de care aveai nevoie pentru a te face să uiți pentru o scurtă perioadă de timp de stimulentele 

lumii. Nu mai așteptați să asistați la celebrarea unei slujbe pentru a crede că sunt prezent doar la acel act 

și în acel loc. 

39 Singurul lucru care vă preocupă astăzi este cum să vă limpeziți mintea, cum să vă purificați inima 

pentru a putea primi, simți și înțelege sensul divin al Cuvântului meu; și știți că nu există un mijloc mai 

bun pentru aceasta decât meditația și rugăciunea. 

40 Astăzi, orice lucru care ți-ar putea fi pus în fața ochilor te-ar tulbura, iar cea mai bună muzică ți s-

ar părea prea neînsemnată pe lângă concertul ceresc al Cuvântului meu. Și în loc să vă ajute în 

devoțiunea voastră, aceste lucruri ar putea în cele din urmă să vă deranjeze. Nu aveți nevoie sau nu doriți 

nimic exterior; de aceea, v-ați obișnuit să închideți ochii în timpul în care primiți proclamarea mea. Căci 

sufletul, în dorința sa supremă de înălțare, vrea să se debaraseze de orice contact cu materialul. 

41 În trecut, altarul pe care l-ați ridicat pentru divinitatea mea era departe de voi; astăzi l-ați ridicat 

în inimile voastre. Ofranda voastră, care pentru o lungă perioadă de timp a fost materială, ați înlocuit-o 

acum cu o manifestare spirituală. Tu știi că în ochii mei iubirea ta este mai frumoasă decât cea mai 

frumoasă floare din grădinile tale și că iertarea pe care o acorzi unui semen este pentru 

Eu valorez mai mult decât pocăința cu care credeai cândva că îți poți spăla petele. 

42 Eu vă ascult în tăcere, pentru Mine nu este necesar să vă mișcați buzele. Eu nu sunt un păcătos 

care ascultă un alt păcătos. Eu sunt în Spirit, iar sufletul tău este cel pe care îl aud și este cel care încearcă 

să se ridice și să comunice cu Mine. 

43 Mulți au auzit cuvântul meu în acest timp, dar nu toți l-au luat ca pe un adevăr. Desigur, nu toți au 

ajuns la momentul în care pot înțelege această învățătură. În toate timpurile au fost mulți cei chemați, 

dar numai câțiva au fost aleși în cele din urmă ─ pentru motivul pe care vi-l amintesc astăzi: este că numai 

cei care înțeleg, simt sau cred în timp se numără printre cei care au rămas și se pregătesc să Mă urmeze. 

Uneori vedeți că semenii voștri vin cu aparența de a fi foarte avansați din punct de vedere spiritual și 

de a înțelege Doctrina Mea a Iubirii. După aceea, vedeți că ei nu au acceptat ca adevăr ceea ce au primit 

în cuvântul meu, și asta pentru că nu inteligența umană este cea care mă poate descoperi în primul rând 

─ ci spiritul, dacă în el este prezentă iubirea. Nu confundați una cu cealaltă. 

Pe de altă parte, îi vedeți venind la manifestarea mea pe unii dintre semenii voștri care par a fi 

needucați și mult prea materializați, la care nu vă așteptați nici pe departe să fie capabili să înțeleagă 

emoțional cuvântul meu, și ați fost uimiți de sensibilitatea lor și de înțelegerea pe care se pare că au 

atins-o. Motivul este că ei sunt stângaci în exteriorul lor, în umanitatea lor, dar în interior au atins o 

dezvoltare spirituală foarte mare. 

44 Cei care au crezut nu s-au trezit întotdeauna la credință din prima clipă. Aproape toți au luptat în 

interior. Am descoperit în inimile lor următoarele ─ sau întrebări similare ─: "Este adevărul? Este posibil 

ca eu să întâlnesc aici prezența Domnului? Este posibil ca aici să găsesc vindecare pentru afecțiunile mele 

pe care le-am crezut incurabile atâta timp?". Totuși, după ce au primit minunea, unii M-au întrebat: "El 

este cel care m-a vindecat?". 

Dar au fost, de asemenea, mulți care au crezut din prima clipă în care mi-au auzit vocea, și au fost 

chiar unii care, chiar înainte de a auzi cuvântul meu, credeau deja în el. 

45 Ceea ce a chinuit cel mai mult mințile multor oameni a fost sărăcia, mizeria în care M-am 

descoperit. Pentru că erau obișnuiți cu ostentația ritualurilor și cu bogăția generoasă din bisericile 

materiale. Dar vă spun că, așa cum odinioară am judecat deșertăciunea oamenilor arătându-le 

simplitatea Mea, tot așa și astăzi m-am ferit de afișaj fals și am dorit să mă arăt nu numai printre săraci, ci 

chiar printre păcătoși. 
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46 Dacă oamenii de mâine vor studia cu calm modul în care Mea s-a manifestat și îl vor compara cu 

profețiile cuprinse în Scripturi și vor examina mai îndeaproape sfera de activitate în care M-am arătat și 

în care s-a desfășurat manifestarea Mea ─ națiunea pe care am ales-o și poporul pe care l-am chemat ─ 

vor ajunge la concluzia fără rezerve că totul s-a făcut în mod perfect și că profețiile în ansamblu s-au 

împlinit cu fidelitate. 

47 Aici le vorbesc oamenilor din nou, le vorbesc cu Esența Mea Divină, dar cu cuvinte și concepte 

care le sunt la îndemână. Dar în timp ce unii cred în Mine doar datorită esenței divine pe care o găsesc în 

Cuvântul Meu, alții au nevoie de ceea ce voi numiți miracole pentru a crede. De aceea, vă spun că sunteți 

aceiași oameni ca și cei din a doua eră, care și-au adus bolnavii, incurabili pentru oameni, la mine pentru 

a-mi testa puterea. 

48 Îi găsesc pe unii orbi, pe alții șchiopi, pe mulți leproși și pe alții posedați de spirite confuze. Eu vă 

voi vindeca pe toți și vă spun că nimeni nu va pieri. Dar trebuie să vă atrag atenția că trebuie să fiți 

pregătiți, pentru că miracolele din acest timp le voi face mai mult în sufletul vostru înălțat decât în trup. 

49 Lazăr nu va fi singurul prin care vă voi face cunoscută învierea. Eu voi învia toți "morții". 

50 Voi, mulțimi, aveți aici cuvântul Meu. Puteți să Mă credeți sau să nu Mă credeți, să Mă iubiți sau 

să nu Mă iubiți. Dar vă spun cu adevărat, acest timp nu va mai veni, aceste lecții de înțelepciune, aceste 

discursuri divine, nu le veți mai auzi sub această formă. Dacă vreți să Mă auziți după 1950, trebuie să 

intrați în lumea de dincolo în spirit. Amintiți-vă că v-am spus: "Împărăția mea nu este din lumea aceasta". 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 186  
1 Bine ați venit tuturor discipolilor care se apropie de Mine pentru a-și spori cunoștințele. Fericiți și 

binecuvântați să fie toți cei care vor să recunoască în mod clar adevărul învățăturilor Mele. 

Faceți bine dacă vreți să rupeți vălul care vă acoperă ochii spirituali. O grea responsabilitate îi apasă 

pe toți cei care nu fac niciun efort pentru a pătrunde mai adânc în secretele înțelepciunii mele ascunse. 

2 Când se vor plictisi în sfârșit de plăcerile pe care le oferă carnea? Când își vor da seama că aceste 

plăceri i-au împiedicat să se bucure de răcoritoarele sufletului? Ei sunt vasali ai împărăției păcatului, sunt 

sclavii patimilor lor și umblă prin lume ca surzii, orbii, șchiopii și leproșii, fără să-și dea seama de 

aberațiile lor. Când cineva își dă seama în sfârșit că sufletul său este bolnav, nu știe cum să caute 

remediul în lumina care radiază din Spiritul meu. 

3 Orbii îi conduc pe orbi: Văd astfel multe națiuni ale lumii, mai mult decât sunt suficiente popoare 

ale pământului. Virtutea a devenit slabă, iar sentimentele bune s-au pierdut. Inima umană, în care ar 

trebui să pătrundă toate sentimentele nobile și toate gândurile înălțătoare, a devenit astăzi o sursă de 

egoism, vicii și aberații. 

4 Ce este ciudat în faptul că Domnul vostru, care vă iubește infinit, vine astăzi la voi pentru a vă da 

armele cu care să luptați împotriva răului care domnește în toți oamenii? 

5 Este adevărat că învățătura mea este o armă, o sabie laser care lovește inima și partea cea mai 

sensibilă a corpului. 

atinge oamenii. Voința de a învinge răul este ceea ce ai nevoie, iar această putere pentru sufletul tău este 

cea pe care ți-o dă Cuvântul meu. Cea mai mare și mai nobilă bătălie în care vreau să vă văd victorioși 

este cea pe care o duceți împotriva voastră înșivă pentru a vă controla pasiunile, egoismul și 

senzualitatea. Cu fiecare ocazie, lăsați această mare bătălie să izbucnească în voi. 

6 Pe de o parte se află bunăvoința, rațiunea, dreptatea și caritatea; pe de altă parte, se ridică 

pasiunile corupte, umane. Dar lumina va triumfa asupra întunericului. Dacă aș ști că nu va fi așa, nu ți-aș 

permite să te angajezi într-o luptă inutilă și neproductivă pentru sufletul tău. 

7 Când vă gândiți la patriarhi, la profeți sau la apostolii mei, nu vă gândiți la ei ca la niște oameni 

excepționali, pentru că toți au fost creați din aceeași esență cu care ați fost creați și voi. Dar aceia au fost 

oameni care s-au străduit să rămână pe calea luminii, să adere la adevăr, să respecte întotdeauna Legea 

mea și să trăiască în bunătate. Voința lor nu a slăbit, motiv pentru care au lăsat în urmă opere care sunt 

un exemplu pentru frații lor umani. 

8 Îi recunoști pe acei oameni care aleargă după plăceri, mângâieri sau doar după pâinea cea de 

toate zilele, indiferenți la darurile Duhului, nereceptivi la adevărurile care îți descoperă viața veșnică? 

Mai târziu îi veți vedea alergând cu nerăbdare la sanctuarul spiritual pentru a deveni colaboratori ai 

adevăratei Biserici. 

9 În Cuvântul meu divin, oamenii vor găsi lumina care îi va învăța să se folosească de puterea pe 

care sufletul o conține în el însuși și îi va învăța să meargă ferm pe calea încercărilor care este viața. Cine 

privește lumina mea nu face un pas greșit și nu se poticnește. 

10 Trebuie să pătrunzi în cuvântul meu, căci dacă nu o faci, vei vedea secrete în care Maestrul ți-a 

vorbit clar și perfect. Dumnezeu nu are secrete pentru om. Chestia este că o dată nu ați vrut să 

pătrundeți în Lumină, iar altă dată ați vrut să aflați revelațiile înainte de vreme. Murdăria în care a căzut 

omul este motivul pentru care nu a înțeles corect multe dintre învățăturile mele, deși a venit deja timpul 

să le înțeleagă. 

11 Ce ați învățat de la religiile voastre? Ce rost are să spui că crezi una sau alta, dacă viața ta nu se 

supune respectării principiilor pe care le recomandă și nici nu cauți să te apropii de Mine prin ele? 

12 Dacă vreți să știți dacă îndepliniți legea divină, întrebați-vă dacă primiți o recoltă de iubire în 

lume. 
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13 Am multe lucruri să vă spun în acest moment, pentru ca voi să înțelegeți că sunt gata să vă dau 

Împărăția mea din ceruri. Dar pentru aceasta trebuie să vă eliberați sufletul spiritual, pentru că el va fi cel 

care Mă va primi. Atunci Mă veți vedea și Mă veți simți. 

14 Va fi un legământ de pace între oamenii de bunăvoință. Dar vă atrag atenția că nu trebuie să 

așteptați până când vă aflați în căminul spiritual pentru a încheia acest legământ. Meritul este că aici, 

unde lumea a primit Sângele Mielului ca Sămânță a Iubirii, voi îi oferiți Tatălui omagiul recunoștinței și 

cea mai bună ofrandă a voastră: ascultarea voastră prin iubirea reciprocă. 

15 Credeți în nemurirea sufletului. Vă spun acest lucru pentru că unii cred că moartea va distruge 

existența celor care persistă în păcat și îi va exclude de la Viața Veșnică, lăsându-i în schimb supuși unei 

pedepse veșnice. 

16 Cei care adoptă o astfel de idee au interpretat greșit unele dintre revelațiile mele și au interpretat 

greșit sensul lor. Dacă acest lucru ar fi corect și posibil, ar fi ca și cum ar explica înfrângerea iubirii, a 

bunătății și a dreptății. Atunci care ar fi fost sensul devenirii Mele ca om ─ Patimile Mele, Moartea Mea și 

Prezența Mea printre voi ca om? Nu uitați că am venit de dragul păcătoșilor, al celor bolnavi, al sclavilor, 

al celor flămânzi, al celor pierduți. 

17 Sufletul vostru spiritual posedă Viața Veșnică dăruită de Spiritul Divin, iar singurul lucru care 

moare în om este carapacea, carnea, pe care sufletul o va lăsa în urmă pentru a se putea înălța. Va 

vedea, de asemenea, cum păcatul va dispărea, dacă are vreunul în el, iar bandajul întunecat al ignoranței 

va cădea de pe el ca un fruct uscat. Dar sufletul se va ridica mai puternic, mai conștient, mai luminos și 

mai pur după fiecare dintre aceste "morți" pe care le va trăi în sine fără să moară. 

18 Ai trăit în viața ta vreo pasiune fizică care să pună stăpânire pe întreaga ta ființă și să te împiedice 

să auzi vocea conștiinței, a moralității și a rațiunii? 

Acest lucru s-a întâmplat atunci când sufletul s-a scufundat, pentru că ispitele și puterea fiarei răului, 

care locuiește în trup, l-au cucerit. 

Și nu este adevărat că ați experimentat un sentiment profund de fericire și pace atunci când ați reușit 

să vă eliberați de această pasiune și să îi învingeți influența? 

19 Această pace și această bucurie se datorează victoriei sufletului asupra trupului ─ o victorie 

obținută printr-o luptă imensă, o bătălie interioară "sângeroasă". Dar a fost de ajuns ca sufletul să prindă 

o nouă putere și să se ridice, stimulat și sfătuit de conștiință, și deja a învins impulsurile cărnii și s-a 

eliberat de a fi târât și mai mult în ruină. 

În această luptă, în această renunțare, în această bătălie împotriva voastră, ați văzut murind ceva care 

locuia în voi fără să fie viața voastră. A fost doar o pasiune fără sens. 

20 Înțelegeți, așadar, că atunci când omul se lasă călăuzit de inspirația conștiinței și își supune toate 

acțiunile poruncii superioare, este ca și cum în el s-ar naște un om nou ─ cel pentru care nu există 

moarte. Căci el va considera corpul doar ca fiind învelișul necesar pentru suflet; iar când acesta din urmă 

va pleca spre adevărata sa casă, corpul va trebui să se scufunde în pântecele pământului pentru a se 

dizolva în el. 

21 Eu vă spun că nu există "moarte veșnică" și cu atât mai puțin ar putea exista o ispășire veșnică. 

Doar ceea ce este dăunător moare ─ inutilul, răul, iar ispășirea trebuie să ia sfârșit atunci când se 

realizează purificarea. Deja atunci v-am spus că nimic din lucrarea mea nu va pieri. De asemenea, v-am 

spus că niciunul dintre copiii Mei nu va pieri și, mai mult, v-am dezvăluit nemurirea sufletului, spunându-

vă: "Eu sunt Viața, cine crede în Mine nu va muri niciodată". 

22 Iubiți oameni: Închideți ochii voștri umani și simțiți prezența Mea "pe nor". Voi auziți o voce 

umană, este cea transmisă de purtătorul de voce pe care îl folosesc pentru a vă transmite vibrația mea 

mentală. Dar dacă vă ridicați spiritual, veți simți prezența mea spirituală. O, binecuvântat al treilea timp, 

când fiecare ochi va putea să-L privească pe Domnul său! Idolatria va cădea la pământ și oamenii vor 

ajunge să cunoască adevărul pe deplin. 

23 Pentru a deschide acest timp, am vrut să Mă comunic prin intermediul minții voastre, astfel încât 

să Mă simțiți mai aproape, mai intim, mai apropiat de voi. De asemenea, în cea de-a doua eră, m-am 
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apropiat de oameni, născându-mă printre ei, trăind alături de ei, împărtășindu-le durerile și suferințele 

sub ochii lor. 

24 Astăzi, la noul meu cuvânt, mulțimile se trezesc și formează o comunitate între ele. Majoritatea 

sunt săracii pământului, cei pe care îi numiți "dezmoșteniți", dar care, în realitate, nu sunt lipsiți de 

niciunul dintre darurile pe care Duhul Sfânt vi le-a dat. Datorită învățăturii mele, acești oameni s-au trezit 

din letargia lor și au devenit conștienți de tot ceea ce poartă în ei înșiși. Ca urmare, în ei a început o 

dezvoltare spirituală, iar stângăcia lor a dispărut treptat. Intuiția s-a instalat și le-a luminat ființa, 

inspirația le-a mângâiat mintea, darul văzului le-a luminat privirea în timpul rugăciunii, i-a făcut să 

depărteze vălul de cele spirituale și le-a dezvăluit și ceva din ceea ce le rezervă viitorul. Darul vindecării ─ 

fie prin simplul cuvânt, fie prin "ungere", fie chiar prin intermediul gândului ─ a izvorât din adâncul 

inimilor lor, iar multe alte capacități au devenit vizibile la umilii discipoli ai acestei Lucrări. 

25 Motivul este că ei, care nu posedau nimic pe pământ ─ când au simțit că au primit o moștenire de 

la Tatăl ─ și-au pus toată inima și entuziasmul în slujba acestei cauze și astfel au descoperit multe dintre 

darurile harului pe care ființa lor le deținea și pe care nu le cunoșteau. 

26 Cum ar fi putut oamenii să descopere darurile pe care le avea spiritul lor, din moment ce inima lor 

dorea doar să posede bogățiile pământului? 

27 Dacă oamenii ar fi știut cum să se roage, dacă ar fi înțeles că Eu cunosc limbajul inimii, că înțeleg 

nevoile sufletului lor, că le înțeleg până și cea mai mică dorință, că știu să le interpretez gândurile, oricât 

ar părea acestea, ei ar fi trimis rugăciunea lor către Creator. Dar omul este lumesc și și-a materializat 

închinarea la Dumnezeu și dezvoltarea sa spirituală. Dar cum să-i facem pe oameni să înțeleagă erorile 

lor? Trimițând în ea un popor spiritualizat, ai cărui copii trăiesc în acea moralitate superioară pe care o 

învață Doctrina mea. 

28 Omenirea a sfidat justiția divină cu știința sa, cu păcatul său, cu războaiele sale, cu doctrinele sale 

și cu materialismul său, și, întrucât greșelile sale au fost foarte mari, nu se putea aștepta decât la 

pedeapsă. Dar vedeți cum am răspuns trimițând oamenilor Lumina Mea Divină, care este mângâiere, 

revelație, iertare și pace, pentru ca ea să-i lumineze și să-i ajute în evoluția lor. 

29 Omul a umplut cu amărăciune un pahar pe care mai târziu va trebui să-l bea. Dar vă spun cu 

adevărat, prin această durere va primi lumina. Dar eu aduc în inimile voastre o lumină care vă va ajunge 

ușor, care vă va convinge spiritul prin iubire și înțelepciune adevărată. 

30 Voi, mulțimile care auziți acest glas chiar acum ─ bucurați-vă la gândul că ați fost destinați să 

vedeți lumina mea în acest timp de mari lupte spirituale. 

31 Nu dormiți, căci nu vă vorbesc doar prin acești purtători de voce. Îți vorbesc în orice moment 

când sufletul tău este în pace și se poate ridica pentru a intra în comuniune cu Mine. 

32 Pentru a vă putea folosi inima ca ghid, permiteți-Mă să o netezesc mai întâi, astfel încât să primiți 

inspirația divină prin intermediul sentimentelor sale. 

33 Nu numai voi Mă chemați pe Mine, ci și frații și surorile voastre, în funcție de diferitele religii, îl 

cheamă pe Dumnezeul lor. Eu nu vin doar la voi, ci și Eu, Duhul Mângâietor, dau pace oricărei inimi și 

oricărui spirit îndurerat. 

34 Omul a creat o imagine a iubirii lui Iisus în imaginația sa și a transferat-o pe o pânză, dându-i 

formă umană, deoarece nu putea reprezenta spiritul Creatorului. 

35 De la toate popoarele, de la toate popoarele din toate timpurile, am acceptat întotdeauna 

închinarea lor, arderile lor de tot, ritualurile și sacrificiile, pentru că pentru Mine contează intenția bună 

și nu fapta. 

36 Este adevărat că imaginile pe care oamenii mi le-au făcut sunt imperfecte, dar eu nu mă opresc să 

contemplez opera imaginii în care mă recunosc, ci intenția bună a intenției lor este cea care ajunge la 

mine. 

37 Și totuși ─ cât de plăcut va fi pentru Tatăl când va vedea omenirea practicând spiritualizarea ca 

acești oameni care încep să facă primii pași, renunțând la superficial și exterior, să simtă că Mă purtați cu 
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adevărat în inimile voastre, că sunt în intenția voastră atunci când intenționați să faceți o faptă bună, că 

sunt în gândurile voastre atunci când căutați să fiți în comuniune cu Mine. 

38 Cine, auzind acest glas, ar putea să se îndoiască de faptul că slava lui Dumnezeu se manifestă în 

mizeria unui trup omenesc? Îi este mai plăcut lui Dumnezeu să se manifeste într-o pâine care este 

materie inanimată, decât prin intermediul propriilor Săi copii, omul, creat după chipul și asemănarea Sa și 

considerat cea mai perfectă ființă a creației? De ce nu s-ar manifesta Lumina, Spiritul divin, prin 

intermediul creaturii privilegiate, făcută după chipul și asemănarea Sa? Nu este nimic ciudat în faptul că 

Dumnezeu se poate face cunoscut prin organul minții umane. Dar această umanitate este necredincioasă 

și suspicioasă pentru că a fost rănită de multe ori în sentimentele sale cele mai sacre. De aceea, ea doar 

aude și nu ascultă. 

39 Inima umană trebuie să fie din nou lucrată cu dalta iubirii, pentru ca din ea să se nască 

sentimentele de fraternitate și noblețe. 

40 Inima omului s-a împietrit în așa măsură încât rămâne amorțită în fața durerii sau a nenorocirii 

unui semen. Dar trebuie să simtă durerea străină și să înțeleagă cauza ei, pentru ca omul să poată 

progresa pe calea sa de dezvoltare. 

41 Dacă omul se mulțumește să își judece aproapele, nu va face decât judecăți greșite. Dar dacă 

încearcă să înțeleagă motivul durerii sale, cu intenția nobilă de a-l ajuta, i se va dezvălui originea ascunsă 

a acelei dureri, pe care o va putea apoi atenua. 

42 Câți își fac viața insuportabilă din lipsă de credință spirituală, pentru că ei cred că lumea fizică este 

singura care există și se îndoiesc de existența spiritului, pentru că pentru ei nimic nu o poate dovedi. 

Aceste și alte contemplații triste îi aduc la disperare și chiar îi împing la moarte. 

43 Prima lecție pe care o dați viitorilor voștri discipoli ar trebui să se bazeze pe această instrucțiune. 

Trebuie să le oferiți posibilitatea de a se înălța de la prima treaptă a căii lor de dezvoltare. Le vei dezvălui 

că Tatăl, în iubirea Sa infinită și în dreptatea Sa perfectă, acordă fiecărui suflet atâtea vieți materiale câte 

vieți materiale are nevoie pentru a se desăvârși; că unele ființe fizice suferă mai mult decât altele, că 

există vieți pline de bunăstare și altele pline de amărăciune și ispășire. 

44 Pământenii care trăiesc fără durere și fără mari încercări sunt cei care au fost motivul pentru care 

mulți ignoranți și nemulțumiți Mă numesc nedrept. 

45 Vor fi mai mult decât suficiente astfel de cazuri pe drumul vostru, iar voi veți fi cei chemați să dați 

explicații. Vei fi întrebat dacă este sigur că va exista o recompensă sau o pedeapsă după această viață. La 

aceasta veți răspunde că, atâta timp cât sufletul nu a atins nivelul de dezvoltare necesar pentru a trăi 

(pentru totdeauna) în Valea Spirituală, el trebuie să se întrupeze pe acest pământ, trecând prin fiecare 

viață pământească în funcție de progresul celei precedente. Uneori se va întâmpla pentru a culege o 

recoltă bună, în alte cazuri pentru a plăti o datorie sau pentru a finaliza o lucrare începută. 

46 Atunci când sufletul va fi parcurs întreaga cale care i-a fost trasată ca destin pe pământ, se va 

putea înălța spre casa spirituală, unde va găsi continuarea căii care îl va conduce spre beatitudinea 

eternă, spre sânul Domnului. 

47 Nu lăsați niciun punct întunecat sau neclar. Nu-i veți convinge pe toți, dar chiar și prin îndoiala 

necredincioșilor veți avansa prin cunoașterea gândurilor lor pentru a-i convinge pe alții pe care îi veți 

întâlni mai târziu în războiul cuvintelor. 

48 Adevărat vă spun că învățătura Mea va fi pentru omenire ca trezirea într-o dimineață de 

primăvară, ca roua care face fertile câmpurile ─ astăzi, când lumea este un câmp al morții, arid și uscat. 

49 Mergeți la toți în numele meu. Cine ar putea refuza numele iubitor al lui Isus, de vreme ce jertfa 

mea a fost pentru toți? 

50 Lăsați-i pe semenii voștri să simtă că vă aflați în prezent la poalele muntelui, așteptând instrucția 

de trezire a Maestrului vostru. Căci cuvântul meu este viață pentru sufletul tău. 

51 Am așezat la masă fețe de masă albe și am pus pe ele roadele pomului vieții, ca să vă întăresc 

sufletul. 
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52 Lumina Duhului Sfânt îți izbăvește sufletul din întuneric, pentru că te-ai rătăcit, ți-ai pierdut calea 

și ești mort pentru viața harului. 

53 Ați căzut în idolatrie, popor iubit, în neascultare și în nerecunoștință. Ați părăsit lumina și v-ați 

întors în întuneric, ați renunțat la haina albă și în loc de apă cristalină ați băut apă tulbure și v-ați otrăvit 

cu ea. 

54 Eu am devenit om în Era a doua pentru a vă învăța să iubiți și să iertați, am venit să vă dau un 

exemplu de umilință și blândețe, ca Maestru v-am dat învățătura Mea. Dar vremurile au trecut și ați 

căzut în eroare. 

55 O, popor pe care l-am ales dintre toți oamenii! Te-am căutat și te-am găsit în catacombe, te-am 

găsit în deșert unde ai hrănit cele șapte păcate. Astăzi vin ca un păstor bun și te caut pe toate căile și 

cărările și te salvez din prăpastie. M-ați ascultat și M-ați simțit și ați primit de la Mine tot ceea ce-i 

lipsește sufletului vostru. Eu v-am dat dovezi de iubire, v-am luminat și din cartea învățăturii Mele v-am 

dat din belșug. 

56 Veniți, poporul meu, urcați pas cu pas pe munte. Pe măsură ce urci, te vei simți în comuniune cu 

Tatăl tău și te vei putea bucura de roadele pomului vieții. Un izvor cu apă cristalină curge din vârful 

muntelui pentru a vă potoli setea. 

57 Israelul Epocii a treia: Voi îl ascultați pe Maestrul vostru, care vă instruiește și profețește. În ce 

scop, iubiți oameni? ─ Pentru ca prin harul meu divin să te trezești din letargia în care te afli. 

58 Cine are ochi va vedea, cine are creier va gândi și cine are urechi va auzi pe Stăpânul său. Voi 

sunteți aceia pe care degetul Meu arătător i-a însemnat ─ morții cărora le-am dat viață ─ orbii cărora le-

am redat vederea ─ cei pierduți pe care îi călăuzesc cu lumina Mea, și naufragiații cărora le-am arătat 

barca de salvare. 

59 Gândiți-vă la banchetul pe care Tatăl l-a pregătit pentru "fiul risipitor" care a pierit, biciuit de 

vârtejuri și care a băut paharul amărăciunii. 

60 Simțiți-Mă și lăsați-Mă să locuiesc în inimile voastre și să vă spun așa cum am spus ucenicilor Mei 

în al doilea veac: "Luați și mâncați, acesta este trupul Meu". Tot așa vă spun și vouă în acest al treilea 

timp: "Luați și mâncați, acesta este Cuvântul Meu". 

61 Iubiți discipoli, se apropie anul 1950, când voi înceta să vă mai vorbesc sub această formă. Dar, în 

vederea acestui lucru, vă spun că, după ce veți primi Cuvântul Meu din belșug, veți porni la drum ca și 

Maestrul vostru. Vei fi ca un far pentru umanitate și vei dărui iubire din belșug semenilor tăi. 

Pacea mea fie cu voi! 
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1 Veniți să mâncați pâinea vieții veșnice la masa Maestrului. Îngerii au pregătit banchetul și Tatăl 

vostru vă primește pe toți. Mâncați și beți, dar apreciați gustul ceresc al acestei mâncăruri și nu vă 

comportați ca unii care se așează la masa mea, mănâncă, beau și apoi pleacă fără să-și dea seama cu cine 

au fost. 

2 Pâinea pe care v-o ofer astăzi este aceeași pâine pe care v-am adus-o în al doilea veac. Căutați 

sensul în ambele și veți descoperi că este același ─ cel al Iubirii Mele Divine. 

3 Eu vin să vă răscumpăr, așa cum am făcut-o în timpul celei de-a doua ere, și tuturor celor care vor 

să Mă urmeze le spun: "Luați-vă crucea și mergeți pe urmele Mele". Știți bine că crucea constă în 

smerenie, iubire, milă, renunțare și sacrificiu. Cei care se apucă de ea știu deja calea pe care trebuie să o 

urmeze. Nu am înșelat pe nimeni spunându-i că drumul Meu este presărat cu trandafiri. Căci vreau ca 

soldații Mei să Mă urmeze din dragoste și credință. 

4 Știu că, după ce le-am arătat copiilor mei adevărul învățăturii mele, cei care mă urmează vor fi 

credincioși și sinceri în toate acțiunile din viața lor. Printre credincioșii mei nu vor exista servitori plătiți, ci 

doar discipoli înflăcărați și adepți dezinteresați. 

5 Dacă cineva va interpreta greșit această lucrare și o va exploata în scopuri necinstite, își va da 

singur numele de "trădător", iar conștiința sa va fi propriul judecător. 

6 Ați avut deja un exemplu dureros și trist în unul dintre discipolii mei din Era a doua, astfel încât să 

îl evitați și să nu încercați să îl imitați pentru niciun motiv. Căci nu este drept ca cineva, după ce a făcut 

parte din numărul copiilor mei credincioși, să fie nevoit să plece pentru a-și ascunde fărădelegea care l-a 

pătat ─ așa cum a făcut Iuda când a plecat de la Cina cea de Taină, deoarece a înțeles că nu era demn să 

mai rămână nici măcar o clipă printre cei care în curând își vor da viața pentru a da mărturie despre 

adevărul revelat prin Maestrul divin. 

Cei care M-au urmat atunci au făcut-o din dragoste pentru cauza Mea. Astăzi vreau ca voi, care veniți 

aici cu dorința de a primi învățătura mea, să mă urmați la fel ─ dar nu împinși de interese omenești sau de 

teama greșit înțeleasă de dreptatea mea. Vreau ca numai dragostea pentru aproapele tău să te inspire să 

faci acest lucru, pentru că în ei iubești și slăvești pe Tatăl și Creatorul tău. 

7 Dacă aș vrea ca frica să vă convingă, ar fi suficient să o doresc și forțele naturii s-ar dezlănțui, 

arătându-vă astfel că eu sunt singurul puternic. Dar vreau ca în fiecare dintre voi să se acumuleze 

meritele, care se obțin prin smerenie, credință și iubire. 

8 Acum este un timp nou și acesta este motivul pentru care primiți acum învățături noi. Căci 

evenimentele din vremurile anterioare, așa cum așteaptă omenirea, nu se vor repeta în această epocă. 

Ar fi ca și cum timpul ar fi stat în loc și omenirea ar repeta aceeași lecție. 

9 Soldați ai lui Isus ─ așa vă numesc, pentru că vă încredințez cauza mea: Cercetați învățătura mea, 

ca să fiți siguri de acest adevăr. Apoi, după ce ați căpătat încredere, nu trebuie să vă scufundați din nou în 

somn, iar teologii nu vă vor stânjeni cu întrebările lor, deși ceea ce v-am prezentat astăzi nu conține 

niciun mister. Tezaurul secret s-a deschis înaintea spiritului tău pentru ca tu să îl cunoști tot mai bine pe 

Tatăl tău. Care ar fi rostul dacă aș veni la tine cu secrete? Ați putea numi aceste secrete revelații? 

10 V-am promis Spiritul Adevărului care va veni la voi pentru a vă explica învățăturile mele 

anterioare; și acum vă pot spune că în acest Cuvânt am adus tot ceea ce este destinat pentru acest timp. 

11 Înțelegeți cum să fiți discipolii mei, ascultând cu atenție învățăturile mele, reflectând asupra lor și 

aplicându-le ulterior. 

12 Copiii mei: În timp ce voi Mă recunoașteți după cuvintele Mele, Eu vă recunosc după faptele 

voastre. 

13 Împreună veți învăța mai bine lecția mea. Învățătura este amănunțită, plină de lumină, pentru că 

este dragostea Tatălui însuși care se revarsă în cuvânt. Prin urmare, trebuie să vă folosiți toată voința 

pentru a vă dovedi că sunteți buni discipoli. 
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14 Lumea ta este un deșert, eu sunt oaza. Sunteți niște rătăcitori însetați care m-ați chemat și mi-ați 

arătat toată setea voastră de dreptate și de iubire. V-am trimis Cuvântul Meu ca o apă pură și cristalină. 

Ocazional a fost ca o mană, dar întotdeauna a fost hrana care îți întărește sufletul în lunga și dificila sa 

traversare a deșertului. 

15 Când va veni vremea, veți deveni oaza care oferă umbră, apă și răcoare călătorului suferind. Cu 

voi, cei care suferă își vor vindeca inimile, căci vă transform în prezent în balsam vindecător. 

16 Acum este timpul luminii, sunteți cu toții îmbrăcați cu ea. Această lumină îl va face pe om să 

înțeleagă că în el există un atom de divinitate, care este sufletul, a cărui inteligență, ghidată de conștiință, 

îl va conduce spre pace. 

17 Aceste daruri trebuie să-l elibereze de amendamentele dureroase și să-i permită să urce pe 

tărâmurile înțelepciunii desăvârșite. 

18 De-a lungul veacurilor, am văzut mulți dintre copiii mei care au refuzat plăcerile pe care le oferă 

această lume și au luat calea Legii mele pentru a lăsa o dâră de exemple spirituale și inspirație pentru 

umanitate. Aceste creaturi, acești oameni care, ca și voi, au locuit pe pământ și au venit doar pentru a 

aduce mesajul lor de iubire și consolare, trăiesc astăzi în lumea spirituală și se bucură de pace adevărată. 

19 Nu vă cer să îmi dedicați tot timpul vostru, pentru că v-am dat îndatoriri și responsabilități pe 

pământ. Dar trebuie să înțelegeți că trupul uman pe care îl iubiți atât de mult este doar mantia sau 

învelișul sufletului. Este carnea în care se trezește toată suferința. 

20 Ați permis ca acest trup să fie plin de imperfecțiuni și ispite pe care mintea voastră le creează 

atunci când nu vegheați și nu vă rugați. 

21 Știu: atâta timp cât vă aflați în această lume, inimile și simțurile voastre vor înclina spre ea. Dar 

luptați împotriva a tot ceea ce este dăunător, lipsit de sens și imoral. Nu vă sfătuiesc să vă închideți în 

mănăstiri și să disprețuiți lumea și contactul cu vecinii voștri, pentru că aceasta ar fi o neînțelegere a 

iubirii și slujirii voastre pentru Divinitatea mea. Nu vă străduiți să fiți puritani, uitând că este de datoria 

voastră să respectați și legile naturii. 

22 Îndepliniți legile la care v-a supus Creatorul. Unele se referă la suflet, altele la trup, iar eu vă 

ordon doar să respingeți ceea ce este dăunător, aroganța și ipocrizia. 

23 O, ucenici iubiți, care ascultați învățătura Maestrului: vedeți cum Cuvântul meu trezește 

facultățile care au stat adormite în voi. 

24 Puteți spune, pe bună dreptate, că acestea sunt deja ultimele momente ale prezenței mele 

printre voi sub această formă. Sunt clipe prețioase, pentru că atunci când vă veți aminti de ele după 

plecarea mea, veți putea spune: "Ce har ne-a acordat Domnul!". 

25 Așadar, iubiți ucenici, feriți-vă de ispite. Nu vă preocupați de lucruri care nu vă privesc. 

Asigurați-vă că spiritualizarea se poate reflecta în voi. Știu că lupta voastră este fierbinte, că a face binele 

este uneori greu și amar. De aceea, vă învăț mai întâi să-i iubiți și să-i iertați pe cei dragi și apoi să vă 

trimiteți voi înșivă în mijlocul umanității. 

26 Nu obosiți, căci lucrarea pentru suflet nu se va sfârși niciodată. Ceea ce în prezent vă apare ca o 

răsplată sau o pedeapsă, sufletul vostru, atunci când se va strădui să se ridice, va primi ca pe o 

recompensă; căci nu va obosi niciodată să iubească și să semene binele. 

27 Binecuvântată este inima pregătită, pentru că se aseamănă cu trandafirul parfumat care își 

dăruiește mireasma. Binecuvântat este gândul omenesc care a putut să se ridice până la Mine, căci el 

contemplă frumusețile spirituale. Cel care știe cum să-și înalțe sufletul va face fapte mărețe, iar mintea 

lui va înțelege și va crea o lume mai bună. 

28 V-am echipat pentru ca voi să puteți porni să construiți o lume în care să domnească binele. Căci 

oamenii din acest timp au contribuit cu păcatele lor, într-un fel sau altul, la distrugerea a ceea ce este mai 

nobil și mai înalt care poate exista în inima omului ─ iubirea spirituală. 

29 Nu te strădui atât de mult pentru confortul tău. Renunță la dorința de a-ți asigura viitorul. Nu mai 

fiți nemulțumit. Ce îți dorești sau ce aștepți de la această lume? Ați avut deja onoruri, plăceri, laude. Unii 

au avut totul, alții mult. Și totuși vă găsesc pe toți fără fapte bune. 
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30 Întrebați-vă dacă ați fost drepți cu voi înșivă. Aveți inteligență, aveți rațiune și libertate de voință. 

În prezent, voi ascultați cuvântul meu, nu vă puteți numi ignoranți. Ați învățat să Mă căutați în infinit, 

acolo unde nu există forme, pentru că, în calitate de Dumnezeu, nu le am. 

31 Eu sunt în voi înșivă. De ce ar trebui ca oamenii să Mă caute mereu în acel albastru pe care ei îl 

numesc "cer"? Pot să vă spun și acest lucru: sunt dincolo de acel rai. Căutați-mă cu umilință și respect și 

vă voi permite să pătrundeți adânc în înțelepciunea mea. Dar ce om a pătruns în gândirea sa până acolo 

unde este puterea lui Dumnezeu? ─ Nimeni. Pentru că nimeni nu cunoaște calea sau scara pentru a 

ajunge la Mine, pentru că omul nu a ascultat de vocea conștiinței. 

32 Omul nu-și cunoaște încă lumea, pământul, a cărui natură îi rezervă încă multe surprize. Și există 

încă multe lumi ca cea care vă înconjoară. Dar dacă creația, care nu este decât o parte a lucrării Mele, nu 

este cunoscută ─ de ce există cei care pretind că Mă cunosc prin intermediul științei lor? 

33 Mă adresez sufletului care într-o zi va parcurge adevărata cale care duce la Mine și va vedea 

gloria Mea divină. 

34 Fiți oameni umili și plini de înțelegere. Fiți oameni ai păcii. 

35 Îmi ceri să revărs harul Meu asupra ta, pentru că știi că Cuvântul Meu este singura hrană pentru 

sufletul tău. Căci viața pe care o trăiești te face să cazi din când în când. Aveți un gust amar în gură; de 

aceea, mă apropii de voi pentru a vă da dulceață și tandrețe în Cuvântul meu și pentru a vă potoli setea 

cu iubirea mea care umple totul. Dar există oameni infinit mai înfometați decât tine. De aceea, vă las ca 

administratori ai revelațiilor mele, pentru ca voi să puteți împărtăși darurile mele de har cu acești 

oameni. 

36 Trebuie să deveniți maeștri, dar trebuie să vă imprimați în inimă, una după alta, ultimele mele 

lecții. Nu sunteți încă pregătiți. Dacă în acest moment Maestrul l-ar chema pe cel mai avansat să îi ia locul 

și să vorbească în numele său, el nu s-ar simți în stare să o facă, iar frica nu l-ar părăsi și nici buzele nu i s-

ar deschide. 

37 Dar în curând va trebui să vorbiți în acest fel ─ după 1950, când Eu voi retrage Cuvântul Meu. 

Atunci trebuie să vă învingeți toate temerile și să vă folosiți de puterea Mea pentru a intra complet în 

îndeplinirea sarcinii voastre. Nu va mai fi același extaz pe care l-ați cunoscut până acum, prin intermediul 

căruia v-am vorbit în acest timp. Va fi suficient să vă ridicați la Mine plini de credință și să ascultați vocea 

spiritului vostru, atunci inspirația va fi în intelectul vostru. 

38 Veți instrui mulțimile să vă sprijine cu gândurile, devotamentul și echiparea lor. Atunci veți avea 

grijă ca cuvântul vostru să fie cu adevărat aducător de inspirație divină. 

39 Vedeți cum se va schimba forma (a proclamațiilor) și totul va deveni mai simplu pentru ca 

oamenii să înțeleagă mai bine. Căci omul vrea claritate, nu mai vrea să-și obosească intelectul cu 

descifrarea unor lecții pe care le consideră neclare. De aceea, în ultimele timpuri ale proclamării Mele, 

fac Cuvântul Meu mai ușor de înțeles, pentru ca voi să nu faceți greșeli. 

40 De asemenea, în timpul celui de-al Doilea Timp, Maestrul și-a clarificat învățătura în ultimele 

perioade (de predare), deoarece aceste ultime lecții trebuiau să facă toate învățăturile anterioare mai 

ușor de înțeles. 

41 Ție îți spun: vreau ca toate acțiunile tale să fie o scânteie de adevăr. Căci Doctrina pe care v-am 

dat-o este ca apa limpede ca cristalul. Nu le arătați oamenilor nimic din lucrarea Mea într-un mod 

înșelător, pentru că totul are o explicație plauzibilă și un motiv de a fi. În tot ceea ce transmiteți, nu 

trebuie să existe teamă de lume. În acest fel, toți cei care și-au înșelat semenii cu proclamații necinstite 

își vor recunoaște greșeala și vor rămâne în slujba Mea doar cei care sunt pregătiți cu bună intenție și 

bună pregătire pentru a aduce oamenilor adevărul Meu, iubirea și pacea Mea. Adevărat vă spun că 

buruienile care cresc în inimi vor fi îndepărtate de pe câmpurile fertile. Numai în acest fel omenirea va 

recunoaște adevărata lucrare a Duhului Sfânt. 

42 Îi veți găsi pe toți ucenicii Mei împrăștiați pe tot pământul. Pentru că oricine este spiritual în 

modul său de viață și se închină la Mine este un spiritualist. 
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43 Unificarea religiilor va veni atunci când spiritul omului se va ridica deasupra materialismului, 

tradițiilor, prejudecăților și fanatismului. Atunci oamenii se vor fi unit spiritual într-o singură închinare: 

cea a bunătății din dragoste pentru Dumnezeu și pentru aproapele. Când se va întâmpla acest lucru, 

omenirea va intra într-o perioadă de perfecțiune. De aceea, vă cer să arătați lucrarea mea printr-o 

conduită bună și dreaptă. 

Nu fiți îngrijorați că nu veți trăi pentru a vedea realizarea tuturor acestor lucruri. Dar veți avea cu 

siguranță satisfacția de a fi contribuit cu sămânța voastră la instaurarea Împărăției Păcii ─ o sămânță care 

va da roade în inimile generațiilor viitoare. 

44 Pregătiți-vă, semănători în câmpul meu, căci câmpurile sunt gata să primească sămânța 

învățăturii mele. 

45 Nu este departe ziua în care veți vedea mulțimi de oameni care vă vor căuta, traversând mările în 

dorința de a primi ceea ce Maestrul v-a dat pentru ei. 

Acest continent îi va primi cu fraternitate și pace. Rasele se vor amesteca, va fi o uniune a oamenilor, 

pentru că obiceiurile și ideile lor se vor împleti, iar acest lucru va aduce o pace reală și durabilă. Va exista 

o lume nouă. Cea pe care o trăiți în prezent este o pregătire pentru ea. 

Lupta trebuie să se prelungească pentru a câștiga timp; pentru că ideile care prevalează astăzi nu pot 

fi șterse într-o clipă. Este nevoie de o anumită perioadă de timp între aceste două lumi: Cea pe care o 

trăiești, care trebuie să dispară, și cea de mâine, care o va înlocui. 

46 Sunteți încă în cea mai dificilă perioadă de luptă. De aceea, am venit să vă călăuzesc pentru ca voi 

să puteți vedea acea lume de mâine. Vă dau puterile necesare pentru a vă putea duce la îndeplinire 

hotărârea și binecuvântez umanitatea. 

47 Fiți binecuvântați, pentru că voi căutați să vă sporiți cunoștințele pentru a descoperi cele mai 

înalte și doriți să vedeți clar când intrați pe calea spirituală. Dar nu veți putea recunoaște pe deplin 

învățătura mea decât atunci când veți fi atât de departe încât să vă cadă bandajul care vă acoperă ochii. 

48 Omul este responsabil pentru propriul său retard spiritual. Căci, deși este înzestrat cu rațiune și 

spirit, nu face niciun efort pentru a se ridica la nivelul vieții care îi aparține. El se lasă dus și se bucură de 

plăcerile cărnii, își ucide sufletul, se îmbolnăvește și se târăște ca un "paralitic" fără nici cea mai mică 

dorință de a se vindeca de suferința sa. 

49 Învățăturile mele și moartea mea prin sacrificiu au realizat foarte puțin. Pentru că la sfârșitul 

secolelor văd cu tristețe că (încă) orbii îi conduc pe orbi, iar șchiopii vor să-i facă pe cei paralizați să 

meargă. Văd că majoritatea oamenilor sunt ființe fragile, dar slabe, și asta pentru că nu vreți să trăiți așa 

cum v-am învățat eu. Permiteți patimilor să vă domine, să răsară în inimile voastre și să vă facă rău. 

50 Ești înzestrat cu mari calități și totuși nu le folosești cum trebuie. Am destinat inteligența și voința 

în slujba spiritului, pentru ca voi să fiți stăpâni pe acțiunile voastre, pe viața voastră, și buni legislatori, 

pentru ca voi să fiți victorioși și să câștigați lupta în această luptă pe care o duceți între spirit și carne. 

Când veți realiza acest lucru, veți fi profeți buni care vor conduce mulțimile ─ oamenii de bunăvoință. 

Atunci nu vă veți mai teme de luptă, pentru că vă veți fi învins pe voi înșivă. Vă veți simți puternici și vă 

veți privi unii pe alții cu respect și iubire ─ chiar și ființele subordonate, acei frățiori ai voștri care vor 

deveni apoi prietenii voștri. 

51 Să nu credeți că profeții antichității, pe care îi numiți "oameni mari" și care au obținut eliberarea, 

au fost puternici și înălțați doar pentru că au fost destinați să fie așa. Au fost așa pentru că au luptat și au 

construit adevăratul templu al păcii și al iubirii. Dar și cei care fac cel mai mare efort pentru a ajunge la 

adevăr sunt în pericol de a cădea în eroare. Dar, prin înălțarea lor spirituală, au distins binele de rău și au 

respins orice dușman, reușind astfel ca lumina care era în ei să triumfe. 

52 Acest principiu de viață care se află în voi ─ această lumină vine de la Spiritul meu divin, și fiecare 

om o posedă fără să înțeleagă ce valoare are. Prin urmare, a disprețuit această comoară și, deși înzestrat 

cu mari calități pentru a fi nemuritor, se lipsește de ele, se sinucide de bună voie și își pierde puterea. Îi 

permit să simtă și să cunoască consecințele greșelii sale, pentru ca mai apoi, prin efortul și experiența sa, 
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să-și recupereze demnitatea și să caute împlinirea și bucuriile spiritului, lăsând în urmă pentru totdeauna 

plăcerile trecătoare. 

53 Ce este necesar pentru a trăi mereu după legile mele? Să vă folosiți puterea și energia, să lucrați 

ca adevărați discipoli ai mei pentru a învinge forțele întunecate care au pus stăpânire pe lume. 

54 Vreau ca voi să înțelegeți adevărul Meu și să înțelegeți că nu am mistere sau secrete pentru voi ─ 

că dacă vă pregătiți în acest timp, veți ajunge să practicați adevărata închinare pentru Divinitatea Mea. 

Voi spuneți că vă supuneți Legii și credeți în Mine, dar faptele voastre spun contrariul. Astăzi doar 

învățați despre voința Mea și instrucțiunile Mele, dar va veni ziua în care veți fi echipați. Atunci vă voi 

face părtași la slava Mea, voi încheia cu voi un legământ și va fi pace în lumea aceasta. 

55 În acel moment Mă veți recunoaște ca unic Domn și vă veți iubi unii pe alții ca frați și surori, fără 

niciun fel de favoritism. Dar dacă vreți să fiți adevărații mei discipoli astăzi, nu va fi necesar să părăsiți 

pământul pentru a vă simți puternici și puri. Deja în această lume în care trăiți, veți vedea că promisiunile 

mele se vor împlini, căci totul se va împlini. 

56 Masa este pusă. Stați jos, ocupați-vă locurile, lăsați-mă să vă ghidez și să vă servesc. Luați cu Mine 

din pâinea adevărului, lăsați-vă luminați de lumina iubirii și cântați laude Dumnezeului vostru. 

57 Ascultați ce armonie frumoasă răsună. Fie ca imnul tău de iubire să răsune în ceruri, iar vocile 

îngerilor să se unească cu a ta. 

58 Predă-mi suferințele tale, dă-mi necazurile tale și nu te mai obișnui cu ele. 

59 Așa cum voi sunteți cu mine în acest moment, tot așa va veni la mine și omenirea, după voia mea; 

îi aștept. Fiți sinceri oriunde mergeți, astfel încât Doctrina Mea să nu fie atacată, ci să fie recunoscută de 

toți de dragul fructelor pe care le oferă. 

60 Cuvântul meu divin răsună în spiritul vostru chiar mai puternic decât în auzul vostru. Vă dau 

învățătura mea pentru ca mâine să puteți fi maeștri. Dar este necesar să cunoașteți principiul 

fundamental al învățăturii mele pentru a putea vorbi despre ea, iar acest principiu fundamental este 

iubirea. Mai mult, vă spun că nu este suficient doar să cunoști acest principiu fundamental ─ trebuie să îl 

posezi, să îl simți. Cum poți vorbi de caritate dacă nu ai simțit-o pentru semenii tăi? 

61 Dacă în învățăturile mele repet frecvent cuvântul "iubire", este pentru că am dreptul să fac acest 

lucru, pentru că vă iubesc cu adevărat. 

62 V-am spus, ucenicilor, că mâine veți fi stăpâni. Acest lucru se va întâmpla atunci când îți vei iubi 

aproapele. 

Vezi cum cuvântul meu te netezește încetul cu încetul ca o daltă fină ─ atingându-ți percepțiile la un 

moment dat, coardele inimii la altul, sau peste spiritul tău, pentru ca lumina lui să te lumineze. 

63 Astfel, vorbesc părții umane a ființei tale pentru a o face ascultătoare și devotată spiritului tău, 

care, în realitate, ar trebui să ghideze pașii ființei umane pe pământ. El este cel care posedă puterea și 

lumina pentru a face acest lucru. 

64 Astăzi îl văd pe om stând nemișcat pe calea spirituală. A luat calea științei, a puterii și a pasiunilor. 

Credeți că ─ dacă nu s-ar fi oprit în dezvoltarea sa spirituală, ceea ce înseamnă apropierea de iubire, 

bunătate și adevăr ─ ar fi aprins și el rugul războiului? 

65 A sosit timpul spiritualizării și, dacă oamenii s-ar împotrivi să privească lumina mea, ar cădea în 

eroare, pentru că până și natura va aduce manifestări pe care atunci nu le-ar putea înțelege. 

66 Nu Mă urmați de frica dreptății Mele, nici din simțul datoriei. Ce merit ar avea munca ta dacă nu 

ai face-o de bună voie? ─ Știți că trebuie să veniți la Mine prin propriile merite. Ai cunoscut deja lumea și 

plăcerile ei, iar acestea te-au făcut slab și ți-au umbrit sufletul. Dar să nu vă înșelați crezând că vă refuz și 

acțiunile bune și drepte la care sunteți obligați pe pământ și de care aveți nevoie în permanență. 

67 Vă iubesc pe toți și nu vă împart în rase. Dar atâta timp cât omul nu se consideră un suflet 

spiritual, ci doar o ființă umană, el se va considera mai presus de semenii săi, iar discordia și războiul vor 

exista. 
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68 Limbajul universal al Cuvântului meu, a cărui esență este iubirea, va fi auzit de toți oamenii și va fi 

cel care îi va uni între ei și cu Tatăl lor. 

69 Treziți-vă, o, popor, căci lupta voastră va începe după anul 1950, când Cuvântul meu se va încheia 

prin acești purtători de voce. Dar voi și copiii voștri și mai târziu copiii lor veți face ca învățătura mea să 

rămână de neșters în inima umanității. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 188  
1 Veniți, iubiți ucenici, iată-l pe Maestru. Voi Mă cunoașteți prin semnificația Cuvântului Meu, Eu vă 

cunosc prin faptele voastre. 

2 În lume, ucenicii mei vor fi recunoscuți după puritatea faptelor lor; și când vor veni în prezența 

mea după ce și-au îndeplinit bine îndatoririle, le voi spune: "Sunteți cu adevărat ucenicii mei, pentru că 

ați făcut ceea ce v-am învățat". 

3 Străduiți-vă să obțineți spiritualizarea, căci aceasta înseamnă eliberarea sufletului. Adaptați-vă la 

legile mele, care sunt iubitoare și infailibile, și ele vă vor guverna viața; căci tot ceea ce vă înconjoară, fie 

că este material sau spiritual, trăiește în cadrul legii mele. 

4 Omul, care este o lucrare perfectă în cadrul creației, trebuie să trăiască în conformitate cu harul 

pe care Creatorul l-a pus în el. 

5 Nu vă spun să vă îndepărtați de îndatoririle lumii, care sunt instituite de Mine pentru păstrarea, 

satisfacerea și desăvârșirea voastră. Fiți echilibrați și drepți și oferiți sufletului și trupului vostru ceea ce 

este necesar. 

6 L-am creat pe om liber de la început, dar libertatea lui a fost întotdeauna însoțită de lumina 

conștiinței. Cu toate acestea, el nu a ascultat vocea judecătorului său interior și s-a abătut de la calea legii 

până când a creat acele războaie ucigașe, sângeroase și monstruoase în care copilul s-a ridicat împotriva 

tatălui pentru că acesta s-a îndepărtat de orice simț al umanității, al milei, al respectului și al 

spiritualității. 

7 Oamenii ar fi trebuit de mult timp să evite distrugerile și războaiele pentru a se scuti de o datorie 

dureroasă de ispășire. Să știți că dacă nu reușesc să se purifice în bine înainte de a ajunge la Mine, 

trebuie să-i trimit din nou în această vale de lacrimi și sânge. Căci cei care trăiesc într-un sens contrar 

perfecțiunii nu vor putea veni la Mine. 

8 Cum ar putea acest Cuvânt să ajungă la umanitate? ─ În felul în care am făcut-o în trecut: prin 

mesageri, profeți și ucenici. 

9 Vă pregătesc în acest moment pentru a permite ca învățăturile și revelațiile mele să ajungă în 

toate locurile de pe pământ. 

10 Dacă astăzi ești încă necunoscut, mâine vei fi cunoscut. Sarcina noilor apostoli va fi de a restabili 

moralitatea în această umanitate. Această bătălie va fi aprigă. 

11 Rugați-vă mereu ca să dobândiți putere. Fiți energici pentru a putea atinge perfecțiunea. 

Vegheați, căci fiara răului pândește sufletul sub mii de forme. 

12 Eu las să cadă cuvintele Mele în inima ta ca niște picături de rouă care îi dau viață. Dar dacă ați 

putea înțelege tot ce vă spun ─ cât de clar ați recunoaște calea! Las pacea și lumina Mea să curgă în 

gândurile voastre, pentru că prin acestea veți ajunge și la Mine. 

13 Ascultați învățătura pe care Maestrul v-o dă în limbaj spiritual, în limbajul universal al iubirii care 

îi apropie pe oameni de Creatorul lor. 

14 Cuvântul meu este ca un nou răsărit de pace pentru sufletul tău, ca o rază de lumină care îți 

luminează calea. Ați auzit această voce de multe ori și, încetul cu încetul, ați înțeles ce spune. 

15 În prezent, Mă dezvălui în întreaga umanitate, căci acum este momentul în care întreaga lume va 

cunoaște spiritualizarea, momentul comuniunii spirituale. Hristosul iubirii se revarsă acum în copiii Săi, 

pentru ca ei să-și poată atinge mântuirea. 

16 Sunt mulți care ─ fără să Mă fi ascultat așa cum m-ați ascultat voi în acest timp ─ urmăresc același 

scop spre care vă străduiți voi, pentru că simt că a sosit timpul de luptă al spiritului pentru comuniunea 

cu Tatăl său ceresc. 

În cea de-a doua eră, v-am făcut să înțelegeți că va veni o perioadă în care omul va cunoaște și va 

dezvolta dialogul mental și va primi înțelepciunea mea prin intuiție și inspirație. În vremea aceea, un 

fariseu s-a apropiat de Mine și Mi-a zis: "Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, spune cum este El; dacă ești trimis 
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de Tatăl, spune cum este Tatăl." Dar eu i-am răspuns astfel: "Cine cunoaște pe Fiul, cunoaște pe Tatăl, 

căci Eu vin de la El." 

17 Cu adevărat, am fost întotdeauna bărbat. Dar pentru a Mă simți, este necesar să nu vă lăsați 

ghidați de instinctele corpului. Când omul se va trezi și va începe să exploreze ceea ce i-am dezvăluit, va 

înțelege sensul vieții și misiunea care se află în el. Abia atunci nu va mai simți durerea și vizitele, pentru 

că și-a pus facultățile și simțurile în slujba spiritului. 

18 Deoarece viața lui Isus, Nazarineanul, este cunoscută de toți, aveți un exemplu pentru a urma o 

cale pe care nu veți pieri niciodată. "Eu sunt Calea, Adevărul și Viața, Eu sunt țesătura lumii în care locuiți 

și aerul pe care îl respirați. Eu sunt puterea care îl face pe om să se ridice la o viață superioară, din care el 

privește, înțelege și simte tot ceea ce îl înconjoară. Pentru că această lume nu este doar o vale de lacrimi, 

ci este și locul în care poți avea satisfacții, bucurie și pace, chiar dacă doar temporar. 

19 Cunoașteți-Mă pe Mine și vă veți cunoaște pe voi înșivă. 

20 Vedeți cum au trecut oamenii prin această lume, purificându-se mereu prin durere. Asta pentru 

că nu ați știut cum să vă apropiați de Mine, deși ați avut întotdeauna lumina Mea care vă vorbește despre 

tranzitivitatea acestei vieți și nemurirea sufletului. De aceea, astăzi vă vorbesc în limbaj spiritual, 

folosindu-mă de limbajul vostru uman pentru a mă face înțeles. 

21 În calitate de ascultători, ați înțeles și ați făcut progrese, pentru că auziți aceste manifestări și nu 

le mai experimentați doar în partea voastră pământească a ființei, adică în exterior, ci le pătrundeți în 

dorința de a le cunoaște esența. Nu mai percepeți în auzul vostru sunetul vocii celui prin care vă vorbesc, 

pentru că sunetul divin al Cuvântului Meu a găsit un ecou în adâncul sufletului și al inimii voastre. 

Aceasta este o altă transfigurare a Divinității Mele; pentru că Eu, "Cuvântul" Tatălui, manifestându-Mă în 

acest fel, fac ca mintea voastră, care este limitată, să comunice cu mintea nelimitată a Tatălui. 

22 Sufletul tău, onorat de primirea harului Meu, îmi spune: "Doamne, tu vii în inima noastră ca o 

adevărată suflare de iubire". 

23 Adevărat vă spun că, odată ce înțelegeți și trăiți învățătura mea în acest fel, veți atinge 

spiritualitatea, deoarece renunțați la deșertăciuni și satisfacții fără sens pentru a asculta Concertul 

Ceresc. 

24 Gândiți-vă cu atenție la tot ceea ce vă indic. Gândiți-vă cum oamenii de știință, atunci când 

studiau corpul uman, se minunau de perfecțiunea acestuia. Dar dacă acest trup, care este o ființă 

pieritoare în această viață, este de o perfecțiune atât de minunată ─ vă puteți imagina gloria sufletului 

duhovnicesc, a cărui natură este nemuritoare? 

25 Minunați-vă doar de imensitatea mării, de dimensiunile planetei voastre, pentru a aprecia 

semnificația ființei voastre mai mult decât toate aceste minuni, pentru că posedați un suflet care vă 

poate duce într-o clipă dincolo de aceste limite și căruia, atunci când se va purifica și va locui în tărâmul 

Tatălui, i se vor arăta toate lumile. 

26 Cel care M-a ascultat pe Mine își pierde teama de a se întoarce la originea sa; și chiar dacă se 

consideră doar un atom în mijlocul creației, el simte fericirea interioară de a exista pentru că este un 

copil al Tatălui Ceresc. 

27 Când vei părăsi această lume, vei fi ca o picătură de rouă care continuă să anime tot ceea ce este 

creat. Eu vă spun: Dumnezeu, Infinitul, Eternul, este în toată creația, este esența care animă totul. În 

creaturi, El vede toată frumusețea operei Sale și experimentează fericirea care există în roadele 

inspirației Sale; căci totul vorbește despre El, totul Îl slăvește și Îi aduce omagiu. 

28 El se află în fiecare manifestare a vieții, pentru că El este creatorul a tot ceea ce există. Gândiți-vă 

la asta și veți înțelege că nu există moarte. 

29 Aceasta este lecția pentru această zi ─ o lecție care, ca toate cele pe care vi le-am dat, va fi scrisă 

după voia Mea în acea carte care va fi moștenirea generațiilor viitoare: Al treilea Testament. 

30 Acum este a treia oară când veți face un pas înainte. Timpul în care Mă căutați prin simboluri a 

trecut. Acum începe o nouă eră în fața ochilor voștri, dar nu o nouă cale. Nu am venit să vă distrug 
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sămânța, nici să vă încurc cu cuvinte ciudate. Nu vă spun să negați mesajul spiritual pe care vi l-am lăsat 

în trecut. Nu fac decât să continui învățătura pe care am început-o și am lăsat-o în partea a doua. 

31 Când Hristos a apărut în plinătatea vieții sale umane pentru a anunța oamenilor venirea 

Împărăției lui Dumnezeu, a surprins acel popor care celebra rituri și ceremonii, motiv pentru care le-a 

spus să nu uite Legea pentru a urma tradițiile. Dar apoi, prin cuvintele și faptele Mele, am respins toate 

formele inutile de închinare, pentru a lăsa doar Legea divină în inimile lor. 

Nimeni nu poate spune că Isus a negat Legea lui Moise, căci cu Viața, cu faptele și cu Sângele Meu v-

am învățat să o împliniți. Dar v-am predat și lecții noi, care erau în concordanță cu timpul în care am venit 

și care erau în armonie cu dezvoltarea voastră spirituală. Aceasta a fost a doua parte a marii cărți a 

înțelepciunii mele. V-am învățat o formă mai pură de rugăciune, pentru ca ea să vă facă să înflorească 

dragostea pentru Dumnezeu și pentru aproapele vostru. 

32 În acel moment, M-ai recunoscut ca fiind Iubire. V-am făcut cunoscut motivul venirii mele, v-am 

dezvăluit viața spirituală, v-am anunțat cea de-a doua venire a mea, timpul nou, și v-am lăsat pregătiți 

pentru ca, atunci când va veni timpul, să puteți primi cea de-a treia lecție a mea, cea de-a treia parte a 

acelei cărți care este deschisă astăzi în fața spiritului vostru. 

33 M-am întors la popor în mijlocul veștilor de război, al evenimentelor și al semnelor cu care am 

prevestit venirea Mea. Cu toate acestea, oamenii nu M-au simțit. 

34 În mijlocul acestei tăceri, al acestei sărăcii, al acestui colț de pământ, Eu fac să răsune în prezent 

Cuvântul Meu prin intermediul intelectului uman, chemând oamenii, trezindu-i la o viață nouă, 

reînnoindu-i prin instrucția Mea convingătoare și plină de iubire, trezind în ei facultățile lor adormite 

pentru a-i ridica la căile de urmat ale Maestrului lor. 

35 Trebuie să vă spun că în acest timp v-am găsit mai prinși în fanatismul religios și în idolatrie decât 

în orice altă perioadă anterioară și, în același timp, sufletul vostru este mai sărac în virtuți decât oricând 

înainte. Acum vă întreb, după ce M-ați auzit an de an prin intermediul acestei proclamații: cine simte că i-

am distrus principiile de viață? Cine se simte confuz sau își vede distrusă credința creștină? Vă spun cu 

adevărat, v-am amintit ceea ce v-am dezvăluit în trecut doar pentru că ați uitat sau ați denaturat. Ceea ce 

oamenii vă ascunseseră, Eu am scos la lumină, și ceea ce era ținut în vistieria Mea secretă, Eu v-am 

descoperit. Acest veac este cel al libertății spirituale. Oamenii sunt luminați de spiritul lor și vor ști să 

aleagă calea sigură. 

36 Raza mea și mesagerii mei spirituali au pătruns într-o atmosferă în care plutește în derivă pătura 

întunecată a materialismului și a păcatului. 

37 Ați reflectat în aceste momente și recunoașteți că nu vă închinați cu adevărat la alt Dumnezeu 

decât cel pe care l-ați adorat înainte ─ că nimeni nu a închis ușile inimilor voastre pentru Maria, Fecioara 

și Mama Universală ─ că această învățătură v-a întărit credința și v-a sporit cunoștințele despre viața 

veșnică a sufletului duhovnicesc și că am scris în sufletul vostru cu lumina Cuvântului Meu aceste porunci 

supreme de a iubi pe aproapele vostru ca pe voi înșivă și de a vă iubi unii pe alții. 

38 Am venit doar pentru a îndepărta din inimile voastre ceea ce este dăunător ─ ceea ce nu vă 

permite să progresați. De aceea, vă spun mereu și mereu că v-am acordat libertatea spirituală pentru ca 

voi să Mă găsiți și să Mă simțiți în fiecare clipă și în fiecare loc și, în loc să întrebați lumea ceea ce ea nu vă 

poate răspunde, cereți-i spiritual Tatălui vostru și primiți din mila Lui pâinea Duhului. Așadar, dacă l-ai 

jignit pe Dumnezeul tău în persoana fratelui tău, trebuie să-l ierți dacă te-a jignit, sau să-i ceri iertare 

dacă tu l-ai jignit, iar eu te voi ierta. Căci cel pe care nu l-ai jignit nu-ți poate acorda iertare pentru răul pe 

care l-ai făcut altuia. 

39 Discipolii: Deoarece nu mai sunteți surprinși că am venit la voi în acest timp, nu mai sunteți 

surprinși că lumea spirituală se face cunoscută printre voi. 

40 Încă de la începutul evoluției umanității, Tatăl a promis manifestarea ființelor spirituale ca dovadă 

și revelație a existenței acelei lumi, a acelei vieți. Cu adevărat vă spun că lumea a fost întotdeauna în 

uniune cu omul, conform voinței mele. 
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La începutul evoluției voastre, i-am interzis omului să se adreseze ființelor spirituale, pentru că nu 

venise încă momentul. Nici cei încarnați, nici cei neîncarnați nu erau pregătiți pentru această comunicare. 

41 Ilie, în această a treia eră, precursorul venirii Mele, este cel căruia i-am dat cheia pentru a 

deschide ușile lumii spirituale de lumină, astfel încât locuitorii ei să aibă acces în lumea materială, așa 

cum am permis oamenilor să intre în lumea de dincolo, pentru ca între cele două să existe apropiere, 

armonie și iubire. 

42 Chiar înainte ca vocea mea să stabilească timpul pentru această comunicare, pe pământ au 

existat neascultători, curioși și nerăbdători care, nerespectând interdicția, au devenit pionierii unui alt tip 

de comunicare în care ființe întunecate și confuze s-au făcut cunoscute pentru că nu erau destinate să 

facă acest lucru de către divinitatea mea. 

43 Acțiunea mea este diferită; abia când am considerat că sunteți suficient de capabili și conștienți 

pentru a primi aceste învățături v-am adus această mare instrucțiune ─ una dintre cele mai mari pe care 

le-am dat acestei lumi, pentru ca prin intermediul spiritului să învățați să vedeți, să întrebați, să înțelegeți 

și să descoperiți. Dar când v-am deschis acest orizont, v-am învățat o lege care vă interzice să vă lăudați 

cu aceste daruri, să faceți afaceri cu ele sau să abuzați de ele. 

În acest timp în care ați pătruns în învățătura mea, unii au simțit teamă, alții suspiciune, unii chiar 

consternare, și au fost și cei care au simțit teroare la cuvântul "spirit" fără să se gândească că au în ei unul 

dat de Creator, care este tot spirit. Cine ți-a insuflat această teamă? Cine v-a făcut să simțiți aversiune 

față de spirit? Nu te-ai gândit că acel trup sau pântece pe care îl iubești atât de mult nu este decât țărână 

care se va întoarce pe pământ, iar tu vei trăi doar în spirit pentru o veșnicie? Ce veți face atunci când vă 

veți găsi în această stare? Veți fugi atunci de voi înșivă? 

44 Pentru a vă ajuta în misiunea voastră, vă acord timpul necesar pentru studii; iar pentru a vă ușura 

traiul și greutățile, vă trimit slujitori spirituali, adevărați îngeri ai milostivirii, ai luminii și ai păcii. Aveți 

încredere că această comunicare nu este făcută prin voință umană, ci prin inspirație divină. 

45 Nu confundați această comunicare cu cea pe care oamenii o produc de bună voie ─ unii împinși 

de știință, alții de curiozitate, alții de idei superstițioase. 

46 Dacă vă îndreptați atenția asupra acestui lucru, veți descoperi că aceste două tipuri de inspirație 

au fost prezente în omenire încă de la primul om, care, pe lângă vocea Domnului său, care i-a arătat calea 

spre lumină, a auzit și o altă voce care l-a incitat la neascultare și aroganță. Recunoașteți din acel 

moment lupta omului sub influența acestor două forțe, cea a binelui și cea a răului. Așa cum omul 

cunoaște de atunci legea naturii și se simte luminat de lumina spiritului, tot așa a simțit de atunci și 

provocarea ispitei. 

47 Vă spun aceasta pentru a vă întări credința și cunoștința. Nu vă lipsiți de respect față de mesagerii 

sau ambasadorii mei spirituali, căci dacă ați putea vedea harul sublim cu care sunt îmbrăcați, ați mărturisi 

că nici măcar Solomon, în splendoarea tronului său, nu a avut măreția acestor slujitori. 

48 Ce ar spune națiunile, sângerând până la moarte și pierind sub ciumă și foamete, dacă acea lume 

a păcii și a milei s-ar arăta printre ele și ar putea să-i audă vocea de mângâiere și iubire? 

49 "Fluid" este ceea ce numiți puterea cu care aceste ființe vă vindecă bolile fizice sau morale. Și, 

într-adevăr, în acest fluid se află puterea de vindecare. Este aceeași cu care Isus a redat vederea orbilor, 

mobilitatea șchiopilor, vorbirea celor muți. Cu ea a vindecat leprosul și a înviat morții. 

50 Nimeni (dintre voi) nu vine în prezența mea. Dar dacă ar veni cineva la fel de pur, nu ar pleca de 

aici pătat. 

În acest timp în care Ilie, conform poruncii divine, a deschis porțile de dincolo pentru oameni, voi face 

omenirea să înțeleagă că această comunicare nu a fost o răutate din partea celor care au practicat-o, ci 

un har destinat de Tatăl pentru oamenii din acea vreme și care va fi precursorul dialogului de la spirit la 

spirit după anul 1950, când acest har va fi din nou retras de la voi. 

51 Pregătiți-vă pentru ca mai târziu să nu cădeți pradă înșelăciunii, rătăcirii, căci mai am încă multe 

lecții destinate să vi le dezvălui. Nu lăsați ca imaginația voastră să aducă revelații sau inspirații false. Din 

ceruri, lumina va veni la persoana pregătită pentru ca ea să poată vorbi aproapelui său cu adevărul Meu. 
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52 Se apropie timpul în care oamenii vor respinge armele, lupta pentru putere și dușmăniile și se vor 

îndrepta spre spiritualitate, iar în mijlocul maselor vor apărea apostoli al căror cuvânt va fi auzit și a căror 

urmă va fi urmată. Acest lucru se va întâmpla în vremuri de război al ideologiilor, religiilor și viziunilor 

lumii. 

53 Această bătălie va fi puternică, mai teribilă decât cele provocate de pretențiile la puterea 

pământească. Căci pacea va dispărea din inimi, gândirea va fi întunecată de întunericul fanatismului, iar 

vocea conștiinței și a rațiunii nu va mai fi auzită. Fanatismul va fi stârnit până la fund și își va înmulți 

forțele, ridicând biserici și afișându-se. Unii vor pieri agățați de idolii lor, dar alții își vor deschide ochii la 

lumină și vor fi salvați din acest abis. 

54 Astăzi, toate aceste profeții vă par îndepărtate, dar împlinirea lor este aproape. Ochii oamenilor 

vor vedea idolii, dumnezeii falși și marile clădiri bisericești care au fost mândria și fastul bisericilor, 

dărâmate de pe piedestalurile lor. Dar nu voi veți fi cei care îi vor demasca public pe cei care mint; 

această sarcină va fi îndeplinită de alții. Trebuie să fiți pregătiți cu cuvântul, cu inima și cu mintea, astfel 

încât spiritul vostru să lucreze cu dragoste adevărată pentru salvarea acestei umanități. 

55 În fața vârtejului dezlănțuit, nu fugiți, nici nu căutați catacombe pentru a vă ascunde; mai 

degrabă, rămâneți calmi în mijlocul uraganului. Atunci îi veți vedea pe oameni trezindu-se din letargie și 

făcând comparații între diferitele comunități religioase. Și atunci, când vor descoperi imperfecțiunea 

umană în toate, vor întreba: "Ce este spiritismul?". Atunci, mesagerii și apostolii mei, fără să se laude sau 

să blasfemieze, fără să se laude în vreun fel, să sublinieze sinceritatea, simplitatea și lumina acestei 

învățături, și lumea se va pleca, convinsă de adevărul ei. 

56 Vor fi dispute serioase, veți fi persecutați și calomniați. Peste tot veți întâlni opoziții și uneori și 

argumente serioase și bine întemeiate. Dar nu trebuie să vă lăsați impresionați de cuvintele oamenilor. 

Căci, dacă nu se bazează pe fapte de adevăr, vor fi doar vorbe goale. 

57 Dacă aveți încredere în Mine și vă pregătiți, nu vă voi lăsa singuri. Voi vorbi prin gura ta și vei fi 

conștient de lucrările pe care le fac prin mijlocirea ta. 

58 Omenirea va începe să simtă adevărata cale și să Mă caute așa cum M-am așteptat ─ cu spiritul. 

Oricine recunoaște că îl poartă pe Tatăl în inima sa va înceta instantaneu să mai fie dușmanul propriului 

frate și al aproapelui său. Atunci iertarea, reconcilierea, caritatea și fraternitatea se vor instaura. 

59 Atunci oamenii vor putea spune că L-au văzut pe Isus, că El a coborât de pe cruce pentru a spune 

lumii: "Sângele pe care l-am vărsat pentru răscumpărarea voastră a încetat să mai curgă". Iată-mă aici, cu 

tine pentru totdeauna. 

60 Oameni buni, am primit în manifestarea Mea oameni buni și reprobabili, oameni de toate felurile 

─ cei care Mă iubesc și alții care Mi-au întors spatele. Căci toți sunt copiii Mei, pe toți îi iubesc în mod 

egal, și toți Mă vor iubi și Mă vor sluji la fel. 

61 Astăzi am venit să vă unesc pe toți, deoarece Sângele meu vărsat în Era a doua nu a fost suficient 

pentru voi. Pentru că nu ați fost capabili să duceți la bun sfârșit lucrarea de fraternitate și iubire pe care 

v-a învățat-o Doctrina mea. 

62 Când vă veți convinge că numai în împlinirea legii mele puteți găsi sănătate, fericire și viață? 

Recunoașteți că în viața materială există principii la care trebuie să vă conformați pentru a supraviețui. 

Dar ați uitat că și în spiritual există legi care trebuie respectate pentru ca omul să se poată bucura de 

izvorul vieții veșnice care există în Divinitate. 

63 În acel timp, cei aroganți și cei nebuni, cei materializați și cei necredincioși vor trebui să Mă 

asculte, iar Eu voi semăna din nou în inima lor, care a fost ca un teren sterp pentru sămânța Mea, până 

când vor răsări flori din stânci. 

64 Peste fiecare suflet voi turna izvorul harului Meu până când va fi purificat. Dar nu vor mai fi apele 

Iordanului, ci lumina harului Meu, a dreptății Mele, care, atunci când va atinge acel suflet, îl va trezi 

pentru a auzi vocea conștiinței sale, care îl va aduce la rugăciune, la pocăință și la înnoire. 

65 Acum împlinesc ceea ce v-am promis în Era a doua. V-am anunțat când v-am făcut să înțelegeți, 

prin Cuvântul Meu, că va veni un timp de pace și de spiritualizare. Acum trăiți în acea epocă în care 
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tradițiile, riturile, ceremoniile, simbolurile și imaginile sunt șterse, iar spiritul vostru (uman) se eliberează 

de prejudecăți, de fanatism și idolatrie, pentru a îmbrățișa în schimb adevărata închinare la Dumnezeu. 

66 Când aceste cuvinte vor ajunge la urechile materialiștilor, ei vor zâmbi neîncrezători la 

învățăturile și profețiile Mele. Dar îndoiala oamenilor nu Mi-a făcut niciodată rău. 

67 S-a întâmplat în Epoca a doua că, atunci când Vestea cea Bună a învățăturii Mele a ajuns în marile 

orașe și în marile imperii, cum ar fi Roma, oamenii au zâmbit și ei când au aflat că Isus era un biet 

galileean urmat de câțiva pescari care erau la fel de săraci și umili ca și El. Nu M-au lovit batjocurile lor, 

căci știam că nu Mă cunosc. Ei nu înțelegeau că puterea Mea își avea rădăcinile tocmai în acea umilință și 

că puterea Mea era în acel Cuvânt plin de iubire și dreptate care părea de neînțeles pentru mulți și pe 

care alții îl considerau imposibil de realizat. 

68 Când au aflat că Isus a murit, răstignit ca și cum ar fi fost un răufăcător, și că acea moarte trebuia 

să servească drept descurajator pentru ucenicii și urmașii săi, ei nu s-au așteptat ca acel sânge să 

servească pentru a face roditoare sămânța care fusese semănată în doar câțiva. 

69 Credința a apărut printre cei care se îndoiau, sacrificiul s-a manifestat printre cei credincioși, 

lumina speranței a strălucit printre sclavi, printre cei asupriți, și peste tot învățăturile divine ale 

Mântuitorului au fost auzite pe buzele oamenilor care cereau dreptate și vorbeau despre dragoste. O 

putere superioară a învăluit sufletul oamenilor credincioși și acea putere revărsată era ca o apă albă pe 

care nicio putere umană nu o putea opri. 

70 Era un torent care curgea din oraș în oraș și din țară în țară, rostogolindu-se în văi și în munți. Nu 

exista casă ─ fie că era o colibă sau un palat ─ în care să nu fi ajuns această influență. A fost râul vieții care 

s-a revărsat peste câmpurile moarte, a fost dreptatea veșnic iubitoare a Tatălui vostru care a venit la 

oameni pentru a le purifica sufletele și a le judeca faptele. Când acel torent a încetat să curgă, o nouă 

lume a ieșit la lumină, o nouă umanitate a apărut pe pământ, și totuși a fost aceeași. 

71 Lumina unei noi învățături o trezise din letargie pentru a o ajuta să progreseze spiritual, 

apropiind-o de ființa perfectă pe care o numiți Dumnezeu și Tată. 

Prin urmare, vă spun vouă, oamenilor sceptici și materialiști, acum: Dacă auziți zvonurile că am fost cu 

oamenii și că M-am comunicat cu ei prin intermediul intelectului lor, și dacă ați primit cunoașterea 

învățăturilor conținute în Doctrina Mea, nu rânjiți și nu considerați că realizarea învățăturilor Lucrării 

Mele ─ acea Lucrare pe care tocmai v-o prezint ─ este imposibilă pentru oameni. Pentru că mai târziu vă 

va părea rău că ați refuzat să o ascultați când veți fi martori la înflorirea ei. De aceea, dacă simțiți violența 

torentului zdruncinându-vă ușile, deschideți-le și lăsați-l să intre. Vă asigur că doar ceea ce este impur va 

fi spălat, pentru că El nu se va atinge de binele care există în viața voastră. 

72 Prin aceasta vă fac să înțelegeți că trebuie să învățați să pătrundeți sensul acestui Cuvânt, astfel 

încât să ajungeți treptat să cunoașteți adevărul Meu pe măsură ce vă cufundați în el. Pentru că în această 

contemplare veți ajunge în cele din urmă la convingerea că multe dintre profețiile date în trecut se 

împlinesc acum, la fel ca și multe dintre profețiile pe care mesagerii Mei vi le-au transmis atunci când v-

au anunțat venirea Spiritului Adevărului, Spiritul Consolării. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 189  
1 umanitate, am venit să vă unesc. Vă văd ca și cum ați fi un singur popor împrăștiat în toată lumea 

și vreau să vă văd ca pe un singur copil. Aici aveți o nouă pagină din Cartea Vieții, încă necunoscută 

discipolilor Mei. 

2 Poporul Meu: Ilie, al cărui spirit se manifestă prin purtătorii Mei de cuvânt și care vă vorbește cu 

cuvinte pline de lumină și profeție, este același care a uimit lumea cu puterea sa în Prima Eră și nu ar 

trebui să fiți surprinși când vă voi dezvălui că el a fost printre oameni și în A Doua Eră, în care era 

cunoscut atunci sub numele de Ioan Botezătorul. Vă spun că nu trebuie să vă mirați de acest lucru, 

pentru că nu doar astăzi v-am dezvăluit aceste învățături, ci ele au fost deja scrise. 

3 Dovada acestui lucru este că profeții au spus că Ilie va veni înaintea lui Hristos pentru a pregăti 

calea Domnului, iar profeția s-a adeverit. Dar, ulterior, Iisus a declarat că, atunci când va avea loc a doua 

Sa venire în lume, Ilie va veni primul pentru a îndrepta totul. Această promisiune s-a împlinit neapărat 

printre voi. 

4 Dacă această Revelație va fi studiată mâine de către acei oameni care s-au luptat mult cu 

Scripturile, ei vor putea vedea că Duhul lui Ilie a venit în acest timp pentru a îndeplini aceeași misiune 

care i-a fost încredințată în Epoca a doua ─ aceea de a pregăti căile Domnului prin purificarea celor care 

vor fi apoi ucenicii Duhului Sfânt. 

5 Astăzi nu am venit să sufăr pe pământ ca în vremurile trecute, când a trebuit să îndur batjocura 

păgânilor, amărăciunea persecuției și mai târziu a trebuit să sufăr moartea. Căci din gura lui Ilie a ieșit 

cuvântul profetic care anunța judecata tuturor celor răi. 

6 Astăzi a venit în duh și, de aceea, mâna omului nu-l va putea atinge și nu-l va putea răni. În ciuda 

acestui fapt, acest popor de aici i-a dat să bea paharul suferinței de ingratitudine. 

7 Ilie este un păstor care își caută cu dragoste oile pierdute. Uneori a reușit să adune cele nouăzeci 

și nouă de oi. Dar a observat că îi lipsește unul pentru a completa numărul celor care formează turma sa. 

Și această oaie mică se plânge când vede că s-a rătăcit în gardurile de spini ale stâncilor. Dar Ilie se 

grăbește să plece în căutarea lui. Ce bucurie îi cuprinde spiritul atunci când reușește să-l salveze de la 

pericol. Cu câtă dragoste vrea să readucă oaia iubită în compania semenilor săi. Dar cât de mare este 

durerea lui când, întorcându-se la stână, constată că multe altele au sărit din stână și au plecat pentru că 

au urmat impulsul liberului lor arbitru. 

8 Mulțimile care au fost martori ai prezenței lui Ilie și care au văzut înflorirea unei lucrări pe care el 

a anunțat-o nu vor fi cele mai absorbite de studiul revelațiilor pe care Domnul lor le-a dat. Mâine vor veni 

oameni pentru care studiul mărturiilor acestui popor va fi suficient pentru a trâmbița cu convingere în 

cele patru vânturi că această lucrare este adevărul, că Domnul a fost cu oamenii altă dată și că Ilie a fost 

din nou precursorul Său. 

9 Veniți să vă odihniți și să Mă ascultați. Cuvântul meu vrea să vă hrănească, să vă dea mângâiere și 

iertare, pentru ca voi să vă simțiți încurajați și să vă îndepliniți misiunea pe care v-am încredințat-o. 

10 Nu vă hotărâți să Mă urmați doar ascultându-Mă; simțiți-Mă în fiecare moment al vieții voastre. 

11 Foarte mare este înapoierea morală și spirituală în care se află omenirea! Cât de mare este 

responsabilitatea celor care au primit harul și lumina Cuvântului meu în acest timp! 

12 Discipoli, deveniți maeștri, alungați din inimile voastre frica de oameni, eliberați-vă de indiferență 

și indolență, realizați că sunteți cu adevărat purtători ai unui mesaj ceresc. Voi sunteți cei care trebuie să 

explicați tuturor ceea ce se întâmplă în acest timp, cei care trebuie să luptați pentru a preda principiile 

Doctrinei mele pe care omenirea le-a uitat. 

13 Nu veți preda cuvântul Meu doar oamenilor, așa cum v-am spus. Pregătiți-vă ca să știți cum să o 

interpretați. Nu căutați cuvinte pentru a surprinde cu elocvența voastră lucidă. Vorbiți într-un mod 

simplu, care este cel care exprimă cel mai bine adevărul spiritului. 

14 Cum poți ști când vorbești tu și când vorbesc Eu prin gura ta? ─ Când uitați de voi înșivă, când vă 

gândiți la durerea fratelui vostru și vă simțiți umili, nedemni de a merita harul Meu ─ acesta va fi chiar 
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momentul în care inspirația Mea divină va coborî în mintea voastră. Căci întreaga voastră ființă va fi 

pătrunsă în acel moment de iubire pentru Tatăl și pentru fratele vostru. 

15 Dacă faci o lucrare în numele meu, să știi cum să o folosești, dar să nu vorbești niciodată despre 

ea fără motiv. 

16 În toată munca mea există o compensație echitabilă. Cel care dăruiește, primește. Cel care refuză 

va pieri în cele din urmă din nevoie. Vreau să înțelegeți învățătura mea, ale cărei baze sunt mila și iubirea. 

17 Trebuie să vă dedicați bunătății, aceasta este sarcina voastră. Dar atâta timp cât natura voastră 

carnală rezistă, vă simțiți nedemni să fiți discipolii mei. Apoi te gândești că sunt mulți care sunt mai buni 

decât tine și totuși nu au fost chemați. Îți spun eu: Motivul pentru aceasta este că erai în cea mai mare 

nevoie, pentru că inima ta era lipsită de pace, pentru că drumul tău era plin de capcane și picioarele tale 

erau murdare de noroiul acestei lumi. 

18 Chiar și discipolii Mei din Era a Doua nu erau "neprihăniți" când i-am ales. Dar ei s-au făcut demni 

prin faptele lor și au atins un nivel spiritual mai înalt urmând instrucțiunile Mele. Vreau ca voi să vă 

schimbați în același mod și să vă faceți demni, pentru ca faptele voastre să vă înalțe și să vă aducă mai 

aproape de Mine. 

19 Dacă ar fi să te întreb: "Ce ai învățat din multele lucruri pe care te-am învățat?". Atunci va trebui 

să mărturisiți că ați folosit foarte puțin din ea. Dar nu vă voi condamna, ci vă voi ierta. Căci datoriile 

voastre sunt cele ale întregii omeniri. De aceea, când vă vorbesc, vorbesc tuturor copiilor mei. 

20 Eu vă numesc mesagerii mei. Trebuie să găsiți modul corect de a vă purta cu semenii voștri. Dacă 

le veți învinge necredința prin cuvinte și fapte convingătoare, va fi un mare merit pentru voi. Aveți grijă 

să vă prezentați mărturia perfect, astfel încât să nu înfrângeți niciodată scopul învățăturilor mele. 

21 Întotdeauna căutați armonia între spiritual și material. Aceasta înseamnă că trebuie să învățați să 

dați lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu și lumii ceea ce este al ei. 

22 Astfel, Eu Mă dau vouă în Cuvântul Meu. Folosește-te de esența ei, care este înțelepciunea, și de 

tot ceea ce este bun și desăvârșit, pe care ar trebui să te străduiești să găsești în ea, dacă idealul tău este 

ca mâna ta să fie mai târziu generoasă față de semenii tăi. 

23 Este momentul potrivit, folosiți-l, căci vine ziua în care acest cuvânt nu va mai fi auzit. Voința mea 

trebuie să fie îndeplinită. Era dialogului spiritual dintre Dumnezeu și om este deja aproape. Atunci 

facultatea umană de înțelegere nu va mai fi necesară ca purtător de voce sau transmițător al voinței 

mele. 

24 În acest moment, când Mă manifest în cuvinte pline de lumină, am acordat acestei umanități să 

transmită învățătura Mea în mod corect. 

25 Astăzi văd că fiecare dintre discipolii Mei adunați în jurul Maestrului are un mod diferit de a 

înțelege Cuvântul Meu, iar când își împărtășesc unul altuia propria înțelegere, intră în discuții și critici, 

deși unitatea de gândire este ceea ce doresc în poporul Meu. Pentru aceasta trebuie să ai milă, să fii 

tolerant și să aștepți momentul potrivit pentru a vorbi. 

26 Astăzi aveți idei diferite despre învățăturile mele, dar în cele din urmă veți ajunge cu toții la 

aceeași înțelegere și realizare. Acest lucru vă va încuraja în luptă, pentru că atunci când veți fi cu toții 

uniți vă veți simți mai puternici. 

27 Întotdeauna v-am spus: Nu vă faceți teorii din învățăturile și revelațiile Mele, pentru că acestea ar 

răpi puterea adevărului cu care v-am îmbrăcat. 

28 Descoperiți în învățătura Mea acea libertate de care vă vorbesc, pentru a vă putea baza pe ea și 

pentru a recunoaște totul cu mai multă claritate. 

29 De fiecare dată când am venit la voi, v-am învățat cum să ajungeți la comuniunea cu Tatăl vostru. 

V-am învățat să găsiți adevărul în voi înșivă, astfel încât să nu-l căutați în învățături care nu fac decât să vă 

inhibe spiritul. Omenirea a progresat din copilărie în această eră de lumină în care spiritul și mintea 

umană au experimentat infinitul care se deschide în fața lor. 

30 Pentru ca lumina care luminează acest timp să poată fi văzută de fiecare ochi, este necesar să 

rupeți legătura de la ochi a fanatismului religios. De aceea v-am lăsat scris pe tablele Legii pe care i le-am 
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dat lui Moise: "Să nu te închini chipului vreunei făpturi, nici lucrurilor materiale ca și cum ar fi Dumnezeul 

tău. Pe El să-L iubiți din toată inima și din tot sufletul vostru, mai mult decât toate lucrurile create." 

31 Dar voi Mă întrebați: De ce a căzut lumea în fanatism și în forme exterioare de închinare? ─ 

Pentru că, în loc să respingă onorurile, veșmintele ceremoniale și deșertăciunile ca Isus, cei care s-au 

dedicat Legii Mele au acceptat bogățiile, titlurile și farmecul de cadru al pământului, lipsind astfel sufletul 

de orice libertate. Și în mijlocul acestei confuzii a minților, există încă unii care se simt infailibili, deși 

numai Unul singur este infailibil, care este Tatăl vostru ceresc. 

32 Așadar, dacă vreți să obțineți o îmbunătățire a sufletului vostru, să treceți lupta vieții cu 

inteligență și spiritualitate, fiți oameni de bunăvoință și smeriți cu inima. În acest fel, veți face progrese 

care vă vor conduce sufletul spre mântuire. 

33 Te-am lăsat să-mi simți iubirea, acum voi îndepărta bolovanii din calea ta pentru a-ți face crucea 

mai puțin grea. 

34 Văd interiorul inimii voastre și vă spun: antrenați-vă mintea, creșteți-vă capacitatea de gândire și 

uniți-vă sentimentele pentru a putea auzi și înțelege cuvântul meu. 

35 Rugați-vă și îndreptați-vă, căci pacea lumii depinde și de dezvoltarea voastră. Trebuie să vă rugați, 

pentru că lumea este amenințată de război și trebuie să vă străduiți să obțineți pacea. Voi sunteți 

oamenii care au ajuns să cunoască puterea rugăciunii, influența și lumina ei. 

36 Toți caută un orizont luminos și nu l-au găsit, pentru că nu există fraternitate între oameni, iar 

când văd panorama umbrită de națiuni în care se dezlănțuie războiul, nu sunt încurajați decât de 

presimțirea că undeva pe fața pământului trebuie să existe un colț de pace. Acel colț va fi acea națiune, 

care va fi văzută de departe ca o stea strălucitoare. 

37 Aceasta este responsabilitatea acestui popor de aici, care trebuie să se pregătească spiritual și 

fizic pentru a da un exemplu de fraternitate, de înălțare interioară și de caritate, fie că este vorba de a 

vindeca bolnavii sau de a strânge mâna dușmanului în semn de iertare. 

38 Fiți sârguincioși pe câmpurile mele și veți vedea tot ceea ce vă înconjoară îmbrăcat cu o 

frumusețe mai mare, pentru că atunci veți fi găsit sensul existenței voastre. Cel care cade în stagnare și 

rutină nu permite sufletului său să se înalțe pentru a contempla gloria pe care o conține viața atunci când 

trăiești conform legii mele. 

39 Observați-vă pe voi înșivă pentru a descoperi când existența voastră devine inutilă pentru că vă 

lăsați trași în jos de înclinațiile cărnii. Vreau să lăsați un rod, dar acest rod va fi cel al păcii pentru copiii 

voștri. Căci atunci inima ta va înflori și aceste roade vor fi faptele tale. 

40 Prin intermediul vostru voi face cunoscut lumii Cuvântul Meu din acest timp, care va fi cunoscut 

după anul 1950. 

41 Aceste revelații vor ajunge la întreaga umanitate. Pentru aceasta i-am pregătit pe cei pe care îi 

numesc "penele de aur" să lucreze cu zel pentru Lucrarea Mea și urmând chemarea conștiinței lor, astfel 

încât Cuvântul Meu să fie păstrat în scris. Aceste scrieri nu sunt doar pentru generațiile actuale, ci și 

pentru cele care vor veni. 

42 Maiestatea cuvântului meu se bazează, ca întotdeauna, pe simplitatea și pe sensul său. Vreau ca 

și limbajul vostru să fie la fel atunci când vorbiți despre Opera mea. Nu uitați că nu doar ființa umană 

vorbește, ci și inima. Aveți puritate în modul vostru de a acționa. 

43 În fiecare clipă primești de la Mine puterea, lumina și pacea de care ai nevoie pentru călătoria 

vieții tale. Primiți și binecuvântarea mea. 

44 În acest al treilea timp, voi face din toată omenirea discipolii Mei. Pentru a realiza acest lucru, voi 

lăsa acum lumina Mea să curgă în fiecare ființă umană. După aceea, voi lăsa să ajungă la ei cuvântul meu, 

chiar cuvântul pe care vi-l dau astăzi. Mărturiile, transcrierile și exemplul poporului Meu vor deveni 

cunoscute din țară în țară și din națiune în națiune, vor trezi inimile și vor reînvia sufletele în lumina 

conștiinței lor. 

45 Astăzi, multe ființe umane rătăcesc fără țintă, întrebându-Mă adesea: "Doamne, unde mergem? 

Unde ne va duce această viață și care este destinația care ne așteaptă?". 
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46 Sunt suflete înspăimântate care Mă întreabă în acest fel. Trăiesc în agonie într-o lume care a atins 

culmea depravării și a materialismului. Le trimit lumina Mea ca pe o rază de speranță pentru ca ei să 

continue să vegheze și să se roage până când furtuna va trece și pacea va intra în inimile lor. 

47 Aici, în acest colț de pământ, îmi las vocea să se facă auzită, umanizată prin intermediul celor 

iluminați pe care i-am ales să mă folosească pentru această proclamare. Și când Mă adresez acestor 

mulțimi aici, dedic unele dintre cuvintele Mele copiilor pe care îi îndemn să devină puternici în virtute și 

să fugă de torentul furibund al corupției care a atras atâtea inimi spre ruină. 

48 Vreau ca aceste creaturi să cunoască pe deplin, încă din fragedă copilărie, sarcina pe care viitorul 

le-o rezervă. De asemenea, am vorbit direct cu tinerii pentru a-i îndruma pe drumul lor nesigur în viață. 

Căci îi privesc ca pe o corabie fragilă în mijlocul unei mări tulburi și, pentru a le fi alături, am ridicat în fața 

ochilor lor lucrarea mea ca un far care să-i călăuzească spre portul salvator. Tinerii sunt cei care sunt cel 

mai departe de Mine. 

49 Cât timp omul este încă un copil, se roagă și se gândește la Dumnezeu. Același lucru se întâmplă 

atunci când a trecut de vârful muntelui vieții sale și începe să apună, ca soarele la apus. Dar atâta timp 

cât inima lui este ca o pasăre care vrea să zboare, iar carnea îi tremură la contactul cu ispitele lumii și se 

simte puternic, atunci se îndepărtează de învățăturile divine, pentru că nu vrea ca învățătura lor de 

smerenie, de iubire și de jertfă să facă din faptele, cuvintele și gândurile sale un reproș pentru el la 

fiecare pas pe care îl face. 

50 Numai atunci când inima omului simte că a naufragiat în marea patimilor sale, își întoarce ochii în 

sus, în dorința de a vedea farul divin a cărui lumină îi arată calea care îl conduce spre portul mântuirii. 

51 Am auzit inima văduvelor care Îmi spun: "Tată, uită-te la noi, suntem ca niște frunze căzute din 

copac, pe care le spulberă vântul". ─ M-am apropiat de ei pentru a le spune că nu sunt singuri, că Cel care 

a plecat în rătăciri spirituale într-o altă lume îi vede de acolo, îi ajută și îi protejează și că a plecat înaintea 

lor doar pentru o scurtă perioadă de timp pentru a pregăti calea pentru toate ființele care i-au fost 

încredințate. 

52 Dar dacă nu sunteți în stare să-l simțiți, dacă prezența lui nu este perceptibilă în viața voastră, 

atunci rugați-vă, adresați-mi cererile voastre, căci eu vă voi face să simțiți prezența lui. Pentru unii, el va fi 

un baston, pentru alții un sprijin, iar pentru alții va fi tovarășul iubitor care îi ghidează și îi ajută în 

călătoria lor prin viață. 

53 Când animalele sălbatice din păduri, păsările din aer și florile de pe pajiști primesc în fiecare clipă 

strălucirea iubirii și vieții Tatălui lor ─ cum ar fi posibil să crezi că îți refuz harul iubirii mele divine chiar și 

pentru o secundă, deși ai în ființa ta o particulă din propria mea divinitate? 

54 Tatăl de familie s-a adresat Mie pentru a-mi spune nevoile și grijile sale. Copiii săi îi nesocotesc 

autoritatea, îi întorc spatele și devin dușmani ai sfatului tatălui lor. 

55 Trebuie să vă atrag atenția că misiunea voastră este foarte dificilă și crucea voastră este grea. Dar 

dacă veți fi capabili să vă beți paharul suferinței cu credință și răbdare și veți ști să vă iubiți semenii și 

copiii, atunci Mă veți lua ca exemplu pe calea vieții voastre și copiii voștri nu vor pieri. 

56 Oameni: Dacă doriți ca lucrarea mea să fie cunoscută pe tot pământul, trăiți învățătura mea, 

aplicați instrucțiunile mele în toate lucrările voastre, sfințiți-vă casa prin puterea care curge din acest 

cuvânt. Înțelegeți că trecutul vostru este o carte sigilată și că viața se prezintă acum ca o nouă cale, 

necunoscută ochilor voștri, o cale pe care trebuie să o parcurgeți până la sfârșit. 

Astăzi ești calm, ia din cuvântul meu doar ceea ce vrei și folosește-te de învățătura mea atunci când 

vrei. Dar va veni vremea când voi cere socoteală acestui popor, de la primul până la ultimul cuvânt cu 

care l-am învățat. 

57 Nu uitați că această națiune îndeplinește de mult timp o misiune spirituală pe pământ și a fost 

chemată să îndeplinească un destin înalt în rândul umanității. Dacă îndurarea Domnului te-a destinat să 

trăiești în ea, sădește-ți sămânța în ea, chiar dacă este o singură sămânță, dar aceasta trebuie să fie 

iubire, pace și spiritualizare. Astfel, drumul vostru pe pământ nu va fi fost fără rodnicie. 
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Chiar și acum trebuie să vă atrag atenția că ─ oricât de înalt ar fi destinul acestei națiuni ─ nu trebuie 

să o luați drept "Țara Făgăduinței" sau un "Noul Ierusalim". Nu confundați pe nimeni și nu vă confundați 

nici voi înșivă. Ucenicilor Domnului, duhovnicilor, Tatăl nu le putea da ca moștenire bunuri materiale. 

Deoarece misiunea acestei țări este mare, deoarece această națiune trebuie să atingă un nivel înalt de 

dezvoltare, fie ca locuitorii ei să fie cei care proclamă prezența mea în lume și cei care mărturisesc 

măreția și adevărul învățăturii mele prin exemplul și faptele lor. 

58 Vă voi lăsa o urmă luminoasă a vestirii mele printre voi, cu care veți putea zgudui lumea. Acesta 

este cuvântul meu, scris sub dictare divină. 

59 Mai întâi va fi scrisă în cărți materiale, unde oamenii se pot apropia de tezaurul meu secret și pot 

pătrunde în înțelepciunea mea. Atunci, când această esență va fi fost păstrată în inimile discipolilor mei, 

adevărata carte va apărea în mintea poporului Domnului. 

60 V-am copleșit cu daruri de har, pe măsură ce am făcut să răsune vibrația Cuvântului Meu prin 

purtătorii de voce. V-am trimis lumea mea spirituală pentru a vă explica și interpreta mesajele mele. V-

am presărat calea cu miracole și am permis ca ochii voștri să fie uimiți de contemplarea viziunilor 

spirituale. Dar nu sunteți singurii care vă bucurați și vă veți bucura de aceste manifestări. Căci v-am 

anunțat că "orice ochi Mă va vedea". Și, într-adevăr, lumea Mă va vedea, iar lumea spirituală se va 

manifesta la fel, iar toate aceste manifestări în lume vor face să tremure și cele mai neîncrezătoare inimi. 

61 Oamenii au venit cu dorința ca spiritualul să se materializeze și divinul să se umanizeze pentru a 

putea crede. Și am acordat acest har unora. 

62 Oameni buni, recunoașteți în profunzime destinul pe care îl aveți printre toate popoarele 

pământului, astfel încât să vă îndepliniți misiunea ─ acum că timpul este favorabil. 

63 Vă voi pregăti inimile pentru a locui în ele. Lumea se va pregăti și ea. Sămânța păcii va încolți în 

mintea oamenilor, iar voi, care ați împrăștiat-o în toate colțurile pământului, veți fi fericiți când veți 

vedea roadele muncii voastre. Pentru că, luându-l ca exemplu pe Maestru pe drumul vostru, ați arătat 

cum să trăiți în mod corect și v-ați rugat pentru toți. 

64 În toate națiunile se va vorbi de reconciliere, de fraternitate și de pace, iar acesta va fi începutul 

unificării. 

65 V-am pregătit și v-am întrebat dacă sunteți deja pregătiți să mergeți la rătăcitorii neliniștiți, la 

semenii voștri, pentru a le arăta înțelepciunea pe care v-am dat-o ca proclamație inspirată și pentru a 

răspunde satisfăcător la întrebările lor. Nimeni să nu considere că este imposibil să îndeplinească această 

misiune. Realizează că cunoștințele pe care ți le-am dat îți permit să îți înțelegi misiunea. 

66 Nu va fi necesar ca toți copiii mei să ajungă în locurile pe care voi le numiți străine. Adesea le va fi 

suficient să se roage în gând și să-și purifice inima, astfel încât spiritul lor să se manifeste semenilor lor de 

la orice distanță și să devină una cu ei. Iar aceștia vor fi treziți de lumea spiritelor. 

67 Ar trebui să vă uniți cu lumea spirituală și să formați cu ea un zid de protecție care să prevină noi 

războaie și noi suferințe. Ar trebui să continuați să vă rugați pentru cei care pretind să realizeze 

dominația spirituală prin violență. Veți fi surprinși și lumea va fi surprinsă când oamenii vor vedea că nu 

puterea a dominat rațiunea, fraternitatea și dreptatea. 

68 Aveți grijă să nu faceți o caritate aparentă în timp ce vă lăsați pradă egoismului în inimile voastre. 

Fă cât mai mult bine posibil, dar fără a căuta avantaje personale. Fă-o din iubire, care este legea pe care 

te-am învățat-o, și vei fi câștigat merite pentru progresul sufletului tău. Faceți cunoscută învățătura Mea, 

așa cum v-am dat-o Eu. Este același lucru pe care l-am făcut cunoscut profeților și apostolilor Mei din alte 

timpuri. 

69 Omul, în materialismul său, a găsit avantajos să denatureze Cuvântul Meu pe care l-am transmis 

în toate timpurile. Dar Lucrarea Mea este perfectă și nu se bazează pe cuvinte materiale. Pregătiți-vă și 

veți găsi întotdeauna adevărul Meu. Atunci veți descoperi că v-am dăruit sămânța mea în orice moment, 

cu generozitate, pentru ca și voi să o transmiteți cu aceeași iubire și milă. 

70 Nu va fi necesar să impresionezi pe nimeni prin folosirea unor ritualuri sau forme exterioare. 

Templul inimii tale va deveni vizibil, iar în el semenii tăi vor vedea lumina și altarul său veșnic. 
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71 Învățați să Mă simțiți chiar și acum ─ atât în faptele voastre bune, cât și atunci când vă luptați să 

ieșiți din groapa de noroi în care ați căzut. 

72 Eu v-am învățat să căutați adevărul în simplitate. Cât de săracă este încă mintea umană când 

caută adevărul în științele complicate pe care ea însăși le-a creat! De ce să Mă cauți în locuri atât de 

îndepărtate, deși Mă porți în tine însuți? Cine nu știe că a fost creat după chipul Tatălui, înzestrat cu 

atribute divine, cum ar fi spiritul, inteligența și voința? 

73 Am trăit cu oamenii în Epoca a doua, împărțind pâinea și casa voastră; dar măreția lui Hristos își 

are rădăcinile în umilința sa. 

74 Vă învăț acest lucru ca să știți să vă despărțiți de lucrurile materiale pentru a vă iubi pe aproapele 

vostru. Dar, mai presus de toate, trebuie să vă purificați, pentru că legea vă cere să evoluați. Și dacă este 

lege ca totul să se dezvolte, profețiile care urmează să se împlinească nu trebuie să vă uimească. Ceea ce 

pot vedea ochii tăi nu te va umple de bucurie decât atunci când vei realiza că totul este guvernat de o 

lege desăvârșită și că ceea ce i se întâmplă astăzi sufletului tău nu i s-ar fi putut întâmpla mai înainte, 

pentru că totul se va revela la timpul său, până când va ajunge la perfecțiune. 

75 Nu numai pe pământ se luptă pentru progresul umanității, ci și din alte lumi, lumea spirituală 

luptă pentru salvarea și progresul ei. De aceea vă spun că sămânța duhovnicească va da roade în sânul 

tuturor comunităților religioase. După marile controverse, și când oamenii vor spune că este o nouă 

religie care sădește discordie, veți răspunde că spiritismul este o 

Este învățătura care a fost dată prima dată oamenilor și singura care a guvernat sufletele. Dar acest glas 

va veni din inima ta, acolo unde se află sentimentele tale, care se vor dezvălui atunci când vei plânge de 

dragul durerii altuia, sau chiar când vei plânge de bucurie pentru cele ale aproapelui tău. Căci ceea ce v-

am învățat întotdeauna este să vă iubiți unii pe alții. 

76 Eu vă vorbesc prin intermediul intelectului uman. Lumina și harul Meu curg prin ea și devin 

cuvinte ─ acel cuvânt care marchează singura cale de a ajunge la Mine: cea a purității sentimentelor și 

cea a umilinței. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 190  
1 Oameni, umanitate: prezența lui Ilie este cu toți în acest moment. 

2 Voi, mulțimi de oameni care vă bucurați de această manifestare: ascultați vocea lui Ilie, al cărui 

nume a rămas cu greu în conștiința umanității, deși v-am făcut cunoscută pe Muntele Tabor semnificația 

misiunii sale; dar voi nu ați vrut să pătrundeți această revelație. Acum că ați auzit vocea lui Ilie, îi simțiți 

prezența și vi se pare că auziți venirea carului său de foc. 

3 Ilie este raza de lumină pe care v-am trimis-o mereu pentru a vă lumina calea. El este cel care a 

luminat pământul pentru ca voi să găsiți și să urmați calea care vă va aduce mai aproape de punctul în 

care vă așteaptă Tatăl vostru. El este mediatorul marilor mistere ale sufletului, pe care vi le-a explicat în 

acest moment, pentru ca voi să îl înțelegeți mai bine pe Tatăl vostru. Și astăzi, el îndeplinește o sarcină 

similară cu cea din prima epocă: să dea jos idolii de pe altarele lor pentru a învăța lumea adevărata 

închinare spirituală a lui Dumnezeu. 

4 În Ilie puteți găsi explicată și dovedită legea reîncarnării, pe care oamenii o combat atât de mult 

astăzi. În el puteți descoperi, de asemenea, o învățătură și o iluminare despre ceea ce este manifestarea 

prin intermediul minții umane, atunci când s-a manifestat spiritual prin gura și mintea profetului Elisei. 

5 Vezi câte și câte învățături mari ți-a adus mereu Ilie, cum ți-a învățat duhul tău. Vedeți cum, în 

toate timpurile, v-a făcut cunoscute mari revelații care vă sunt greu de explicat. Dar toate acele 

cunoștințe pe care nu ar fi trebuit să le înțelegeți în trecut vă vor fi explicate acum, în această a treia eră, 

de același Ilie care vine cu misiunea de a readuce toate lucrurile la adevăratul lor sens. 

6 Binecuvântați sunt toți cei din lume care, simțind că lumina spiritului lor începe să se accelereze, 

spun: "Ilie a venit" și apoi adaugă: "A doua venire a Domnului se apropie". ─ La fel ca în acele vremuri 

secunde, când oamenii au recunoscut că Ioan a profețit și a vorbit despre minunile Împărăției Cerurilor, și 

au întrebat: "Este oare Ilie?". 

7 Marele profet, precursorul, mesagerul este printre voi. Dar acum nu a devenit om, ci este în spirit, 

iar raza de lumină cu care s-a revelat este aceeași cu cea cu care a distrus zeii falși și cu care a aprins 

credința adevărată în inima poporului Domnului. 

8 Suflete, urmați-l! Umanitate, ascultați-l! El este păstorul care vă conduce la sânul meu, el este 

farul care vă luminează și vă indică drumul pentru a ajunge în portul mântuirii. 

9 Înțelegeți că timpul se scurge și că se apropie ziua în care nu vă voi mai vorbi prin acești purtători 

de voce. Cei care s-au folosit de învățătura mea vor fi în pace. Dar vor fi mulți "orfani" care vor căuta în 

zadar prezența Mea în această formă. Cu toate acestea, nu mă voi îndepărta, voi fi foarte aproape de voi 

și voi vorbi prin toți cei care se pregătesc de la spirit la spirit. 

10 Va veni o vreme când diferite secte și comunități religioase vor anunța venirea Domnului și vor 

spune că toate semnele s-au împlinit și că acum a sosit acest moment. Voi, care cunoașteți adevărul, să le 

spuneți ceea ce știți despre Mine. Din anul 1866 am apărut ca Spirit Mângâietor și am căutat pe ai Mei ─ 

cei prin care voi face cunoscută Vestea Bună, o, omenire! 

11 Nu trebuie să vă simțiți îndepărtați de cei care ─ deși Mă așteptau ─ nu au știut să descopere la 

timp semnele precedente și au înțeles prea târziu ceea ce le-a fost dat să înțeleagă. 

presimțire. Nu vă judecați greșit din cauza acestor diferențe. Din moment ce nu au putut fi martori ai 

prezenței Mele, le-am luminat sufletele și sunt pe o cale bună. Cu toții vă veți uni în acest ideal. 

12 Aleșii mei se află pe diferitele ramuri ale copacului. Mulți vor veni înainte de anul 1950 pentru a fi 

martori la proclamarea mea, alții nu vor avea timp. Fericiți sunt cei care aud Cuvântul Meu prin 

intermediul unui purtător de voce, pentru că vor simți în ei înșiși că deja cunosc această voce, că nu este 

umană, ci vine de la Mine. 

13 Am venit să vă spun să vă lăsați călăuziți de conștiința voastră, să vă eliberați și să nu deveniți din 

nou sclavii celor care vor să vă supună unor forme de cult imperfecte, prejudecăți și dogme. 

14 Voi toți puteți fi "lucrătorii" mei, ambasadorii învățăturii mele. În lupta voastră nu vă veți simți 

abandonați; la pieptul meu veți fi în siguranță și nu veți avea de ce să vă temeți. 
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15 Eu, care mă aflu deasupra întregii creații și totuși pulsez în ea, vorbesc prin intermediul omului, 

creatura mea preferată. Nu vă mirați că Mă fac cunoscut prin cei puțin respectați, prin cei needucați, și că 

Mă dezvălui în locuri de sărăcie și sărăcie. Vă asigur că ceea ce este un palat pentru voi nu este așa 

pentru Mine. Pe de altă parte, acolo unde nu vezi decât sărăcie și mizerie, este posibil să existe în interior 

o adevărată splendoare spirituală. 

16 Vă spun acest lucru pentru că au fost mulți care se întrebau în sinea lor de ce nu Mă fac cunoscut 

în marile sinagogi sau în bisericile magnifice. De asemenea, în acele zile, mulți oameni se întrebau de ce 

Mesia nu s-a născut și nu a crescut la umbra Templului din Sion. 

17 Astăzi, ca și atunci, vă învăț că ceea ce ajunge direct la Tatăl este sinceritatea inimii voastre. Căci 

fiecare lovitură a lui îmi vorbește despre faptele voastre bune. 

18 Vedeți umilința cu care am venit întotdeauna la voi. Gândiți-vă că în toate timpurile am venit fără 

tronuri, fără sceptru și fără palate, mereu înfășurat în simplitate și blândețe. Ce ar crede despre Mine 

săracii, paria, dezmoșteniții, dacă M-ar vedea venind la ei înconjurat de fast și lux? Se vor simți umiliți, 

nedemni de Mine. Pe de altă parte, stăpânii, bogații, marii pământului, Mă vor numi Dumnezeul clasei lor 

sociale și al statutului lor. 

19 Când săracii lumii Mă privesc desculț, gâfâind și sângerând sub greutatea crucii, tremură de 

compasiune în fața umilinței Domnului lor și se simt una cu El. Bogații, pe de altă parte ─ deși în realitate 

nu sunt ─ care ar trebui să aibă aceleași sentimente ca oamenii de rând, nu mă pot înțelege pe Mine în 

sărăcie. Apoi acoperă o reprezentare picturală cu care pretind că Mă reprezintă cu purpură, aur, mătase 

și ceea ce ei numesc pietre prețioase. Ei fac acest lucru pentru că au uitat învățătura Mea și de aceea au 

vrut să Mă înconjoare cu tot ceea ce se opune cel mai mult învățăturii Mele: deșertăciunea. 

20 Trebuie să vă spun din nou că nu vorbesc împotriva niciunei biserici, pentru că toate sunt 

binecuvântate în Mine. Dar trebuie să înțelegeți și că eu, ca Maestru, trebuie să numesc erorile pe care 

le-a comis omul, pentru ca într-o zi să le puteți înlătura. Pentru că dacă nu v-aș fi ajutat să descoperiți 

adevărul: Când ai găsi-o de unul singur? 

21 Permiteți ca adevărul Meu să creeze lumină și iubire pentru a ajunge la fiecare persoană, la 

fiecare comunitate religioasă și la fiecare popor, așa cum Eu permit ca adevărul vostru sau ceea ce ați 

stabilit ca adevăr să ajungă la Mine. Care este acest adevăr al tău pe care îl primesc de la toți? Este 

rugăciunea, credința și speranța ta. 

22 Această lumină, care există în fiecare suflet atunci când se înalță spre Mine, când îmi vorbește, se 

eliberează de orice întuneric și de orice minciună pentru a-mi arăta doar ceea ce poartă în sine în ceea ce 

privește adevărul. Căci chiar și cel rău, când se mărturisește Mie, Îmi arată petele rușinii sale, fără să 

încerce să Mă înșele. 

23 Omului îi revine sarcina de a se perfecționa, de a-și îmbunătăți viața pe pământ, fără a condamna 

modul în care ceilalți Mă caută. Eu sunt singurul capabil să judece veridicitatea lucrărilor dumneavoastră. 

24 De la idolatru la duhovnic, toți sunt sub lumina și privirea Mea. Așa cum primesc adesea dovezi de 

înălțare de la cei pe care îi considerați înapoiați spiritual, tot așa vă asigur că primesc adesea dovezi de 

mare înapoiere de la cei care se consideră campioni ai spiritualității. 

25 Doar un singur popor de credincioși m-a primit în acest timp, și lor le-am încredințat această 

pagină de carte a înțelepciunii mele. Dar pe această pagină de carte plină de iubirea Mea există un mesaj 

pentru toate religiile care există pe pământ. 

26 Lumina mea îi va trezi pe toți ca un răsărit divin, universal, și atunci când omul se va ridica pentru 

a trăi în noua zi, simțurile sale vor simți apropierea divinului. 

27 Acum trebuie să vă spun că nu Împărăția Cerurilor coboară la om, ci mai degrabă sufletul omului 

se ridică la Împărăția Tatălui său ceresc. 

28 De ce îmi dai mereu motiv să vin la tine cu reproșuri? Vin la tine din iubire, pentru că văd că porți 

durere în inimă și vreau să te alint. Pentru că vreau să ai pacea Mea în sufletul tău. 
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29 Uneori Mă dezvălui ca Judecător, alteori Mă aveți ca Tată și întotdeauna Mă arăt ca Maestru. În 

aceste trei manifestări aveți esența divină, care este una: Legea, Iubirea și Înțelepciunea. Aceasta este 

Trinitatea care există în Duhul Meu. 

30 Închideți ochii și eliberați sufletul pentru ca acesta să poată trăi intens aceste momente de 

conectare cu Maestrul său. Permiteți-i să se simtă aproape de Domnul ─ ca cei care l-au urmat pe 

Maestru în Epoca a Doua de-a lungul cărărilor, prin văi, sate, râuri și deșerturi, pentru a nu pierde nici 

una dintre învățăturile Sale. Atunci veți putea înțelege sensul figurat cu care vorbesc uneori când mă 

folosesc de bunurile pământului pentru a vă reprezenta spiritualul și a-l face tangibil pentru voi. Veți 

experimenta cum Cuvântul Meu vă aduce sufletele mai aproape de Împărăția Cerurilor. 

31 Apropiați-vă, oameni buni, ca să vă instruiesc. Sau vreți să fie o durere care să continue să vă 

învețe pe tot parcursul vieții voastre? 

32 Veniți la moșia mea să semănăm câmpurile cu frăție. Vă asigur că această lucrare nu vă va 

dezamăgi ca lumea. 

33 Aici, chiar în fața sufletului tău, se află calea care te invită să o parcurgi și să nu te oprești 

niciodată. Pentru că fiecare pas pe care îl faci îți va aduce sufletul mai aproape de casa perfectă care îl 

așteaptă. 

34 Deja timpul în care voi fi cu voi este foarte scurt pentru a vă oferi instruirea Mea sub această 

formă și vreau să învățați să câștigați merite, astfel încât Cuvântul Meu să răsune din abundență prin 

acești purtători de voce în acești ultimi ani. 

35 Ce trebuie să faci pentru ca darurile divine să fie ca o recompensă pentru meritele tale? Dezvoltă-

ți credința, zelul și spiritualitatea. Dragostea trebuie să domnească în sânul oamenilor, trebuie să se 

practice caritatea activă, trebuie să se iubească adevărul. 

36 Adevărat vă spun, dacă nu vă uniți așa cum este voința mea, omenirea vă va împrăștia și vă va 

alunga din mijlocul ei, dacă va vedea că viețile voastre se îndepărtează de ceea ce predicați. 

37 Ce s-ar întâmpla dacă oamenii ar descoperi că în fiecare comunitate există un cult diferit al lui 

Dumnezeu și un mod diferit de a pune în practică învățătura Mea? Ei nu vor putea înțelege că Eu am fost 

cel care v-a învățat. 

38 Vă încredințez acești ultimi trei ani ai manifestării mele să lucrați pentru unificarea acestui popor 

─ o uniune care să cuprindă spiritualul și exteriorul, astfel încât munca voastră, plină de armonie și de 

acord, să fie cea mai bună dovadă că voi toți ─ în diferite comunități și în diferite provincii ─ ați fost 

învățați de un singur Maestru: Dumnezeu. 

39 Nu toți ați văzut cu ochii spiritului vremurile care se apropie pentru omenire. Nu toți dintre voi ați 

simțit durerea lor. Dar în prezent formez cu voi un popor numeros și fac din el un lucrător sârguincios 

care începe să Mă iubească și care este acum dornic să lucreze pentru a face inima omului roditoare. 

40 Semănători ai Cuvântului Meu: Când va veni vremea lucrului la câmp, ridicați-vă plini de credința 

în care v-am instruit. Nu vă temeți nici de batjocură, nici de dispreț. Semănați pe pământ fertil, nu pe 

stânci, nici pe nisipuri mișcătoare, căci acolo sămânța nu va da rod. Îl vedeai cum încolțește și crește, dar 

nu dădea niciun fruct. Dacă o semănați printre garduri de spini și buruieni, nici ea nu va da roade. Prin 

urmare, trebuie să vă rugați pentru a primi inspirația mea, apoi veți înțelege cum să alegeți terenul 

pregătit. Eu, Stăpânul pământurilor, vă voi da o mare 

Oferiți zone de cultivat. Fiți plini de o mare dorință de a munci. Semănați și veți culege. Și va veni ziua în 

care vei pregăti pâine pentru hrana ta cu grâul recoltei tale. Amintiți-vă că vă vorbesc la figurat și nu știți 

dacă nu veți culege această recoltă în viața de apoi. 

41 Căci astăzi vă spun: mare este realizarea pe care trebuie să o faceți prin trupul pe care vi l-am 

încredințat. Este sprijinul dumneavoastră și trebuie să îl ghidați cu înțelepciune. 

42 Lumea este afectată de plăgi și calamități pe care i le-am anunțat. Încet-încet se teme, încearcă să 

se ridice și caută o mână salvatoare, un cuvânt de încurajare, iar tu ești salvarea. 
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43 Va trebui să traversezi mări și să urci munți pentru a merge pe alte meleaguri sau națiuni pentru a 

merge la cel care suferă. Nu vă fie teamă de drum, mergeți în haine simple, fără să trageți o a doua 

pereche de pantaloni. 

44 Când ți-am arătat sarcina ta, ți-am spus: "Ia-ți crucea ta și urmează-Mă". De ce vă este teamă să 

pierdeți confortul pământului? ─ Îmi spui că iubești lumea și că nu poți face sacrificiul și renunțarea fizică 

pe care le cere această misiune. Dar eu vin înaintea voastră și vă spun: La orice vârstă, oricare ar fi 

condiția sau starea voastră, puteți să Mă iubiți și să Mă slujiți fără a înceta să vă îndepliniți îndatoririle. 

45 Transformați lumea prin exemplul vostru, înlăturați prejudecățile rele și faceți din ea un paradis și 

nu o vale de lacrimi. 

46 Îți dau un timp scurt pentru a-ți îndeplini sarcina pe pământ. 

47 Amintiți-vă că trebuie să lăsați o moștenire de spiritualitate copiilor voștri, căci din urmașii lor vor 

veni generațiile binecuvântate prin care Mă voi revela. Printre aceste suflete se vor afla profeții, 

interpreții Cuvântului Meu, cei cu mare credință care vor arăta omenirii calea. 

48 Vrei să trăiești în conformitate cu Cuvântul Meu? Vă binecuvântez, pentru că M-ați ascultat și 

vreți să Mă urmați. Inima ta debordează de har. Dați-o tuturor celor care o cer. 

49 În acest timp veniți să primiți învățătura mea ─ unii ca discipoli, alții ca novici, iar alții împinși de 

curiozitatea lor. Dar voi toți căutați pacea, liniștea sufletească și, de asemenea, împlinirea profețiilor care 

corespund acestui timp. 

50 În secte și biserici nu ați găsit certitudinea deplină a revenirii Mele. În afara lor am trimis un 

mesager să vă aducă această veste bună. Am venit să judec fiecare suflet și să pun bazele unei noi vieți, 

unei noi ordini spirituale pentru omenire. Dacă vă pregătiți, veți putea vedea din lumea voastră 

perfecțiunea "Văii Spirituale" unde locuiesc sufletele celor drepți ─ cei care au reușit să se ridice prin 

meritele lor și care astăzi, uniți cu Mine, lucrează pentru mântuirea voastră. 

Tot ceea ce nu ați putut înțelege astăzi veți recunoaște în sânul acestui popor simplu de aici, căci 

lumina mea s-a revărsat și vălul care vă acoperea ochii s-a rupt. ─ Vorbesc despre ochii sufletului care se 

închiseseră la spiritual și divin. Ați recăpătat această lumină și sunteți ghidați de Mine. Continuă să rămâi 

treaz. Când vă veți stăpâni trupul și sufletul, plini de blândețe, urmând pașii mei, această lumină vă va 

acoperi ca un veșmânt de sărbătoare, iar semenii voștri vor recunoaște că faceți parte dintre aleșii mei și 

veți fi iubiți și respectați de oameni. 

51 Sunteți soldați ai binelui. V-am dat arme ca să puteți lupta cu păcatul, dar nu cu semenii voștri. 

Nu vreau ca omul să se nască, să crească și să moară în păcat fără să cunoască sarcina binecuvântată pe 

care a adus-o pe pământ. Dacă pătrunzi în învățătura mea, vei deveni puternic și invincibil. Nu va exista 

nicio ispită care să vă doboare și, astfel pregătiți, vă veți ridica și veți deveni mai mult decât oameni ─ 

îngeri încarnați pentru binele umanității. 

52 Mulți sunt chemați și puțini sunt aleși, iar printre ei sunt și mai puțini cei privilegiați. Dar vai de ei 

dacă se înalță pe ei înșiși! Ei nu vor fi ca Solomon, în care am pus înțelepciune, har și putere și căruia i-am 

încredințat un popor pentru a-l conduce. Dar, după o perioadă de măreție spirituală, în care a dat dovadă 

de spiritul său înalt, a încetat să mai vegheze, a fost dominat de carne și toată lucrarea sa, inspirată de 

dragoste și dreptate, a fost întunecată de acțiunile sale autoindulgențe și carnale. 

Nu cădeți în aroganță, chiar dacă vedeți că vă ofer mari beneficii prin voi. Dacă v-aș alege să guvernați 

un district sau o națiune, iar voi, inspirați de Mine, ați promulga legi drepte, nu deveniți îngâmfați, așa 

cum se întâmplă cu oamenii. Atunci îți vei înălța sufletul și te vei pleca înaintea Mea. 

53 Mulți vor veni pe acest pământ pe care l-am ales și vor vedea lumina Mea reflectată de locuitorii 

săi și se vor simți fericiți când vor ajunge să vă cunoască și vor intra pe acest pământ unde Mi-am unit 

poporul Meu pentru a-l învăța în Era a Treia. Cei care vor sosi după 1950 vor dori Scripturile, iar când vor 

ajunge să cunoască revelațiile Mele, vor simți puterea care vine din învățătura Mea, vă vor binecuvânta și 

Mă vor iubi. Câți dintre ei aparțin "poporului lui Israel", celor 144.000 de oameni însemnați care se vor 

alătura vouă pentru a urma ordinele mele. 



U 190 

100 

54 Astăzi, națiunile sunt cufundate în materialism și dezorientare. Le-am vorbit spiritual, iar sămânța 

mea este semănată în inima aleșilor mei pentru a fi împrăștiată peste tot. Faceți tot ce puteți din partea 

națiunii voastre pentru a-i ajuta pe toți pe calea lor spirituală. 

55 Mic este numărul discipolilor mei care Mă înconjoară în acest moment. Dar Cuvântul meu se va 

răspândi până la marginile pământului. Plină de iubire, va ajunge la inima tuturor celor care strigă după 

iubire. 

56 Acum este momentul potrivit pentru a învăța despre misiunea pe care trebuie să o îndepliniți față 

de umanitate. V-am pregătit să înțelegeți cum să vă îndepliniți misiunea în această lume și să știți ce vă 

așteaptă dincolo de partiția materială, unde începe viața spirituală. V-am ajutat să vă dezvoltați spiritual, 

astfel încât să înțelegeți de la voi înșivă de ce se întâmplă evenimente pe care mintea nu este capabilă să 

le înțeleagă. 

57 Atâta timp cât sufletul este contopit cu trupul, el nu realizează și nici nu poate cunoaște meritele 

pe care le-a obținut în viețile sale anterioare. Dar acum știe că viața sa este veșnicie, o dezvoltare 

neîntreruptă în încercarea de a atinge punctul cel mai înalt. Dar astăzi nu știți la ce înălțime ați ajuns. 

58 Te-am urmărit de când ți-ai început călătoria în viață cu o minte confuză, cu un creier 

neîndemânatic. V-am văzut trezindu-vă treptat și evoluând până când ați dobândit idei mai clare despre 

realitate. V-am văzut luptând împotriva adversităților, încercărilor și ispitelor. Și când ai descoperit în 

sfârșit valoarea vieții spirituale, pentru că ai evoluat mai sus, ți-am văzut sufletul zâmbind. Zâmbetul 

acela exprima pace, satisfacție și speranță. Dar am văzut-o și cum a căzut, cum s-a murdărit în lume. Apoi 

s-a plâns și a trebuit să se purifice pentru a obține harul Meu. Dar chiar și în căderile ei, a găsit o lumină, 

lumina experienței. 

59 Acum vi se oferă ocazia de a nu vă mai înșela, pentru că ați rupt legătura de la ochi care vă 

acoperea claritatea adevărului cu lumina mea, și ați văzut orizontul vast pentru a avansa cu pas sigur. 

60 Acea lumină care luminează calea este clară. Nu mai poți să te rătăcești decât dacă vrei să te ridici 

împotriva adevărului însuși, sedus de farmecul fals al plăcerilor și posesiunilor pământești. 

61 Nici nu pot să vă spun să trăiți încrezători în voi înșivă, nici că sunteți liberi de orice impuls de 

ispită. Pentru că există puteri care se luptă să dărâme ceea ce eu construiesc în prezent cu voi ─ puteri 

care își ascund natura lor întunecată și se prezintă pline de atracție. Vă avertizez asupra acestui lucru, ca 

să vă puteți apăra cu tăria credinței voastre. 

62 Destinul omului, pentru care am creat tot ceea ce există, este de a cunoaște adevărul și de a 

evolua în sus. Dar calea este largă, astfel încât să vă puteți desfășura toate facultățile pe ea, pentru a mă 

vedea, a mă simți și a mă iubi. Calea are spini, este stâncoasă și va pune la încercare puterea și credința 

cu care ați ales-o. După ce l-ați parcurs, sufletul va fi purificat. 

63 Cealaltă cale este cea a divagațiilor și a ocolișurilor, care, însă, ─ întrucât oferă plăceri și conține 

atracții evidente ─ îți oprește pașii fără ca tu să observi că ai întârziat, întrucât te bucuri de viață. Dar cel 

care este surprins de ora morții pe această cale va experimenta suferința infinită de a realiza că nu a 

făcut nimic pentru binele sufletului său. 

64 Aș putea să vă enumăr, una după alta, căile care se prezintă privirii omului. Deoarece sunt multe, 

pare dificil să o alegi pe cea mai potrivită. 

65 Sufletul, atunci când a venit să locuiască pe pământ, a primit, ca o oportunitate pentru 

dezvoltarea și perfecționarea sa, o materie sau un corp uman, al cărui design minunat și perfect îi 

permite să simtă, să gândească și să se miște în mod voluntar prin el, în conformitate cu capacitatea 

sufletului său. 

66 Sufletul participă la satisfacția cărnii, așa cum este pus la încercare în suferințele sale. Dar ființa 

umană este, de asemenea, receptivă la bucuriile și suferințele sufletului. Ambele, atâta timp cât sunt 

conectate, formează o singură ființă. 

67 Există perfecțiune în creatura umană. De aceea, Hristos, "Cuvântul", a devenit om într-un trup 

uman ca al tău. Dar El nu a suferit din cauza propriilor Sale imperfecțiuni, ci de dragul oamenilor, pe care 

i-a înviat prin durerea, jertfa și Cuvântul Său, pentru că ei au căzut foarte jos. 
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68 Când sufletul, cu toată puterea lui, trebuie să învingă intransigența și 

Dacă firea nu-și poate învinge răzvrătirea, iubirea milostivă a Tatălui, care a creat sufletul și firea, îi vine în 

ajutor pentru a te salva așa cum păstorul cel bun salvează oaia pierdută. Pentru că niciunul dintre copiii 

mei nu va fi pierdut. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 191  
1 În pâinea și vinul de la masa mea este sămânța vieții veșnice. Veniți la el, mâncați și beți. Nu mai 

plângeți de foame și de sete, nu vă voi mai auzi plângerile și suspinele. Vreau să văd bucurie și pace în 

copiii Mei. În calitate de Tată sunt numai Iubire, în calitate de Maestru continui să fiu Iubire, și dacă M-aș 

arăta ca un Judecător inexorabil, chiar și în această Justiție ar fi Iubirea Mea. 

2 Motivul este că esența spiritului meu este iubirea. În el ai începutul și sfârșitul tău. Apropiați-vă, 

ucenici, și stați în jurul Maestrului, așa cum ați făcut în vremea când eram printre voi ca om. Lasă-ți 

sufletul să își amintească vocea iubitoare a Maestrului divin care a fost Isus. Să-și amintească de acele 

ocazii în care m-ați urmat în văi, pe malurile râurilor, în deșert și în munți pentru a asculta Cuvântul Meu. 

3 Sufletul tău a fost transportat în Împărăția Cerurilor în timp ce ascultai cuvântul acelui Maestru 

care s-a folosit de figurile și creaturile pământului pentru a-și crea parabolele și pentru a le da oamenilor 

o idee despre ce este Împărăția Cerurilor. Dar în timp ce unii credeau, alții se îndoiau. Dar toate inimile 

au fost inundate de pace și toți bolnavii au fost vindecați. Vreau să vă simțiți cu Mine ca în singurătatea 

unei văi. Fă ca pereții sălii de ședință și simbolurile să dispară din ochii tăi, astfel încât niciun obstacol să 

nu-ți oprească sufletul să se ridice spre Mine. 

4 Discipoli: Dacă v-am numit poporul lui Dumnezeu, poporul iubit și ales, să nu credeți că iubesc 

mai puțin celelalte comunități de pe pământ. După ce toți Mă vor recunoaște, voi forma din ei o familie 

spirituală în care toți vor fi iubiți în mod egal. 

5 Nu vă considerați inferiori din punct de vedere spiritual față de niciun popor sau rasă. Dacă vă 

credeți singurii privilegiați, vă spun cu adevărat că, atunci când v-am dat revelații divine și profeții din 

cele mai vechi timpuri, nu a fost pentru că sunteți cei mai iubiți, ci pentru că sunteți primii născuți în 

rândul umanității în sens spiritual. Înțelegeți că în loc de vanitate ar trebui să vă simțiți responsabili. 

6 Priviți istoria lui Israel și veți vedea că în niciun moment nu a permis celorlalte națiuni să participe 

la moștenirea și harul cu care Tatăl l-a distins. Pentru că a făcut contrariul a ceea ce îi prescria legea și 

învățătura mea, s-a izolat în egoismul său și și-a folosit darurile pentru sine. 

7 În acest timp, v-am pregătit din nou sufletul, l-am luminat pentru a-l conduce din nou pe calea pe 

care își va împlini destinul de a avertiza, binecuvânta și salva semenii săi. 

8 În curând nu veți mai auzi acest cuvânt. Dar să nu credeți că M-am îndepărtat, că v-am lăsat 

singuri ca pe niște orfani și ca pe cei care s-au abătut de la calea dezvoltării. Spiritul meu divin vă va lăsa 

pregătiți și va continua să vă vegheze și după aceea. Ca o umbră divină îți voi urma pașii. Voi continua să 

vă inspir, să vorbesc prin gura voastră, să vindec bolnavii prin mijlocirea voastră și să înviez "morții" prin 

vocea voastră, iar atunci când veți fi uniți, voi stabili adevăratul meu sanctuar în voi. 

9 În acest timp am găsit inima omului mai stearpă ca niciodată, ca un pământ de pietre, un pământ 

pietrificat, acoperit de buruieni, urzici și ciulini. Peste tot cresc buruieni și copaci cu fructe otrăvitoare. 

Apele sunt poluate, izvoarele seacă, fântânile sunt tulburi și râurile nu mai curg. Nu există flori în grădini, 

iar dacă se găsesc unele, sunt ofilite. Nu există cuiburi și nici păsări în copaci. Plăgile devoră totul, iar 

viermele rozător distruge totul. Aceasta este imaginea pe care umanitatea o prezintă privirii mele în 

acest moment. Dar am venit să vă aduc sămânță, apă și unelte de cultivat, ca să vă căutați câmpurile pe 

care vi s-a dat să le cultivați. 

10 Să nu spui că te părăsesc prea devreme. Amintiți-vă că, de data aceasta, nu v-am vorbit doar trei 

ani, așa cum am făcut-o în Era a doua. În acea vreme, trei ani au fost suficienți pentru ca vestea minunilor 

Mele să treacă granițele Iudeii și să zguduie regate și imperii. În acei trei ani, discipolii mei au devenit 

maeștri. I-am trezit la iubire, le-am arătat că umanitatea este ingrată, dar că, în ciuda acestei 

ingratitudini, ea posedă noblețe, iar această noblețe este scânteia de iubire divină pe care fiecare ființă 

umană o poartă în ea pentru că este un copil al Divinității mele. 

11 Învățătura lui Iisus a zguduit cele mai adânci rădăcini ale inimii umane. Acolo am construit un 

templu în care încă locuiesc. Dar omul, în lăcomia sa de putere, de bogăție, de glorie și de plăceri umane, 

a schimbat viața, obiceiurile, legile și principiile și, prin urmare, este necesar ca Hristos să se întoarcă la 
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oamenii de pe pământ pentru a-i trezi din somnul lor adânc și pentru a le arăta din nou calea. Iată-mă 

aici, vorbindu-vă din 1866 până în prezent, prin gura multor purtători de cuvânt succesivi, întotdeauna 

același cuvânt, aceeași esență, aceleași revelații și profeții. 

12 Nu au trecut trei ani de când am vorbit de data aceasta. A fost necesar să prelungesc timpul 

predicării Mele pentru a vă explica învățătura Mea în multe feluri, astfel încât să o înțelegeți în cele din 

urmă. Cât de des se întâmplă ca vreunul dintre discipolii Mei, după ce mărturisesc că Mă iubesc și cred în 

Mine, să se îndepărteze și să Mă renege după ce primesc manifestări și dovezi ale adevărului Meu. Dar 

apoi, când cade în ruină, se plânge, se căiește și îmi spune: "Tu ești Maestrul, ajută-mă". Eu, care sunt 

iubire și răbdare infinită, îl iau în brațe, îl atrag la Mine, îl așez în cel mai bun loc la masa Mea și îi spun că 

este "fiul risipitor". Fac un ospăț, el este vesel, iar când toți ─ nu atât Stăpânul ─ cred că acela s-a pocăit 

pentru totdeauna, el cade din nou în ispită. De câte ori i-am văzut pe mulți căzând, ridicându-se și 

întorcându-se la Mine. De aceea, timpul manifestării Mele către voi a fost prelungit până în 1950, pentru 

a vă primi pentru prima, a doua și a treia oară, lăsându-vă în sfârșit puternici în viață. 

13 Ce stimuli și experiențe noi vă poate oferi deja lumea? Ce surprize încântătoare v-ar putea 

rezerva deja știința sau ce noi delicii ar trebui să vă ofere corpul? Ce ai de învățat din căile viciului și ale 

păcatului? Dacă tânjești după noi satisfacții și dorești adevărate bucurii, dacă dorești instruire și pace, 

vino la moșia mea, umblă pe căile mele, învață să semeni sămânța mea și vei găsi mai mult decât poți să 

dorești. 

14 Oricine nu apreciază această lucrare ca fiind pură, perfectă și nelimitată o face pentru că nu și-a 

ascuțit privirea pentru a recunoaște adevărul, pentru a se apropia de tezaurul adevăratei înțelepciuni. 

Pentru că este foarte imatur și nu Mi-a permis să aduc încă în fața ochilor lui ceea ce am de dezvăluit. 

15 Ultimii trei ani ai acestui raliu se apropie. Ele vor reprezenta cele trei în care am predicat în Era a 

doua. 

16 Voi face reforme ─ nu la legea mea, ci la actele voastre de cult. Am așteptat mult timp ca voi să le 

realizați din voi înșivă, dar nu ați făcut acest pas. 

V-am anunțat plecarea mea în 1950. Atunci creierul purtătorilor mei de voce și al celor înzestrați cu 

spirit va fi închis pentru aceste manifestări. V-am spus că atunci va începe dialogul de la spirit la spirit. Dar 

ce vor face cei care nu se pregătesc? ─ Ei vor continua să invoce Raza Mea Divină, dar ea nu va mai 

coborî, și atunci vor vorbi cu aparența că Eu încă Mă manifest prin mințile lor. Clarvăzătorii lor vor 

depune mărturie că sunt prezent acolo, iar vindecătorii vor intra în extaz și vor spune că lumea spiritelor 

este cea care vorbește. Atunci vor râde de cei care au ascultat de voința Mea. Ei vor spune că aceste 

haruri au fost retrase de la ei de către Tatăl, și va fi o mare confuzie. 

17 Gândiți-vă: Dacă ei au pornit ca înaintași și mesageri către națiuni ─ ce altceva ați putea face? Veți 

găsi câmpurile presărate cu erori și înșelăciuni. Încă mai aveți timp să reflectați și să vă pregătiți pentru 

momentul în care lumea vă va pune întrebări. Căci nu se va mulțumi să cerceteze Cuvântul meu, pe care 

îl va găsi întotdeauna curat, ci va cerceta roadele pe care le-a dat în acest popor. După aceea, semenii tăi 

vor încerca să-ți investigheze viața, faptele și actele tale de cult pentru a găsi confirmarea învățăturilor și 

revelațiilor mele. 

Dacă v-ați putea mântui doar prin cunoașterea Cuvântului meu, omenirea s-ar fi mântuit încă de pe 

vremea lui Moise, prin revelarea Legii. Cu toate acestea, după aceea, Hristos, devenit Stăpân, trebuia să 

vină. Și chiar și astăzi vin în Duhul Sfânt să vă vorbesc neobosit și să vă fac să înțelegeți că ceea ce vă va 

salva și vă va duce la dreapta Mea vor fi faptele voastre de iubire, de umilință și de milă. Nu vă aduceți 

aminte de apostolii mei de atunci, care nu s-au mulțumit să dea mărturie prin cuvinte, ci au pecetluit-o cu 

faptele lor, cu propria lor viață și cu sângele lor? 

18 Astăzi doresc doar ca ușile inimilor voastre să se deschidă cu compasiune pentru aproapele 

vostru, pentru ca omenirea, datorită virtuții noilor mei discipoli, să mulțumească Cerului că această 

Lucrare nu este doar o altă doctrină sau o nouă teorie, că nu este o fantezie omenească, nici produsul 

unei minți confuze, ci continuarea drumului trasat de Dumnezeu pentru omenire încă de la începutul 
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timpului, prin care se împlinesc anunțurile și profețiile lui Isus. Că același Hristos care a lucrat în Era a 

doua este cel care vă vorbește acum. 

19 În timp ce lumea se pregătește să golească paharul de suferință pe care îl oferă războiul, eu vă 

dau miere pentru ca voi să fiți ca un bun gust pe pământ. Dacă lumina care strălucește în mintea omului îl 

determină să facă fapte mărețe pentru binele umanității și face ca viața umană să se schimbe și să se 

dezvolte ─ cum transformă lumina Înțelepciunii Mele Divine obiceiurile oamenilor pentru a-i pregăti 

pentru Viața Spirituală? 

20 Lumina divină, înțelepciunea care strălucește asupra voastră din Spiritul meu, limitându-se în 

funcție de capacitatea voastră, vă oferă o iluminare interioară care risipește orice întuneric. Gândiți-vă și 

veți realiza că înainte de a realiza acest adevăr pe care îl posedați astăzi, datorită timpului pe care l-ați 

petrecut ascultând Cuvântul meu, totul în lumea voastră de viață era nesigur și nu vă puteați imagina că 

veți primi iluminarea atâtor mistere pe care intelectul vostru nu le putea înțelege. 

21 Astăzi înlătur acest întuneric din mintea umană, îl formez pe om în așa fel încât să nu se mai 

îndoiască de adevărul pe care îl poartă în sine. 

22 Atâta timp cât există îndoieli și slăbiciuni care încearcă să vă învingă, nu va exista credință 

adevărată printre voi. Credința se simte, este impulsul care te face să realizezi o idee fără teama de eșec. 

Privirea spirituală este cea care este capabilă să vadă adevărul, scopul final al căii. 

23 Lăsați credința să prindă rădăcini în voi, căci nu toți o aveți. Când se aprinde, se va lupta cu 

opoziția ispitei care vă așteaptă. Pentru ca tu să respingi răul, trebuie să ai grijă să găsești arme pentru el 

în sensul Cuvântului meu. Dar cei care nu sunt siguri de prezența și mijlocirea Mea judecă ceea ce văd și 

aud fără ca sufletul lor să se poată înălța la Mine, pentru că au încă nevoie de splendoarea liturgică care 

flatează simțurile, crezând că astfel vor simți ceea ce voi numiți inspirație sau înălțare a sufletului. 

24 Vă învăț că nu mai este necesar ca sufletul vostru să miște inima prin sunetul notelor muzicale. 

Discipolii mei din Era a Doua s-au înălțat în interior până când au simțit pacea spirituală de dincolo și au 

avut doar firmamentul deasupra capetelor lor. Erau înălțați pentru că simțeau în inimile lor vocea 

răsunătoare a Maestrului. 

25 În acest timp, Mi-a plăcut să Mă fac cunoscut prin intermediul facultății umane de înțelegere. În 

ce mod mai bun ai putea să Mă înțelegi dacă nu în acesta, în care folosesc mintea și limbajul tău? 

26 Prin această învățătură veți atinge înălțarea, pentru că totul este conceput pentru a evolua. 

Înțelegeți că totul are un principiu: puterea binelui. Dezvoltă-ți virtuțile în cadrul cercului de viață în care 

trăiești. Aveți lumina mea pentru a pune bazele pe care veți construi lumea de mâine. 

27 Aveți dovezi tangibile ale dezvoltării voastre spirituale. Astăzi nu mai poți gândi așa cum o făceai 

înainte. Sunteți diferiți de părinții voștri și copiii voștri vor fi diferiți de voi. Nu puteți evita acest lucru, 

este o putere superioară care vă conduce. Adevărat vă spun, răul nu va învinge, ci virtutea. Căci cel care 

practică caritatea nu poate fi egoist, cel care simte iubirea nu poate urî, lumina nu îngăduie întunericul. 

28 Vreau să mergi în siguranță pe calea pe care ți-o arăt, ca să-i înveți și pe copiii tăi să meargă pe ea. 

Sfatul tău trebuie să fie întotdeauna sincer, astfel încât Cuvântul Meu va ajunge la timp la inima celui 

care are nevoie de el. 

29 Vor fi unii care, ca urmare a propriei lor depravări, vor lupta împotriva lor înșiși; dar vor avea 

nevoie de lumina mea pentru a-și recunoaște greșelile și pentru a-și iubi aproapele ca pe propriul frate. 

30 Eu merg înaintea voastră, oameni buni, și înlătur orice obstacol din calea voastră, ca să puteți 

merge înainte. 

31 Veniți astăzi la sărbătoare, oameni iubiți, unde pentru o scurtă perioadă de timp vă puteți bucura 

de prezența Maestrului vostru. 

32 Vino și umple-ți inima cu pacea Mea ─ acea pace care este în Mine și care îți lipsește atât de mult 

pe pământ. 

33 Îmi este de ajuns ca puțini să Mă audă, pentru că mâine ei vor duce mărturia la semenii lor. 

Știu că, dacă aș chema pe toată lumea, majoritatea nu ar veni, pentru că sunt ocupați cu treburile 

lumii. Ei Mă vor respinge și vor împiedica oamenii de bunăvoință să vină să Mă asculte. 
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34 Aici, în izolarea acestor locuri simple în care Mă fac cunoscut, fac sămânța Mea să încolțească. 

Adun mințile simple în grupuri și, când sunt departe de zgomotul vieții materialiste, le vorbesc despre 

iubire, despre eternitate, despre suflet, despre adevăratele valori umane și spirituale, făcându-le să 

privească viața prin intermediul spiritului și nu al simțurilor. 

35 Pe acești nou-veniți îi numesc ucenici, și ei, care nu au avut niciodată nimic, care nu au fost 

niciodată remarcați de aproapele lor, au fost plini de satisfacție când s-au văzut chemați de Mine și s-au 

ridicat la o viață nouă. Au plecat cu convingerea și bucuria că pot fi de folos aproapelui lor. Căci Domnul a 

pus în ei revelațiile Sale și le-a arătat calea iubirii. 

36 Unii îi resping și își bat joc de ei pentru că se numesc ucenici ai lui Isus. Dar vă spun cu adevărat 

că, deși li se refuză acest har, ei vor continua să fie ucenicii mei. 

37 Omul crede că cerul este atât de departe și de sus, încât este foarte dificil când Mă fac cunoscut 

printre acești copii mici, și asta pentru că ei au doar o idee vagă despre ce este "cerul" și ce înseamnă 

cuvântul "cer". Ei nu știu că "raiul" pentru suflet este starea de perfecțiune, de puritate și de lumină la 

care trebuie să ajungă fiecare suflet, și nu un anumit loc în spațiu. 

38 Pe măsură ce sufletul se înalță, el extinde din ce în ce mai mult lumea sau casa în care locuiește. 

De aceea, când va ajunge la perfecțiune, va stăpâni infinitul, va putea merge peste tot, totul în el va fi 

lumină, armonie cu Tatăl și cu toate. Acesta va fi raiul ei, aceasta va fi împărăția ei din ceruri. 

Ce poate vedea sufletul mai mult decât pacea veșnică, înțelepciunea, fericirea de a iubi și de a fi iubit? 

39 Au trecut aproximativ două mii de ani de când am locuit printre oameni. Oamenilor de astăzi acel 

timp li s-a părut atât de lung, încât acum văd istoria faptelor Mele și memoria cuvintelor Mele prin 

spectacolele fanteziei, ca și cum tot ceea ce M-a înconjurat în acel timp ar fi fost supranatural. Dar ei 

trebuie să știe că pământul și oamenii de atunci erau la fel de naturali ca și cei din prezent. Dacă credeți 

că numai aceia au fost demni de harul prezenței mele, vă înșelați. Pentru că am locuit întotdeauna în 

inima omului și Mă dezvălui din când în când, fie ca om, ca în acea a doua eră, fie în spirit, ca astăzi. 

40 Este necesar ca ființa umană să Mă cunoască pentru a avea o idee clară despre adevăr. Căci cel 

care cunoaște adevărul nu se poate abate de la calea legii, pentru că atunci poate auzi glasul conștiinței 

sale. 

41 Cel care nu cunoaște adevărul este un orb care nu poate găsi calea adevărată. El este un om surd 

care nu poate auzi vocea interioară care vine de la Dumnezeu. De aceea am venit din nou în lume, pentru 

a descoperi adevărul care i-a fost ascuns și pentru a-i dezvălui noi lumini care să o ridice din situația tristă 

și mizerabilă în care trăiește din punct de vedere spiritual. 

42 Voi ști cum să trezesc în om aspirația nobilă de a se înălța spre Mine pe calea binelui. Îi voi 

dezvălui existența adevăratului rai, noul "Pământ Făgăduinței" și îi voi dovedi că nu sunt distant ─ pur și 

simplu pentru că, dacă aș fi distant de umanitate, omul nu ar exista deloc. 

43 Ucenici, păstrați în inimile voastre amintirea acestor cuvinte, pentru ca în meditațiile și 

contemplațiile voastre să vă desfătați în Legea mea. 

44 Înțelegeți că Eu sunt sursa iubirii. Veniți la Mine și vă veți satisface dorința de compasiune și 

iubire. Vedeți lumina Spiritului Meu care luminează fiecare minte și ridicați-vă la o viață utilă și rodnică. 

În trecut nu erați capabili nici măcar să vă conduceți singuri pașii, iar astăzi conduceți mulțimi. 

45 Mulți s-au îndreptat spre prăpastie, dar au auzit vocea mea și s-au întors, iar astăzi se luptă să 

urce pe munte. Acum, că sunteți ucenicii mei, vă spun: Deoarece am format o comunitate cu voi, vă voi 

primi numai dacă veți veni la mine uniți într-o singură voință. 

46 În această comunitate există multe lucruri care nu sunt înțelese și multe interpretări greșite; de 

aici și diviziunile și diferențele. Vă spun că mai este încă timp să studiați învățătura Mea pentru a corecta 

aceste erori și pentru a dezrădăcina din inimile mulțimilor de credincioși tot ceea ce a răsărit ca o plantă 

dăunătoare. Cei mai responsabili pentru acest lucru sunt cei care au fost primii care au primit ordinele, 

pentru că ei M-au auzit cel mai mult timp. Celor care au ajuns primii le spun: umpleți-vă inimile de 

caritate și vedeți în cei care au ajuns ultimii pe frații și surorile voastre mai mici. Fie ca exemplul vostru, 
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viața voastră și cuvintele voastre să arate mulțimilor de credincioși perfecțiunea, măreția și excelența 

Lucrării Mele. 

47 Este necesar ca liderii bisericii să facă un efort pentru a studia învățăturile și poruncile mele, să 

vegheze și să se roage pentru membrii bisericii lor, astfel încât să fie auziți de oameni și să se supună lor, 

iar oamenii să îi considere profeți. 

48 De fiecare dată când îl auziți pe Tatăl vorbindu-vă pe un ton de dreptate, sunteți zguduiți. Dar, 

după aceea, slăbiciunea ta te doboară din nou și cazi în "încercările deșertului", care au rolul de a-ți întări 

sufletul. 

49 Când se vor uni cu voi toți copiii acestui popor, care astăzi sunt împrăștiați în neamuri? Sunt inimi 

care așteaptă doar vestea mulțimii de oameni care se îndreaptă spre "Țara Făgăduinței" cu greutăți, 

pentru a porni și a li se alătura. Nu va fi necesar ca ei să se unească din punct de vedere material, pentru 

că drumul este în inimă, iar "Țara Făgăduinței" este în pacea sufletului. 

50 Fiecare va primi în locul său inspirația Tatălui său și gândurile fraților și surorilor sale pentru a se 

simți mângâiat. Noul meu "popor al lui Israel" va apărea în toate colțurile pământului și va preda doctrina 

spiritualizării cu adevărată sinceritate. 

51 Cum puteți crede, oameni buni, că dacă vă adunați în locuri diferite de adunare, acesta ar trebui 

să fie un motiv pentru a vă îndepărta unii de alții. Doar ignoranța vă va împiedica să conștientizați 

legăturile spirituale care îi unesc pe toți copiii Domnului. 

52 Lasă darurile spiritului tău să se manifeste, astfel încât intuiția și revelația să îți ghideze pașii și tu 

să nu profanezi sau să pângărești darurile pe care ți le-am încredințat. 

53 Acest timp a adus sufletului tău darul divin al unei noi ocazii de a te înălța la Tatăl tău. 

54 Cel care a venit ca Mesia, care a umblat pe pământ și care, prin cuvântul și faptele sale, a arătat 

omului calea mântuirii ─ el este cel care vine astăzi în Duhul Sfânt și își face auzit glasul de dreptate prin 

conștiință. 

55 Am chemat pe mulți să vină și să participe la această manifestare și să asculte acest Cuvânt. Dar 

nu toți cei chemați s-au grăbit. 

56 Mulțimile care Mă urmează sunt cei care au simțit în sufletele lor dorința de a veni să se bucure 

de umbra copacului măreț și de a primi ca moștenire sămânța pe care ulterior o vor duce în toată lumea. 

Ei au auzit vocea Domnului lor și au vrut să fie semănători ca El. Treptat, ei devin ucenicii care știu că 

mâine vor părăsi căldura casei părintești pentru a aduce un dar tuturor celor flămânzi sau însetați de 

iubire, adevăr sau dreptate. 

57 Cu putere am făcut cunoscut cuvântul Meu, ca nu cumva acest popor să devină timid față de cei 

învățați. Căci, în adevăr vă spun că mulți dintre învățații desemnați s-au rătăcit de la propria lor 

învățătură. 

58 Lucrări, cuvinte, rugăciune ─ aceasta este misiunea prin care acest popor trebuie să-și instruiască 

semenii. Sub mantia protectoare a Mamei celei mai iubitoare, trebuie să depășească distanțele, având 

încredere că mila divină nu se va despărți de ea. 

59 De multe ori veți vorbi despre existența și iubirea Mariei și veți constata că inimile nu sunt 

mișcate de aceasta. În alte cazuri vei fi respins pentru că îi proclami numele și înveți credința în ea. Dar 

fiți liniștiți, amintiți-vă că, în timp ce Isus murea pe cruce, o femeie îmbibată de durere s-a simțit murind 

la picioarele crucii. Maria, Mama, a fost cea care a simțit toată durerea acestei lumi. Oare mulțimea de 

spectatori a acordat vreo atenție prezenței acelei femei? Nu, oameni buni. Dar timpul a trecut și ea, 

căreia nu i se știa nici măcar numele, a fost văzută ca Mamă a Răscumpărătorului din punct de vedere 

uman și, din punct de vedere spiritual, ca Mamă a umanității. Un altar a fost ridicat în inimile oamenilor 

pentru acea iubire maternă cerească care s-a făcut vizibilă lumii prin Maria. 

60 La fel ca cel care scoate apă dintr-o fântână pentru a-și iriga câmpurile, oamenii vin la 

manifestarea Cuvântului Meu. Fiecare are un număr de oameni, o familie sau o comunitate, care să îl 

hrănească spiritual, și știe că numai la Mine poate găsi apa limpede ca cristalul, care poate face să 

înflorească și să rodească suficient câmpurile sale. 
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61 Inima mea de Maestru îi primește cu emoție pe acei emisari care vin din locuri îndepărtate în 

numele unui grup de oameni. Eu trimit mesajul meu de pace și învățătura mea de înțelepciune către 

acele inimi prin intermediul lor. 

62 Faceți bine să Mă căutați în sânul celor care M-au ascultat cel mai mult timp, căci ei au învățat 

multe. Dar nu uitați că nu este necesar să parcurgeți distanțe materiale pentru a Mă găsi, pentru că Eu 

sunt peste tot. Singura distanță pe care trebuie să o parcurgeți pentru a-mi simți prezența este cea care 

există între materializarea voastră și bunurile spirituale. 

63 Întoarceți-vă în pace la casa dumneavoastră, în cartierul dumneavoastră sau în sânul comunității 

dumneavoastră. Dar mai întâi, îmbrăcați-vă cu zel, cu dreptate și cu energie, ca să-i aduceți pe cei care vă 

aparțin pe calea cea dreaptă, ca să nu permiteți nimănui să degradeze această învățătură prin faptele 

sale, ca să aduceți în inimile voastre balsamul vindecător pentru a usca lacrimile semenilor voștri care vă 

bat la ușă zi de zi în dorința de a vă milui. Aveți grijă ca învățătura mea să apară prin faptele voastre ca 

ceea ce este: adevărata sursă de iubire, iertare și mântuire. 

64 Reflectați asupra trecutului vostru, contemplați-vă prezentul și veți ajunge la concluzia că ați fost 

într-adevăr trimiși pe acest pământ pentru a îndeplini această misiune. Nu cuvintele oamenilor vă vor 

convinge de acest adevăr, ci dovezile pe care vi le-am trimis pe drumul vostru în viață. Convinși de 

adevărul acestor învățături, ar trebui să vă dedicați îndeplinirii misiunii voastre cu tot zelul și dragostea 

de care sunteți capabili. 

65 Maestrul vă spune: Nu limitați această lucrare la un curs obișnuit al lucrurilor, oricât de zgomotos 

vi s-ar părea, și nu spuneți: "Doamne, cât de desăvârșită este lucrarea Ta". Pentru că dincolo de ceea ce 

vedeți există ceva mai presus de ceea ce vedeți și pe care îl veți atinge mâine. Astfel, vei trece veșnic de 

la un nivel la altul fără să întrezărești vreodată limitele înțelepciunii mele, pentru că ea nu are niciuna. 

66 Nu vă opriți, dar nici nu mergeți prea repede. Măsurați-vă pașii și fiecare să fie sigur de ei prin 

studiu și meditație. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 192  
1 Fiți bineveniți în această zi de comemorare, când comemorați momentul în care omenirea a auzit 

pentru prima dată Cuvântul Meu prin intermediul organului uman de înțelegere. Anii au trecut și văd că 

facultățile spirituale ale celor pe care i-am folosit, precum și ale celor care M-au ascultat, s-au dezvoltat. 

Ei nu mai sunt "copii" în sens spiritual și nici ignoranți în fața manifestării Divinității. Prin înălțarea 

interioară pe care au atins-o, ei au obținut lumina Maestrului care se manifestă printre oameni pentru a 

vă desăvârși viața spirituală. 

2 Ignoranța adevărurilor spirituale în care se afla omenirea a fost înlăturată de lumina mea, iar 

omul a înțeles că puterea Celui Atotputernic s-a limitat într-un act de iubire să se facă auzită și simțită 

prin copiii săi. 

3 De atunci, a început o nouă eră pentru oamenii care acum nu mai găsesc nicio barieră care să-i 

împiedice să se bucure și să-și împrospăteze sufletul prin harul pe care îl conține această lucrare. 

4 De atunci, toți discipolii mei au fost eliberați de acea credință falsă în damnare veșnică, când vor 

muri în păcat, sau într-o fericire veșnică, când moartea îi va surprinde liberi de orice cusur. V-ați trezit și 

ați ghicit calea de dezvoltare pe care sufletul o urmează prin reîncarnări până când ajunge la perfecțiune 

pentru a trăi în spiritualitate fără a fi nevoit să trăiască mai mult pe pământ. Ați înțeles motivul reparației 

și sensul încercărilor. 

5 Păcătoșii care au venit la Mine au înțeles că nu există damnare veșnică și au pornit plini de 

speranță și credință să lucreze pentru binele sufletului. 

6 În mintea lor s-a format o nouă concepție despre ceea ce este viața spirituală, iar cel care era 

mort prin credință a fost născut din nou pentru această viață. Acest miracol s-a întâmplat prin 

proclamarea mea prin intermediul intelectului uman. 

7 La început, v-am permis să vă păstrați obiceiurile și practicile religioase pentru că sufletele 

voastre erau impregnate cu ele și simțurile voastre erau obișnuite cu ele. Dar, în măsura în care 

învățătura Mea a adus lumină în sufletele voastre, acele rituri și acte de închinare au dispărut treptat. 

Stimulați de miracolele pe care le-ați obținut prin credință, ați realizat repetarea a ceea ce Isus v-a spus în 

Era a doua: credința face minuni. 

8 Ceea ce v-am dat în 1866 a fost o reamintire a Legii pe care Moise v-a făcut-o deja cunoscută și a 

Cuvântului lui Isus, "Fiul Unicul născut", care v-a învățat în Era a doua. 

9 A fost necesar să vi se reamintească în acest timp prezent că Legea fusese deja proclamată în 

prima eră. 

10 Împlinirea pe care trebuie să o dai legii mele nu are limite. Azi într-o formă, mâine în alta, trebuie 

să căutați întotdeauna binele pentru semenii voștri. Legea mea nu este o poruncă care se impune cu 

forța, ci o chemare eternă la bine. Nu vă voi impune bunătatea, ci o voi insufla în voi și mă voi asigura că 

o veți simți, astfel încât, atunci când o veți face, veți simți că ați împlinit legea lui Dumnezeu. 

11 În toate timpurile, omul și-a creat în mintea sa o imagine a lui Dumnezeu, în funcție de care L-a 

căutat și I s-a închinat. Dar, întrucât existau erori în practicarea credințelor, Tatăl a ales mesageri și 

emisari ─ oameni iluminați de Divinitatea Mea ─ care au corectat ideile eronate. Printre ei se află 

purtătorii mei de cuvânt pe care i-am pregătit pentru a vă permite să auziți cuvântul meu de lumină prin 

mijlocirea lor. În timp ce unii au ascultat cu interes mesajele divine, alții, realizând că obiceiurile lor bine 

înrădăcinate se opuneau, au simțit repulsie față de chemarea mesagerilor mei. 

12 Toți mesagerii Divinității mele au fost nevoiți să sufere batjocura, toți au cunoscut cruzimea și 

ingratitudinea oamenilor. În fiecare epocă, pionierii mei au predicat și au făcut ceea ce le-am încredințat, 

întotdeauna în armonie cu progresul spiritual al umanității. 

13 Întotdeauna v-am dezvăluit existența mea ca și Creator al Universului și, încă de la început, v-am 

făcut să înțelegeți că condiția de bază pentru a trăi în pace în această lume este iubirea și mila. Apoi ai 

descoperit că există ceva în ființa ta care nu aparține corpului. Când această bănuială a prins contur în 
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inima ta, ți-a dezvăluit existența sufletului și convingerea că după această viață există o alta pentru acel 

suflet: eternitatea. 

14 Când Isus a locuit cu tine ca om, ți-a făcut cunoștință cu învățătura Sa mereu nouă și veșnic 

valabilă, care ți-a arătat calea pe care va trebui să o urmezi pentru a o regăsi. Iar în a treia oară M-ați 

auzit din nou, acum ca Duh Sfânt, prin intelectul omului. 

15 De fiecare dată când am venit la voi, v-am îndepărtat de la închinarea la dumnezei falși pentru a 

vă aduce pe calea cea adevărată. Spiritul divin a coborât cu adevărat asupra voastră și a arătat lumii că 

Cuvântul Său, ca sămânță a iubirii, este viața care se naște, crește și se desăvârșește. Când Hristos Și-a 

terminat lucrarea, a spus: "Totul este împlinit", adică acea sarcină a luat sfârșit. Cu toate acestea, El 

promisese dinainte să se întoarcă la popor, pentru că încă mai avea noi lecții de învățat pentru ei. 

16 Și iată că Maestrul este cu voi, dezvăluindu-vă noul 

învățături și amintește-ți de cele uitate, astfel încât să fii mereu prezent la îndatoririle sufletului tău 

spiritual, care este de a fi o adevărată imagine a Creatorului, atât în ochii Tatălui, cât și în cei ai semenilor 

tăi. 

17 După ce am existat ca Iisus printre oameni, i-am trimis întotdeauna pe cei care au venit ca 

"soldați" sau apostoli pentru a confirma învățătura Mea prin faptele lor și pentru a împiedica omenirea să 

denatureze învățăturile Mele. Dar mulți "surzi" și "orbi", care au interpretat imperfect Cuvântul Meu, s-

au divizat și astfel au creat diversitatea sectelor. Dar dacă oamenii sunt atunci divizați spiritual ─ cum ar 

putea ei să se iubească unii pe alții conform poruncii supreme a Legii mele? 

Prin urmare, vă spun că această civilizație este doar un simulacru pentru că oamenii înșiși o distrug. 

Până când omenirea nu va construi o lume pe bazele legii Mele de dreptate și de iubire, nu va putea avea 

pacea și lumina spiritului, pe ale căror virtuți ar putea crea și modela o adevărată lume de dezvoltare 

ascendentă, atât în domeniul spiritual, cât și în cel al științei și al moralității. 

18 Dacă ați fi deja capabili să vă conduceți viețile în conformitate cu poruncile conștiinței voastre, 

Divinitatea nu ar trebui să se facă auzită în mod material pentru a vă reaminti de îndatoririle voastre. 

Dacă ați fi înțeles deja că sângele omului perfect, care a fost Isus, a fost vărsat pentru a vă arăta calea 

mântuirii voastre, M-ați fi căutat neîncetat pe această cale; dar nu este așa. Dar Eu vă iubesc și îi caut pe 

cei care M-au uitat pentru a le reînnoi promisiunea Mea și pentru a le spune că Împărăția Cerurilor încă îi 

așteaptă. Nu vă aduc o învățătură nouă, nici o lege nouă, ci multe revelații noi. Dar tot ceea ce vă învăț eu 

vă va face să împliniți porunca supremă care vă spune: "Iubiți-vă unii pe alții". 

19 Cu cât ascultați mai mult timp învățăturile Mele și învățați de la Mine, cu atât mai mult spiritul 

vostru va fi luminat. Atunci va fi în zadar dacă veți încerca să vă înșelați singuri, căci El, ca Judecător, vă va 

cere socoteală. În zadar veți încerca să vă justificați faptele rele, căci conștiința vă va arăta cu neiertare 

greșelile până când le veți îndrepta. Voi înșivă veți fi judecătorii voștri. Căci eu nu dau sentințe de 

condamnare și nici nu vă desemnez locul pe care îl veți ocupa în lumea spiritului după această viață. Eu 

vă dau doar să vă găsiți singuri lumina și pacea pentru viața de dincolo. De asemenea, vă arăt că există o 

relație intimă între Dumnezeu și om. Iubiți-Mă chiar dacă nu vă puteți imagina cum sunt Eu. Nu am 

formă, sunt pur și simplu iubire, putere, înțelepciune, tot ceea ce există. Dar dacă nu puteți înțelege 

toate aceste calități, vedeți-Mă și imaginați-Mă prin Isus. Și nu uitați că El v-a spus: "Cine Îl cunoaște pe 

Fiul Îl cunoaște pe Tatăl". 

20 Dacă iubești, dacă te simți îndemnat să fii caritabil, dacă ai nevoie să ierți, prezintă-te lui Isus. 

Simțiți-L, permiteți-I să trăiască în inima voastră. Atunci, în adevăr, veți fi "vecini" pentru Tatăl vostru, 

atât în iubire, cât și în faptul că, spiritual, nu aveți formă, pentru că sunteți lumină. 

21 Iubiți oameni, vă văd obosiți și epuizați de povara fărădelegilor voastre. Îmi ceri un balsam 

vindecător care îți va vindeca sufletul și trupul. Dar eu vă spun: Începeți o bătălie cu voi înșivă, explorați-

vă interiorul și cunoașteți-vă pe voi înșivă. Judecați-vă în lumina conștiinței voastre, pentru a ști de ce 

suferiți în acest moment. În acest fel, plini de hotărâri ferme de a vă supune legii mele, puteți 

dezrădăcina sămânța răului și să fiți sănătoși. Buruienile trebuie să fie smulse din rădăcină și aruncate în 

foc. Nu omul este buruiana care crește pe pământ, ci păcatul, ignoranța, care s-a înmulțit și pătrunde în 
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inimi. Dar Cuvântul Meu va lumina sufletul uman, inspirațiile și revelațiile Mele vor opri înaintarea răului 

și vor transforma inima omului în pământ fertil, iar în aceste câmpuri voi semăna sămânța Mea până 

când va da roade din belșug. 

22 Eu sunt medicul care îi vizitează pe cei bolnavi. Când ești obosit de suferință și nu găsești o mână 

plină de compasiune care să te vindece, vino la Mine, roagă-te și unește-te cu Mine și Eu îți voi da 

mângâierea de care ai nevoie. Nu vă voi condamna trecutul, vă voi conduce pe calea împlinirii legii și, pas 

cu pas, vă voi transforma în oameni de bunăvoință. 

23 Jurați-vă să vă îndreptați căile. Nu jurați în fața Mea, căci carnea este slabă și vă poate înjunghia 

pe la spate. 

24 Când vremurile sunt potrivnice, nu disperați, nu blasfemiați. Rezistă furtunilor, acceptă 

încercările, iar sufletul tău se va purifica și va atinge perfecțiunea. 

25 Voi pune capăt luptei omului pentru putere. Distrugerea va avea o limită și, după ziua despre care 

v-au vorbit profeții, când mândria umană va fi doborâtă, voi acorda pacea fiecărei creaturi în funcție de 

meritele sale și o nouă zare va străluci pentru această lume. Cine poate pătrunde în sfaturile mele înalte? 

Cine va îndrăzni să distrugă ceea ce am creat în voi? Sufletul este inviolabil. Dacă ei distrug corpul, va 

rămâne sufletul, a cărui esență este nemuritoare. Iar spiritul, ca o lege, va continua să-i ghideze pașii 

până când va ajunge la Mine. 

26 Toți cei care se supun judecății divine vor găsi direcția care duce la perfecțiune. Eu am înregistrat 

destinul fiecărui suflet, începutul și sfârșitul său sunt în Mine. De-a lungul călătoriei sale îl așteaptă mari 

felicitări. Ea va duce o luptă după alta, dar în toate căile ei Mă va găsi, iar dragostea Mea o va face 

puternică. Tatăl nu se va despărți de copil, iar când ea se va întoarce la sânul divin, va fi o sărbătoare în 

ceruri și bucurie în această lume. Atunci Maestrul și discipolul vor putea să se întâlnească uniți. 

27 Adevărat vă spun că nu numai în lumea aceasta există ucenici. Și în cealaltă lume, sufletele 

primesc învățătura Mea și aud același cuvânt pe care îl auziți și voi. Chiar și cei care sunt maeștri în 

virtutea înălțimii și cunoașterii lor se apropie pentru a asculta cuvântul Maestrului Divin. Așa cum în 

lumea voastră există diferite naturi fizice, în funcție de maturitatea sufletului pe care o are fiecare, tot 

așa și în lumea spirituală există multe trepte pe scara perfecțiunii. 

28 La fel cum voi veniți să mă ascultați pentru a învăța cum să vă îndepliniți misiunea, ființele de 

lumină se pregătesc și ele să mă asculte pentru a-l servi tot mai bine pe Tatăl lor. De aceea sunt 

întotdeauna înconjurat de oștiri de îngeri atunci când vă vorbesc. În acel moment, ei se unesc cu voi prin 

legături divine de iubire. 

29 În "Valea Spirituală", oamenii nu se distanțează unii de alții, nimeni nu este exclus. Există o mare 

atracție și compasiune între toți. Aceasta este ceea ce ar trebui să facă comunitatea spiritistă din națiuni, 

biserici și secte, până când va realiza fraternitatea între oameni. 

30 Noii ucenici vor vedea cum se adeveresc profețiile care anunțau domnia lui Hristos în univers. 

31 Să știi că cei care locuiesc pe alte lumi Mă servesc de acolo și primesc ordinele Mele. Ele vor veni 

la voi ca ajutoare și însoțitori, dezvăluindu-vă puterea și lumina lor pe calea voastră. Ei vă vor vorbi prin 

intermediul darului profeției. De asemenea, generațiile viitoare, care vor veni cu un pas mai departe 

decât voi, vor primi în mintea lor lumina marilor spirite. 

32 Prin tot ceea ce vă dezvălui, realizați că nu tot ceea ce se întâmplă în lumea voastră este opera 

oamenilor. Înțelegeți să descoperiți influența lumii spirituale asupra vieții voastre. 

33 Învățătura mea v-a dat suficiente cunoștințe pentru a rupe legăturile de la ochi ale fanatismului și 

ignoranței ─ acele legături de la ochi care vă împiedică să vedeți adevărul. 

34 Eliberează-ți sufletul, în fața căruia se deschid spații infinite. 

Nu o forțați să creadă doar în formele pe care le creează imaginația dumneavoastră. Permiteți-i să fie 

inspirată de învățăturile mele, să facă descoperiri și să vadă. Așa va ajunge la înțelepciune. Dacă vreți să 

aveți măreție sufletească, ajutați-o să se desfășoare, nu o rețineți în fanatism. Totul evoluează, totul se 

schimbă și se perfecționează. Numai Legea mea este neschimbătoare și imuabilă, pentru că a fost 

întotdeauna și este perfectă. Este ghidul lumii, este sfatul divin, este lumina care inspiră bunătatea. 
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35 Mâine veți vorbi sub inspirația mea și, până atunci, lumea spiritelor pătrunde în inima omenirii 

pentru a le arăta oamenilor calea care îi va conduce spre împărăția păcii. 

36 Voința Mea i-a ales pe păcătoși, pentru că nu i-am dorit pe cei neprihăniți, deoarece aceștia sunt 

deja mântuiți. Dar acum mila Mea te-a ales pe tine. Arătați viețile voastre semenilor voștri ca o oglindă, 

un exemplu și o dovadă de reînnoire. 

37 Cunosc luptele care există în sufletul tău, slăbiciunile inimii tale, astfel încât uneori nu găsești 

puterea de a fi victorios în încercări. Apoi îl implori pe Maestru și îi ceri să îți vină în ajutor, apoi 

mărturisești în fața lui că nu ești vrednic de darurile și harurile mele. 

38 De aceea m-am apropiat de voi și v-am spus: "Beți din esența Cuvântului meu, căci este sângele 

meu care vă va spăla și vă va răscumpăra. 

39 Sufletele sunt răpuse când Mă aud, inimile bat mai repede când primesc lumina Cuvântului Meu, 

buzele încep să bâiguiască primele expresii de spiritualizare. Ei sunt acei noi ucenici care sunt născuți 

pentru viața adevărată. 

40 Ți-am văzut mizeria și sărăcia, dar în același timp o mare umilință și o mare predare în sufletul tău 

și, când a venit momentul potrivit, am venit și ți-am adus moștenirea. 

41 Când mulțimile au început să vină în locurile unde se manifestă Cuvântul Meu, am văzut doar 

inimi orfane. Apoi ați auzit Cuvântul Meu, a cărui esență, ca un balsam puternic de vindecare, a făcut 

miracolul de a vă învia la viață. 

42 Numai cuvântul meu, numai această învățătură ar putea să vă instruiască să căutați în ființa 

voastră existența sufletului vostru, capacitățile, calitățile și sarcinile sale. 

43 Acum, când începeți să vă cunoașteți pe voi înșivă, experimentați, încetul cu încetul, o mare 

încredere în viață, o credință reală și adevărată în Mine, o pace pe care nu ați mai cunoscut-o până acum. 

44 Nu crezi că este corect ca sufletul tău să știe care este calea pe care trebuie să o urmeze? Aceasta 

este ceea ce am vrut când v-am dat instrucțiunile Mele. Aduceți-vă aminte că v-am spus în acele zile: "Eu 

sunt calea, cine merge pe ea nu va cădea. 

45 Nu numai cei care Mă aud prin intelectul acestor purtători de voce vor fi înțelepți. Nu, pregătesc 

totul pentru ca, chiar și după ce nu se va mai face cunoscut prin aceste emițătoare, Cuvântul Meu să 

ajungă în toate locurile de pe pământ. Pentru că mesajul meu este destinat tuturor popoarelor care 

alcătuiesc umanitatea. 

46 Oameni care ați venit aici bolnavi și v-ați vindecat cu balsamul tămăduitor al Cuvântului meu: 

înțelegeți că nu ați venit doar pentru a vă vindeca de boala care vă chinuia. Înțelegeți că adevăratul scop 

al chemării mele a fost acela de a vă dezvălui misiunea spirituală pe care trebuie să o îndepliniți față de 

semenii voștri. 

47 Nu vă mulțumiți să vă bucurați pentru că v-ați recăpătat pacea. Străduiește-te și pentru sufletul 

tău la bucuria pe care o dau faptele de milostenie. Mărturia ta nu ar trebui să se limiteze la a spune: 

"Maestrul m-a vindecat", ci ar trebui să faci același lucru și cu aproapele tău. Căci atunci îmi veți face cu 

adevărat dreptate, iar față de ei veți da mărturie despre dragostea Tatălui vostru. 

48 Cine nu simte compasiune față de cel nevoiaș, cine nu simte durerea străină în inima sa, nu va fi 

făcut pasul pe care trebuie să-l facă pe calea mea pentru a se numi ucenic al lui Hristos. 

49 V-am găsit împietriți, indiferenți și egoiști față de ceilalți și am început să-mi revărs beneficiile 

asupra voastră, făcându-vă astfel inima iubitoare și trezindu-vă compasiunea, pentru ca mai târziu să vă 

puteți îndrepta atenția către ceilalți și să uitați de voi înșivă. 

50 Astăzi, lumea nu știe că am adunat un popor a cărui voce se va auzi într-o zi peste tot. Îi voi 

trimite pe noii ucenici să propovăduiască. Dar acest lucru se va întâmpla doar atunci când vor fi pregătiți, 

când vor fi capabili să înfrunte bătălia, iar oamenii nu-i vor putea reduce la tăcere pentru că le-au dat 

anterior dovezi izbitoare ale adevărului Meu. 

51 Omenirea nu știe nimic despre darurile pe care le dezvălui în prezent acestui popor, care sunt 

acele daruri spirituale pe care fiecare ființă umană și fiecare suflet le posedă. Când discipolii mei vor fi 
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dezvoltat aceste abilități și se vor fi pregătit, vor fi capabili să dea o mărturie completă și adevărată 

semenilor lor. 

52 Acest popor trebuie încă să lupte din greu pentru a obține echiparea și spiritualizarea sa. Va 

trebui să treacă prin multe încercări pentru a se purifica de petele care încă se mai agață de ea. Dar 

cuvântul Meu rostit în aceste vremuri se va împlini, așa cum s-a împlinit ceea ce am dezvăluit omenirii în 

vremurile trecute, și veți vedea sămânța spirituală răspândită pe toate cărările pământului, ca un curent 

de neoprit de apă cristalină ─ purificând, purificând, măturat de tot răul ─ care face câmpurile fertile și 

aduce viață și adevăr pe toate pământurile. 

53 Ce înseamnă puterea poporului în comparație cu puterea mea? Ce poate face opoziția popoarelor 

materialiste împotriva puterii infinite a spiritualizării? Nimic! 

I-am permis omului să meargă până la limita dorinței sale de putere și până la vârful aroganței sale, 

pentru ca el să descopere singur că darul liberului arbitru cu care a fost înzestrat de Tatăl este un adevăr. 

Dar când va ajunge la limită, își va deschide ochii spre lumină și spre iubire și se va pleca în fața Prezenței 

mele, cucerit de singura putere absolută și de singura înțelepciune universală, care este cea a 

Dumnezeului vostru. 

54 Luptați și rămâneți tari, oameni buni, și vă spun cu adevărat că vă voi permite să experimentați 

împlinirea Cuvântului Meu. 

55 Simțiți, iubiți discipoli, cum se dezvăluie iubirea divină atunci când vă pocăiți de greșelile voastre. 

Duhul Meu locuiește atunci cu bucurie printre oameni. 

56 Prin intermediul intelectului uman, ai 

Experimentați-mă ca pe un Tată înțelegător și bun, care v-a corectat imperfecțiunile cu înțelepciune și 

infinită răbdare. 

57 În acest timp vă voi lăsa cu cuvinte simple cea mai sublimă reprezentare a ceea ce este 

spiritualizarea. Vă voi învăța modul cel mai practic de a vă îndeplini sarcina, astfel încât discipolul acestei 

Lucrări să poată merge fără să se împiedice pe calea trasată din eternitate de iubirea mea părintească. 

58 Spiritismul nu creează legi noi, ci doar vă dezvăluie calea de a vă ridica în sus fără oprire și de a vă 

urma calea în conformitate cu legea tuturor timpurilor. 

59 Sufletul este la origine pur; dar când a fost infectat de impurități în lume, trebuie mai întâi să se 

purifice pe sine însuși, până când obține victoria în această chestiune care îi este încredințată. 

60 Duhovnicul prin convingere ar trebui să elimine din el însuși tot ceea ce consideră a fi o regresie 

pentru el. Căci cuvântul meu nu trebuie impus prin frică, ci trebuie să convertească și să convingă, făcând 

palpabile adevărul și iubirea sa, așa cum nici învățătura lui Hristos nu a fost impusă în Epoca a doua. 

61 Astăzi, Hristos, Maestrul, vă spune: Această minune de a fi transformat prin Cuvântul meu se face 

prin credință. 

62 Cine se îndoiește de prezența Mea în acest moment? Cine poate limita posibilitățile de acțiune în 

virtutea cărora sunt capabil să fac totul? Cine îl poate împiedica pe Maestru să se manifeste printr-o 

creatură umană care este capodopera Sa, creată după chipul și asemănarea Spiritului? 

63 Folosiți semnificația acestei declarații ca armă pentru a explica mâine aceste manifestări 

necredincioșilor. 

64 Vă veți trezi asediați de întrebări din partea ignoranților și a dușmanilor acestei cauze. Dar nu vă 

faceți griji, voi fi cu voi. Înainte de asta, vă voi face să cunoașteți căile, capcanele și pericolele, astfel încât, 

cunoscând binele și răul, să puteți descoperi întotdeauna calea cea bună care vă va aduce înapoi la 

originea voastră, în sânul Tatălui din care ați ieșit. 

65 Faptul că omul locuiește pe pământ este prin voința Tatălui, prin el respiră și trăiește. Și Domnul 

vostru a luat această formă umană pentru a trăi în lume și pentru a permite ca binele și răul să se apropie 

de El și pentru a fi testat în umilința Sa. De vreme ce m-am făcut om din iubire pentru a trăi printre voi ─ 

de ce nu m-aș face cunoscut prin intelectul omului, pe care îl iubesc atât de mult și pe care îl caut pentru 

a-l ajuta să găsească mântuirea? 
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66 Fiecare ființă umană simte că propriul suflet trăiește în interiorul său și uneori simte dorința unei 

mâini invizibile care îi întinde mâna. Când durerea îi străpunge inima, el își întoarce privirea spre cer în 

dorința de a se preda și strigă din adâncul inimii sale pentru a fi auzit. Cum poate el crede că vocea lui 

ajunge la Creator și că fața lui îndelung răbdătoare este văzută de El? Cum poate el să se gândească la 

faptul că Domnul său îl cunoaște? ─ Pentru că există în sufletul său facultăți care îl divinizează și îl cunosc 

pe Tatăl, pentru ca apoi să-L implore atunci când nu găsește ceea ce dorește pe pământ. Dacă înțelegi 

învățăturile mele puțin câte puțin ─ de ce nu crezi că Dumnezeu se poate face cunoscut prin atributele 

omului, din moment ce acesta este o parte din Dumnezeu Însuși? 

67 Omul, oricât de materialist ar fi, va simți o putere care este mai presus de toate, iar această 

senzație sau conștientizare a existenței mele îl va convinge că aceste manifestări urmează principiul 

adevărului, al dreptății și al iubirii. 

68 Desigur, a fost necesar ca persoana înzestrată pentru acest serviciu să aibă suficientă convingere 

pentru a îndeplini o misiune atât de delicată și, dacă nu a fost capabilă să se debaraseze în timp de 

slăbiciunile și tendințele spre material pentru a primi raza mea divină, manifestarea nu a avut 

splendoarea exterioară pe care ascultătorii au dorit-o întotdeauna, deși în spatele imperfecțiunilor de 

exprimare lingvistică a fost întotdeauna prezentă esența și adevărul Spiritului divin. 

69 Dacă găsiți diferențe de exprimare în studierea Cuvântului meu, nu lăsați ca acest lucru să vă 

distragă atenția, pentru că nu are nicio semnificație. Inspirația ajunge la toți purtătorii de voce și ei îi dau 

o formă lingvistică în funcție de perfecțiunea pe care au atins-o din punct de vedere lingvistic. 

70 Rămâi la sensul, pentru că acesta este cel pe care trebuie să-l iei cu tine. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 193  
1 Sufletul tău dorește să primească instrucțiunile Mele și Eu îi urez bun venit. 

2 Discipoli, trebuie să fiți treji, pentru că oamenii se vor apuca să cerceteze lucrarea mea, despre 

care unii cred că se bazează pe științele pământești. Atunci o veți face cunoscută ca fiind învățătura 

spirituală care va transforma lumea. 

3 Nu că aș veni ca un adversar al științei, deoarece știința este cunoaștere, cunoaștere, lumină. Mai 

degrabă, învățătura Mea este mai presus de orice cunoaștere umană. În lucrarea mea vă explic 

spiritualismul, adică cunoașterea spiritualului, a Divinului, cunoașterea unei vieți superioare care se află 

dincolo de materie. În realitate, binecuvântez știința pe care oamenii au dezvoltat-o în beneficiul 

umanității. 

4 Acum este momentul în care se va vorbi mult despre suflet și despre știință. Știința nu este doar 

un privilegiu al celor care se pregătesc fizic pentru a o cunoaște, căci ea este lumina care vine din spiritul 

care o primește de la Dumnezeu. 

5 Instrucțiunea mea divină este o știință superioară care vă învață să vă perfecționați sufletul. De 

asemenea, v-am dat creierul și inima pentru ca acolo să vă puteți controla ideile și sentimentele. 

6 Cunoașterea pe care v-o ofer în acest moment nu are limite, este atotcuprinzătoare, este 

nelimitată. În ea veți găsi adevărata cunoaștere a vieții spirituale și a vieții materiale. 

7 Vă văd acum capabili să înțelegeți învățătura mea și să îi pătrundeți secretele. Prin intermediul 

științei legate de materie, cunoașteți legile care guvernează întreaga creație și care sunt condensate în 

propriul vostru corp. Și când ați studiat mult și v-ați familiarizat cu legile care înainte erau un mister 

pentru voi, vă aflați în fața pragurilor de dincolo, unde vă așteaptă inima Tatălui, care caută în fiecare 

clipă să comunice cu voi. Ce poate fi necunoscut pentru tine dacă îmi cunoști învățătura? 

8 De aceea, vă spun că învățătura mea simplă vă va da o cunoaștere superioară care va împiedica 

inima voastră să se lase slăbită în prezența savanților acestei lumi. 

9 Pentru a descoperi sensul fiecărui eveniment din natură sau din viața ta, nu trebuie să apelezi la 

cărțile de știință pentru a le consulta. Va fi suficient să vă antrenați percepțiile și să vă purificați inima 

pentru ca inspirația să vă curgă pe buze. 

10 Dacă, deși sunteți în cadrul Lucrării mele, vă simțiți inferiori și refuzați ajutorul pe care îl puteți 

obține prin rugăciunea voastră, veți fi numiți proști și ignoranți. 

11 Înțelegeți că, atunci când v-am spus că Mă voi manifesta în acest moment prin mințile oamenilor 

ignoranți, am vrut să vă spun clar că nu i-am ales pentru manifestarea Mea pe cei pe care voi îi numiți 

savanți sau filosofi. Cu toate acestea, un creier care transmite inspirația Mea dezvăluie lumina în suflet, 

iar lumina este înțelepciune. 

12 Vă spun din nou: luptați, pentru că atâta timp cât sufletul se află pe calea dezvoltării, va fi expus 

tentațiilor. De aceea vă instruiesc și vă dau putere pentru ca voi să vă învingeți înclinațiile rele. Dacă 

sufletul tău este puternic, el va da putere minții și o voință fermă inimii pentru a învinge dorințele cărnii. 

Dacă omului îi lipsește lumina, sufletul său nu se dezvoltă. Apoi, vicisitudinile vieții îi afectează inima cu 

putere, iar el este ca o barcă care se răstoarnă în mijlocul furtunii. 

13 Atunci când omul este pregătit spiritual, este ca și cum ar purta o armură indestructibilă 

împotriva ispitelor ispitelor. 

14 V-am dezvăluit aceste învățături pentru ca atunci când vă împiedicați sau cădeți pentru o clipă pe 

cale, să vă recunoașteți greșeala și să căutați calea spre îndreptare. 

15 Dacă vă comportați cu smerenie, bogăția voastră spirituală va crește în viața care vă așteaptă. 

Atunci veți avea pace, ceea ce vă va oferi cel mai frumos sentiment al existenței voastre. În sufletul tău va 

exista o dorință de a-l sluji pe Tatăl, fiind un gardian credincios a ceea ce El a creat, fiind o mângâiere 

pentru cel care suferă și o pace pentru cel care nu are liniște sufletească. 

16 Nu doar cuvântul meu vă anunță prezența mea în aceste momente, ci și sufletul vostru care mă 

simte profund. 
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17 Vă urez bun venit. Iată care este esența 

Cuvânt care îți hrănește inima, astfel încât sentimentele ei să fie în armonie cu sufletul. Fără să cunoști 

științele sau filozofiile, dobândești înțelepciunea. Sunteți clarvăzători și aveți daruri de intuiție și divinație 

prin intermediul cărora primiți inspirația mea. 

18 Înainte ca poporul să se unească în legea mea, vor fi vești de război. Omenirea va fi curățată și 

apoi va veni împărăția Duhului Sfânt. 

19 Treaba ta este să interpretezi cuvântul pe care ți l-a dat Maestrul prin mintea omului. Nu creați 

doctrine care să vă despartă de învățătura mea divină, pentru că ea este învățătura universală care vă va 

uni pe toți. 

20 Înțelegeți că sunteți capabili să înduplecați recalcitranța corpului pentru a aplica lecțiile mele. 

aduce. Vei face binele semănând iubire și milă, și astfel vei da lumină și progres sufletului tău. 

21 Vă las pe voi ca responsabili pentru acest cuvânt pe care l-ați auzit și pe care trebuie să-l 

transmiteți cu sinceritatea cu care l-ați primit. 

22 Venirea mea în acest timp este o nouă invitație la calea legii, iar întreaga semnificație a acestui 

cuvânt este rezumată în acea regulă de viață pe care v-am învățat-o cândva: "Iubiți-vă unii pe alții". 

23 Fiți de acord cu procesele. Realizați că nu sunteți un popor dezmoștenit, ci poporul care, într-un 

fel sau altul, s-a bucurat întotdeauna de beneficiile mele. 

24 Maria, Mama iubitoare, vă dăruiește, de asemenea, iubirea ei maternă prin intermediul facultății 

umane de înțelegere și vă umple de curaj plin de bucurie, astfel încât nici o descurajare să nu vă cuprindă 

în viața voastră. 

25 Binecuvântat este sufletul, când privește fața Tatălui. Binecuvântați sunteți voi care ați atins 

libertatea de gândire și ați respins formele de cult și dogmele pentru a Mă căuta. Învățătura mea v-a 

luminat facultatea de cunoaștere și acum știți că faptele, sentimentele și puritatea inimii sunt cele mai 

bune căi de a vă închina Tatălui și de a împlini Legea Sa. Astfel, omul ajunge la o comuniune perfectă cu 

Creatorul său, la o comuniune spirituală, în care copilul poate spune: "Tată, fă în mine voia Ta", iar Tatăl îi 

poate răspunde: "Iubiți-vă unii pe alții așa cum vă iubesc Eu". Această voce va răsuna în spiritul tuturor 

celor care se ridică în interior. Această voce va forma inima și sufletul celui care se apropie de Mine. 

Această unitate va fi ca un balsam pentru suflet, care în această viață se purifică și se curăță prin materie 

pentru a dobândi înțelepciunea și pentru a-și cunoaște Creatorul. 

26 De aceea v-am spus că ceea ce învățați în această lume vă va servi pe calea care duce sufletul la 

viața veșnică. Dacă vă îndepliniți sarcina în această viață și vă folosiți de lecțiile ei, atunci când veți părăsi 

trupul veți fi asemănători cu parfumul care emană din flori, pentru că veți insufla bunătatea în inimi. 

27 Simte-l pe Domnul tău în sufletul tău și simte plăcerea supremă de a locui în el. Pentru că Iehova, 

Creatorul, este în toate, iar această bucurie va crește în voi în lumina faptului că am venit din nou și m-

am manifestat prin intermediul minții umane pentru a continua să vă dau învățăturile Mele. Unește-ți 

bucuria cu cea care se revarsă din lumea mea spirituală. Aceste ființe vă spun în mesajul lor că lumea lor, 

deși infinit mai mare decât a voastră, nu este decât un atom din lumea perfecțiunii. 

28 Orele pe care le petreci cu mine nu le pierzi, ele sunt lumină pentru sufletul tău, pentru că este 

luminat de înțelepciunea Maestrului. Când din adâncul ființei tale se ridică o voce care spune: "Stăpâne, 

cred în tine, căci prin cuvântul tău dai spiritului nostru nu numai înțelepciune, ci și putere și speranță 

pentru a îndura suferințele acestei vieți" ─ cu adevărat, spiritul tău a vorbit. 

29 Astăzi învățați să vorbiți cu mine și să vă saturați de semnificația spirituală a învățăturii mele. 

30 În acest timp, care este ultimul timp al harului, vă îndemn să ascultați de poruncile mele. Vă voi 

lăsa moștenirea mea de iubire prin care oamenii se vor uni între ei și toți se vor uni cu Domnul. 

31 Inima ta îmi spune: "Stăpâne, după 1950, la cine vom adera atunci?". Eu vă răspund: La Cuvântul 

Meu, pe care vi-l voi lăsa ca testament și care va fi tipărit. 
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32 Veți rămâne încă puțin timp pe pământ pentru a-mi îndeplini ordinele, iar când vă voi anunța 

plecarea mea iminentă, vă voi spune, așa cum am făcut cu apostolii la vremea respectivă: "Unde mă duc 

eu, voi nu puteți merge acum. Dar va veni vremea când vei merge și tu acolo unde merg eu acum." 

33 Pentru a vă ajuta să vă înălțați, cuvintele mele de mângâiere coboară până la voi. Fiecare dintre 

ele este o rază de lumină care vă luminează mintea pentru ca ea să înțeleagă sentimente și idei demne de 

Tatăl vostru și de voi înșivă. 

34 Spiritistul va fi recunoscut după cuvintele sale, care sunt simple și clare în exprimare, dar 

profunde în semnificația lor. 

35 Duhovnicul nu își va căuta binele propriu, ci va ști să se dăruiască pe sine în totalitate celorlalți. 

Acest discipol va umple un gol în inimile oamenilor. El îi va ajuta pe semenii săi să își desăvârșească ideea 

de Dumnezeu. În realitate, este ușor să servești și să trăiești în armonie cu ceilalți. 

36 Apostolii acestei învățături vor face lumea să înțeleagă că nu este necesar să-mi ofere locuri de 

adunare sau biserici pline de lux pentru a mă proptiga din cauza greșelilor pe care le-au comis față de 

Tatăl sau față de semenii lor. 

37 Când omul va ști că este mai mult spirit decât materie, va oferi Domnului său florile părții veșnice 

a ființei sale: sufletul său spiritual. 

38 Forțe adverse se vor opune desfășurării spiritualității. Pentru că unii nu vor dori ca ceea ce a fost 

crezut și practicat, și care a prevalat timp de secole, să se prăbușească. 

39 Învățătura mea divină nu se impune nimănui și nici nu insuflă teamă nimănui. Ea va pătrunde 

ușor în suflete prin puterea sa de convingere, prin veridicitatea sa, prin dreptatea sa. 

40 Peste tot în lume, oamenii caută cauza a ceea ce ei numesc fenomene și care sunt manifestările 

inerente în dezvoltarea a tot ceea ce există în creație. 

41 Omenirea a învățat multe, mare este diferența dintre omenirea care locuiește astăzi pe pământ și 

cea din vremurile trecute. Și din punct de vedere spiritual, veți face progrese mari, care vă vor uimi atunci 

când le veți compara cu regresul spiritual în care trăiți astăzi. 

42 Fiți pregătiți pentru vremea bătăliei. Întărește-ți credința și pregătește-ți sufletul pentru a-i 

înfrunta pe cei care vor lupta împotriva ta. Cuvântul meu este încă cu voi pentru a vă da ultimele 

impulsuri și ultimele instrucțiuni. 

43 Vreau ca voi să fiți profund convinși și hotărâți să Mă urmați până la capăt. Inima voastră Îmi 

spune: "Te îndoiești de noi, Stăpâne?" Dar eu vă spun: Nu ați jurat de multe ori să Mă urmați și, într-un 

moment de încercare, nu v-au venit îndoieli? 

44 Nu vă impun condiții și nici nu vă cer sacrificii. Vă anunț doar că binele pe care îl faceți aproapelui 

vostru este un beneficiu pe care îl faceți pentru voi înșivă. 

45 Transmiteți învățăturile mele și faceți tot binele posibil fără să cereți bani. Nu înșelați pe nimeni. 

Dacă acțiunile tale sunt încă lipsite de puritate, este timpul să te schimbi. Aveți încredere în Mine, în 

Stăpânul vostru. 

46 Uneori îmi cerșești puterea de a-ți putea sluji semenii, știind că și tu ești sărac în lume. Mizeria te 

sperie și inima ta disperă. În astfel de momente nu aveți încredere în Mine. 

47 Când suferința te cuprinde, ceri să plece imediat, pentru că ți se pare insuportabilă. Motivul este 

că nu există perfecțiune în tine, deoarece sufletul tău nu este desăvârșit. Crezi că nu meriți această 

purificare, nu ajungi să realizezi că durerea este adesea doar o lecție, pentru ca apoi să îl înțelegi mai bine 

pe cel care suferă. 

48 Folosiți-vă din plin de existența voastră pe pământ, suferiți cu iubire, înălțare și răbdare, astfel 

încât să vă purificați de petele pe care le aveți aici. Când durerea trece și pacea revine în inima ta, bucură-

te de ea și ține-te de ea. Chiar și prin felul în care suferi trebuie să fii un exemplu și o învățătură. Nu vreau 

ca duhovnicul să fie judecat ca fiind elocvent în cuvinte și reprobabil în fapte. Ar trebui să vă confirmați 

întotdeauna credința și cuvintele prin fapte demne de laudă. 
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49 Nu uitați că, atunci când îmi cereți ajutorul, Eu am plecat deja înaintea voastră pentru a vă 

deschide calea. 

50 Acționează în conformitate cu conștiința ta, astfel încât, atunci când va veni momentul judecății, 

să poți răspunde pentru acțiunile tale. Nu trebuie să vă așteptați la o pedeapsă din partea Mea, 

dreptatea Mea nu a pedepsit niciodată. Atunci dragostea mea nu ar avea nicio putere. Fiecare este 

propriul judecător, și de câte ori a trebuit să vă salvez de voi înșivă. Căci voi purtați în voi înșivă pe 

vrăjmașul, care este răutatea, egoismul, deșertăciunea. 

51 Datorită acestui fapt, veți înțelege că o singură viață nu este suficientă pentru ca sufletul să se 

purifice. 

52 Va veni momentul în care veți putea ocupa poziția de profesor. Atunci voi fi alături de voi pentru 

a vă ajuta în momentele dificile. 

53 În inimile voastre îmi spuneți: "Tată, fii binecuvântat pentru că ai venit la noi când noi nu puteam 

veni la tine". 

54 Ființa umană prin care mă manifest dispare în fața ochilor tăi și rămâne doar esența mea divină, 

pe care sufletul tău o absoarbe în timpul scurt al manifestării mele. 

55 Știți foarte bine că aceste corpuri umane nu au nimic divin în ele, că ele sunt doar instrumente 

pentru a transmite mesajul meu. De aceea, îți lași voluntar sufletul să evadeze, departe de orice influență 

fizică, pentru a te bucura de prezența mea. 

56 De multe ori vă vorbesc despre adevărata misiune pe care o îndeplinește purtătorul de voce, 

pentru ca voi să știți în ce măsură el își desăvârșește cuvântul, care sunt limitele capacității sale de a 

transmite. Atunci veți putea judeca fiecare dintre manifestările Mele în mod corect, în deplină cunoștință 

de ceea ce trebuie să-mi atribuiți Mie ─ cum ar fi înțelepciunea și semnificația spirituală ─ și ceea ce 

trebuie să atribuiți purtătorului de voce, adică buna lui pregătire. În acest fel, nu puteți cădea în eroare 

atribuindu-Mi imperfecțiunile celor prin care Mă manifest sau, dimpotrivă, atribuindu-i purtătorului de 

voce înțelepciunea și plinătatea pe care Duhul Meu le-a transmis cu ajutorul lui. 

57 Astfel, vă voi vorbi des, deoarece riscați să deveniți fanatici cu privire la forma exterioară a 

acestui Cuvânt ─ o formă pentru care purtătorul de voce este responsabil, deoarece el este instrumentul 

manifestării Mele. 

58 Dacă nu vă gândiți la toate acestea la timp, înclinația voastră spre toate actele exterioare de 

închinare va deveni atât de mare încât nu veți putea să vă eliberați de atitudinea voastră exterioară 

atunci când va veni momentul încercării. Ce este acest moment de încercare de care vorbesc? Este acea 

zi în care vă voi da ultimul Meu cuvânt prin intermediul unui purtător de cuvânt. 

59 Nu am ținut secretă data stabilită pentru ca voi toți să fiți pregătiți pentru acea zi. 

60 Această națiune este mare și are multe ramuri. Cu toate acestea, nu există congregație în care să 

nu se fi exprimat voința mea de a încheia proclamarea mea în 1950. 

61 Știți cu toții că această manifestare nu va dura la nesfârșit, că i-am anunțat pe oameni, încă din 

primele zile ale manifestării Mele, că Mă voi manifesta oamenilor în această formă doar pentru o 

anumită perioadă de timp. 

62 O altă revelație pe care am dat-o în toate bisericile în care a răsunat Cuvântul Meu este aceea în 

care v-am spus că sunteți destinați să intrați în viitor în comuniune cu Mine de la spirit la spirit, adică fără 

medierea oamenilor, a simbolurilor sau a formelor exterioare de închinare. 

63 Atât în sala de ședințe care poate găzdui mulțimi mari, cât și în locul umil unde se adună doar 

câțiva discipoli ─ atât în marile orașe, cât și în provincie și în satele mici ─ a fost revelată esența Lucrării 

mele. Sunteți capabili să faceți pasul spre spiritualizare în siguranță. V-am întărit în fiecare dintre 

învățăturile mele pentru ca atunci când va veni ceasul decisiv în care veți trebui să vă dovediți ascultarea, 

umilința și dragostea față de Maestru, să știți cum să îl urmați, sacrificându-vă atunci când este necesar și 

renunțând la ceea ce a fost mult timp stimulentul vostru, în deplină cunoștință de cauză că această 

renunțare reprezintă pentru întregul popor un mare pas înainte pe calea spiritualizării. 
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64 Dacă nu veți asculta aceste indicații pregătitoare, va avea loc o trezire foarte dureroasă pentru cei 

care nu le acordă în prezent importanța pe care o au. Această trezire ar putea avea loc în ziua plecării 

mele sau în perioada următoare, dar în ambele cazuri va fi dureroasă. 

65 Vreau să vă scutesc de încercările în care vă poate aduce o neascultare, o interpretare greșită sau 

o nebunie. Dar dacă cineva, după tot ceea ce v-am instruit și v-am avertizat, se crede mai puternic decât 

Mine, mai înțelept și mai îndreptățit decât Mine în a da ordine și, cu bună știință, nu se supune la ceea ce 

i-am poruncit, va fi trecut și confirmat judecata sa, a cărei mărime va corespunde cu amploarea 

fărădelegii sale. 

66 Acolo unde cuvântul meu a înflorit cel mai mult, acolo va fi și cea mai mare responsabilitate. 

Pentru că acolo a fost locul unde învățătura mea a strălucit cel mai mult și unde munca mea s-a exprimat 

cel mai bine. De aceea, din aceste locuri va trebui să emane cel mai bun exemplu pentru ceilalți, pentru 

cei neînsemnați, pentru ca toți să facă voia mea. 

67 În timp ce unii vin din locuri îndepărtate, alții vin din ținuturi apropiate, toți tânjind după acest 

cuvânt care vă umple inimile de pace. Nu întrebați omenirea dacă este adevărat că M-am făcut cunoscut 

în acest timp. Ce ți-ar putea spune cei care nu cunosc venirea Mea și noile Mele revelații? Cuvântul meu 

se află în adâncul inimilor voastre și în voi înșivă îi veți găsi sensul. 

68 Eu v-am chemat, Eu v-am ales. Nu au fost ordinele oamenilor, ci voința Mea care v-a adus în 

aceste locuri umile unde ascultați Cuvântul Meu. Cu mult timp în urmă v-am chemat să ascultați 

învățăturile Mele, pentru că această manifestare se va încheia în curând. Unii au venit mai devreme și au 

fost reîmprospătați pentru mult timp, alții au venit mai târziu, dar vor ști cum să folosească învățăturile. 

69 Nu din întâmplare ați pornit pe această cale. Voi sunteți poporul lui Dumnezeu din vechime, de 

azi și din veac, poporul care a primit veșminte prin care doar eu vă puteam recunoaște. Eu, care sunt 

Tatăl care veghează zilele și nopțile copilului iubit, am venit la voi pentru a vă chema încă o dată și pentru 

a vă dezvălui că, din punct de vedere spiritual, sunteți la fel ca aceia cărora, în trecut, li s-a arătat calea 

vieții și a adevărului. 

70 Această viață pe pământ este o altă oportunitate care ți s-a acordat pentru ca tu să o folosești și 

să te supui legilor și poruncilor mele. Vremurile au trecut, astăzi am venit să vă fac apelul prin 

intermediul purtătorilor de voce pregătiți de Divinitatea mea. 

71 Ilie s-a făcut cunoscut spiritual prin intermediul organelor de înțelegere pe care le-am folosit 

ulterior, iar prin intermediul acestor transmițători ați primit interpretarea revelațiilor din trecut. Prin 

intelectul primilor purtători de voce au fost pregătiți cei care trebuiau să le urmeze pe această cale, cei 

care mai târziu s-au înmulțit și au făcut ca vocea mea să fie auzită în multe regiuni. Pe aceștia i-am numit 

purtători de voce. 

72 Astăzi, când mai sunt doar trei ani până când Cuvântul meu se va încheia, le cer acelor inimi care 

transmit inspirația pură a Celui Preaînalt, ca, cercetându-și conștiința, să realizeze că atât munca lor, cât 

și Cuvântul meu trebuie să culmineze în această ultimă perioadă scurtă de timp. Pentru aceasta, este 

necesar să facă sacrificii pentru a fi receptivi și pregătiți așa cum nu au mai fost niciodată. 

73 Ispitele îi vor pândi, dar nu vor fi singuri, pentru că voi pune îngerii și spiritele de lumină la 

dreapta și la stânga lor, ca să le vegheze pașii. 

74 Până astăzi, omenirea nu a înțeles cum să Mă contacteze spiritual și direct. De aceea am trimis 

întotdeauna ființe de lumină prin care am vorbit lumii. De ce vă surprindeți acum, de vreme ce am vorbit 

omenirii și prin gura lui Moise și a profeților? Multe ființe din lumea de dincolo îmi cer acest lucru. Îi 

trimit să se întrupeze în lume pentru a aduce ajutor acestei umanități care piere. Dar Eu am spus 

omenirii: Mesagerii sunt deja pe pământ, emisarii Mei sunt deja destinați și împrăștiați în toată lumea. 

Toți fac parte din poporul meu și trebuie să dea dovadă de curaj și înălțime. 

75 Nu veți veni la Mine cu mâinile goale și nici cu un bob de grâu amorțit, pentru că atunci nu vă veți 

simți vrednici nici măcar să vă gândiți la Mine. 

76 Uitați-vă la oamenii din diferite locuri ale lumii și din diferite confesiuni, cum așteaptă raza luminii 

mele și speră că vocea mea le va vorbi. Ascultă-le cererile și rugămințile, ascultă cum imploră venirea 
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mea și cum îmi spun: "Tată, de mult timp te așteptăm și nu te-ai arătat. Am suferit deja mult, dar Tu, 

Mântuitorul nostru, nu ai venit în ajutorul nostru." 

77 Treziți-vă din somnul vostru, discipoli, pentru ca voi să permiteți omenirii să cunoască Lucrarea 

Mea Spirituală. Atunci le voi spune celor care Mă iubesc: "Mai așteptați puțin, căci în curând va veni 

momentul în care Mă veți simți aproape de inima voastră. 

78 Discipoli, fiți încurajați de Cuvântul Meu și dacă veți dispera pentru o scurtă perioadă de timp 

după ce ați muncit mult timp în câmpuri sterpe, vă voi da o pauză și după aceea veți porni cu mult curaj 

să trăiți. Fiți bucuroși și trăiți cu vigilență. 

79 Aveți grijă ca omenirea să creadă în venirea mea prin faptele voastre. Consacrați-vă casa la 

bunătate, la caritate, la iubire, dar nu numai pentru cei care locuiesc în ea. Deschideți-i ușile și permiteți-

le celor nevoiași, bolnavi și suferinzi să intre prin ele. Cu mila cu care v-am primit în aceste locuri de 

întâlnire, primiți-i și voi pe semenii voștri în casele voastre. 

80 Studiați Cuvântul Meu, cercetați tot ceea ce v-am spus. Nu este nevoie să căutați în cărțile 

pământului pentru a dobândi cunoașterea lucrurilor spirituale. Eu am fost cartea voastră, iar lumea mea 

spirituală una dintre paginile ei. Aderă la ele. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 194  
1 Dragostea mea este cu tine. Veniți la această fântână, rătăcitori ai vieții; veniți și beți, inimi 

înfricoșate. 

Mâinile care se întind spre Mine pentru ajutor, transmit binefacerile Mele. Odihniți-vă aici, cu toții, la 

umbra copacului vieții. 

2 Nu toți veniți plângând. Chiar și printre aceste mulțimi de aici sunt unii care, încântați de ultimele 

binefaceri primite, vin și îmi spun în inima lor: "Mulțumesc, Tată, mila ta față de noi este nemăsurată". 

3 Este Duhul veșnic al iubirii care locuiește în mijlocul vostru ─ Cel care s-a făcut om într-un alt timp 

pentru a locui cu oamenii și a-i salva de viciu, păcat și întuneric. 

4 Eu sunt același, pentru Mine timpul nu trece, ci este supus voinței Mele. De aceea vă reamintesc 

trecutul vostru și vă anunț ce veți fi mâine. 

5 Vă reamintesc acele cuvinte pe care le-am scris în inimile oamenilor în cea de-a doua eră și 

semnele sângeroase de pe Calvar cu care Mi-am marcat pașii pe pământ. 

6 În cuvântul meu se află mierea care vă poate îndulci existența și poate alunga pentru totdeauna 

amărăciunea care a fost tot timpul gustul tern al vieții voastre. 

7 Dacă înainte nu ați înțeles cu ce scop v-am încredințat pământul, acum veți ajunge să vă 

cunoașteți destinul și sarcina, astfel încât să nu mai greșiți. 

8 Învingeți-vă stagnarea. Sarcina tuturor sufletelor este de a evolua, de a se transforma și de a se 

reînnoi în mod constant până când ating perfecțiunea. 

9 V-am anunțat o nouă eră, un nou timp în care vă veți scutura de inerția spirituală și veți face încă 

un pas pe calea care duce spre vârful muntelui. Dar nu numai cuvântul meu anunță un timp nou și vă 

vorbește despre dezvoltare și perfecțiune. Și natura, care te înconjoară, îți arată acest lucru în limbajul ei, 

pe care nu vrei nici să-l auzi, nici să-l înțelegi. Și ea se pregătește să facă un pas spre perfecțiune. Cu cât 

trece mai mult timp, cu atât mai mult pântecele său va adăposti ființe mai evoluate și mai perfecte. Prin 

urmare, această casă trebuie să fie în armonie cu cei care o vor locui. 

10 Nu ați observat vreun semn în împărățiile naturii, în anotimpuri, pe firmament, pe pământ sau pe 

mări? Sunteți orbi și nu vedeți semnele despre care vă vorbesc, sau surzi și nu auziți chemările lor? 

Cunoașteți-o și anunțați-o omenirii, așa cum au făcut profeții din vechime. Căci în curând planeta voastră 

va fi zguduită în toate domeniile. Ca un copac când este biciuit de furtună, pământul va fi zguduit, iar pe 

ramurile copacului vor rămâne doar acele frunze care au viață, căci cele ofilite vor fi aruncate și luate de 

vânt. 

11 Acele zile vor deveni un test pentru toți oamenii, și numai în rugăciune și în bine vor găsi protecție 

și pace. 

12 Cât de frumos ar fi dacă pe pământ s-ar ridica un popor care să fie ca o ușă a mântuirii, care să fie 

ca un far în întuneric și pace în mijlocul confuziei! Nu v-ar plăcea să fiți acei oameni? Cuvântul pe care îl 

primiți conține și vă învață tot ceea ce aveți nevoie pentru a fi un bastion pentru umanitate în 

momentele de încercare. 

13 Prezența mea printre voi și manifestarea cuvântului meu nu au fost o simplă coincidență. Toate 

acestea își au rostul lor, și anume că ați fost chemați să auziți vocea care deschide un timp nou, pentru ca 

voi să porniți plini de iubire și de credință pentru a răspândi mesajul pe care l-ați primit. 

14 Odată ce această învățătură, în toată sinceritatea și veridicitatea ei, va deveni eficientă în lume, 

oamenii vor tinde spre ea ca un rătăcitor însetat și obosit prin deșert spre oază. 

15 Nu puteți spune încă că această instrucțiune s-a făcut deja simțită pe pământ, pentru că v-ați 

mulțumit să primiți mesajele mele divine. 

16 Înainte ca acest popor să pornească la drum și să poarte sămânța spirituală cu toată lumina și 

semnificația cu care v-am încredințat-o, va trece mai întâi prin multe confuzii, va comite erori, 

contradicții și profanări. 
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17 Buna conduită, adevărata închinare și buna îndeplinire a sarcinilor vor veni doar atunci când 

discipolii Erei a Treia vor interpreta corect cuvântul meu și vor da mărturie despre învățăturile mele prin 

faptele lor. 

18 Spiritualitatea nu s-a impus încă în rândul acestui popor pentru că nu a reușit să se elibereze de 

vechile tradiții și obiceiuri și, prin faptul că atașează învățăturii mele spirituale modalitățile lor exterioare 

de acțiune și formele lor de cult, îi împiedică pe oameni să recunoască adevărul acestei lucrări. 

19 În vistieria Mea țin pregătite mari minuni și lucrări pe care le voi revărsa asupra lumii prin acest 

popor, imediat ce vor fi pregătite. 

20 Aștept spiritualizarea acestor mulțimi pe care le-am învățat și inspirat suficient de mult timp 

pentru pregătirea lor. Nici până în ziua de azi nu văd roadele pe care le așteptam. Unde este armonia și 

fraternitatea voastră? Unde este ascultarea, umilința și caritatea fără niciun interes personal? 

21 Cât de departe este acest popor de a putea învăța spiritualitatea lumii și cât de departe este de a 

fi un martor demn de Cuvântul meu! 

22 V-am spus că există o sete și o foame a sufletului în omenire, că numai o învățătură pură și clară 

ca aceasta va fi capabilă să-i ușureze necazul și s-o salveze. Dar dacă acest Cuvânt și această Lucrare nu 

sunt prezentate în toată puritatea lor ─ ce lucrare mântuitoare ar putea realiza cei care le predau? Din 

acest motiv, odată ce proclamarea Mea se va încheia, voi acorda acestui popor un timp de meditație, de 

rugăciune, de spiritualizare și de pregătire. Astfel, atunci când pornește la drum și devine un mesager al 

Cuvântului Meu, va fi un discipol care este conștient de sarcina pe care trebuie să o îndeplinească, iar 

mărturia sa va fi adevărată. 

23 Fiecare mesaj pe care acest popor îl va aduce lumii va conține mângâiere. În ea, oamenii vor 

descoperi secretul pe care fiecare suflet îl deține în sine, cu bogăția sa de calități și abilități necunoscute 

până acum. În ea, oamenii vor găsi revelația care îi va învăța dialogul de la spirit la spirit. 

24 Bunii semănători de spiritualism nu se vor distinge niciodată prin nimic exterior sau material. Nu 

vor avea aere, nici insigne, nici un fel special de a vorbi. Totul în ceea ce privește modul lor de a acționa 

va fi clar și simplu. Cu toate acestea, dacă se vor distinge prin ceva, va fi prin caritatea lor activă și prin 

spiritualizarea lor. 

25 Adevărații predicatori ai spiritismului nu se vor distinge prin elocvență, ci prin înțelepciunea și 

simplitatea cuvintelor lor, dar mai ales prin veridicitatea faptelor lor și prin corectitudinea vieții lor. 

26 Amintiți-vă că pe pământ nu aveam nevoie de un mod de a vorbi frumos în exterior pentru a 

captiva inimile mulțimilor, ci știam cum să ajung la ele prin iubire, adevăr, putere de vindecare și 

înțelepciune. Acesta este exemplul pe care ar trebui să-l luați în inimă și să-l urmați conform voinței 

Mele. 

27 Nu vreau nici să vă limitați practica religioasă la lăcașuri de cult materiale, pentru că atunci vă veți 

întemnița sufletul și nu-l veți lăsa să-și întindă aripile pentru a cuceri veșnicia. 

28 Altarul pe care vă las să-l celebrați pe el, cultul pe care îl aștept este viața fără nici o limitare, 

dincolo de toate confesiunile, de toate bisericile și de toate sectele, pentru că se întemeiază pe spiritual, 

pe etern, pe divin. 

29 Discipoli: Deși mulți dintre voi ați ajuns la bătrânețe cu inimile pline de experiență, ascultând 

cuvântul meu în acest timp și primind noile mele revelații, ați fost nevoiți să mărturisiți că sunteți doar 

niște copii mici în fața înțelepciunii mele. 

30 Trebuia să fiți pe pământ la începutul Erei a Treia și să Mă auziți sub această formă, pentru ca voi 

să puteți fi martorii fideli ai Spiritului Adevărului, capabili să explicați lumii Doctrina Mea. 

31 Acest timp, pe care Eu îl numesc timpul luminii spirituale, va fi marcat la început de o mare 

confuzie. În ființa umană vor apărea mari întrebări, îndoieli profunde, incertitudini și lupte sufletești. 

Toate acestea vor fi un semn că ființa umană se trezește la viața spirituală. 

32 Vreau ca toți discipolii mei să fie treji și pregătiți atunci, pentru că va fi necesar ca de pe buzele lor 

să iasă cuvântul care va înlătura toată ignoranța sau care va calma furtuna. Atunci veți experimenta 
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rapiditatea cu care se răspândește învățătura spiritului, căci ea va fi simțită în fiecare inimă și va alina 

durerea așa cum apa alină setea unui om însetat. 

33 Atunci viața se va schimba. Confesiunile, morala, științele, filozofia, toate ideile vor suferi o mare 

transformare, iar oamenii, realizând în sfârșit adevăratul sens al vieții, vor încerca să se apropie de 

împlinirea legilor mele de iubire, dreptate și milă. 

34 Omul va înțelege în cele din urmă că nici împărăția sa nu este din această lume, că trupul sau 

învelișul său uman este doar instrumentul prin intermediul căruia sufletul său percepe această lume a 

încercărilor și a reparațiilor. În cele din urmă va învăța că această viață nu este decât o lecție magnifică, 

ilustrată cu figuri și imagini minunate, pentru ca discipolii, adică toți oamenii, să înțeleagă mai bine 

lecțiile pe care le dă viața, prin care, dacă sunt capabili să le evalueze corect, vor ajunge la dezvoltarea 

sufletului lor și vor înțelege sensul luptei care îi face puternici ─ durerea care abravează, truda care 

înnobilează, cunoașterea care luminează și iubirea care înalță. 

35 Dacă această existență ar fi fost singura ─ cu adevărat, îți spun, aș fi înlăturat durerea din ea de 

mult timp, căci ar fi fost nedrept dacă ai fi venit pe lume doar pentru a bea o cupă de suferință. Dar cei 

care suferă și plâng astăzi o fac pentru că înainte se bucurau de desfrâu. Dar această durere îi va purifica 

și îi va face vrednici să se înalțe și să se bucure într-o formă mai pură în casele Domnului. 

36 Pe atunci îi învățam pe oameni pentru ca ei să învețe să trăiască în lume cu puritate și dragoste. 

Astăzi vă învăț ca să învățați să trăiți în spiritualizare, ca să vă pregătiți pentru a trăi mâine în "Valea 

Spirituală", printre ființele de lumină. 

37 Umanitatea: Numai că trupul este destinat să se dizolve după ce și-a îndeplinit sarcina față de 

suflet, aceea de a-l servi ca instrument sau înveliș. Dar sufletul care era în acea ființă, lumina inteligenței 

sale, rațiunea, voința, sentimentele, toate acestea nu mor niciodată, nu pot muri, pentru că sunt o parte 

a sufletului nemuritor care a animat viața acelei ființe pe pământ. 

38 Iubiți copii, voi care vreți să câștigați suflete pentru voi înșivă pe căile diverselor confesiuni, vă 

spun că trebuie să-i învățați pe oameni să gândească, să-i faceți să gândească, să-i ajutați să tragă 

concluzii corecte. Ritualul, forma, tradiția, exteriorul nu mai pot satisface sufletul omului actual. Este 

necesar să-i dăm lumină, sens, adevăr, pentru ca el să se simtă în siguranță pe drumul său, pentru ca în 

orele de încercare să nu creadă că a rămas singur. 

39 Văd oameni de toate felurile la care, deși cred în Mine, credința este atât de slabă și cunoștințele 

atât de confuze încât în viață se aseamănă cu acele corăbii care navighează fără busolă, rătăcitori fără o 

stea călăuzitoare care să le arate direcția, sau ca niște oi fără păstor. 

40 Vă dau aceste învățături prin intermediul unor frați și surori de-ai voștri pe care i-am ales dintre 

mulțimile de oameni pentru a Mă folosi de intelectul lor pentru a vă transmite acest mesaj. 

41 Astăzi începe să se formeze o comunitate în jurul acestui cuvânt. În colțurile orașelor, în izolarea 

sărăciei și în liniștea vieții simple, sălile de întâlnire își deschid porțile unde las să se audă învățătura mea 

de Părinte, de Judecător și de Maestru. 

42 În viitor, indiferența cu care mulți vor 

mesaj, indiferența cu care mulți au auzit vestea noii mele prezențe printre oameni se va transforma în 

contrariul. Iar disprețul celorlalți față de această lucrare va deveni ulterior interes și îi va determina pe 

oameni să pornească în dorința de a căuta mărturii, înregistrări și dovezi care să îi ajute să își întărească 

credința. 

43 Voi avea grijă ca acele inimi să găsească urmele pașilor mei în acest timp și, când vor sta în fața 

mea, le voi spune: "Fiți bineveniți, popor iubit, adunați-vă înăuntru și ascultați Cuvântul meu". 

44 Iubirea este ceea ce v-am dezvăluit în toate timpurile, iar astăzi, în manifestarea prin intermediul 

intelectului celor aleși de Mine, nu M-aș putea dezvălui în alt mod. 

45 Această învățătură de astăzi vă pune pe calea înțelegerii învățăturii pe care v-am dat-o prin Isus în 

Era a doua, astfel încât să puteți păstra cu vigilență esența ei în inima voastră și să o radiați de la El ori de 

câte ori este necesar. 
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46 Acest Cuvânt va fi simțit în întreaga lume, căci totul este pregătit pentru dialogul meu spiritual cu 

toți oamenii, la care ei vor da mărturie. 

47 Sufletul tău m-a căutat mereu și nu l-am lăsat niciodată singur. Oriunde ți-ai îndreptat pașii, eu 

am fost cu tine, iubirea mea a vegheat asupra pașilor tăi. 

48 În toate veacurile te-am vizitat și am văzut că sufletul tău a fost în stare să Mă recunoască. Acum, 

sufletul are sarcina de a se afirma în fața slăbiciunilor cărnii pentru a o face să înțeleagă care este calea 

cea bună și care este sarcina sa în acest timp de har. 

49 Eu v-am chemat, v-am învățat și voi veți fi răspânditorii învățăturii mele, ai acestui cuvânt pe care 

în curând nu-l veți mai auzi. Se apropie momentul în care Hristos va înceta să mai transmită Cuvântul Său 

prin intermediul unui creier uman. Dar percepția voastră va fi suficient de antrenată pentru a înțelege 

Cuvântul meu, iar sufletul vostru pentru a primi inspirația mea. 

50 Mă adresez spiritului tău, acel atom care s-a născut din mine și care, pentru că a ieșit din mine, 

îmi aparține. Așa cum am spus atunci: "Împărăția mea nu este din lumea aceasta", tot așa vă spun și 

vouă: Împărăția voastră nu este pe pământ. Este dincolo de tot ceea ce moare, dincolo de tot ceea ce se 

schimbă și dincolo de înțelegerea voastră. 

51 Acum este momentul ca fiecare suflet să se trezească și să se trezească la viața adevărată. Prin 

aceasta nu vreau să înțelegeți că nu trebuie să ignorați ceea ce v-am dat pe această lume. Atâta timp cât 

te gândești la ea, trebuie să te supui legilor sale. Vă cer doar să-mi dedicați un scurt timp din zi pentru a 

face o lucrare bună pentru sora voastră, umanitatea. 

52 Binecuvântarea Mea să fie cu voi, căci în voi îi binecuvântez pe toți copiii Mei. 

53 Lasă-ți sufletul să se odihnească în această zi de adunare a tuturor bisericilor. Așa cum în vremea 

aceea mi-am ales ucenicii, dar în care am dat Cuvântul meu tuturor celor care voiau să-l asculte, tot așa și 

în acest timp îi aleg pe cei care trebuie să mă urmeze astăzi. Dar Eu permit ca și marile mase de oameni 

să audă Cuvântul Meu. Calea este pentru toți, la fel și pâinea mea. Dar nu toți vor putea veni în același 

timp. Unii o vor face mai devreme, alții mai târziu. Dar nu-ți întoarce niciodată privirea înapoi. 

54 Cei care au construit un altar în inima lor sunt cei care îl urmează pas cu pas pe Maestrul lor. 

55 Sămânța pe care v-o dau astăzi și pe care vă învăț să o cultivați vine din casa Tatălui vostru. Ea va 

găsi un teren agricol potrivit în inimile oamenilor. Înainte de aceasta, dreptatea mea, ca o seceră, va tăia 

buruienile care au acoperit câmpurile, ca să încolțească sămânța. Câmpurile vor fi din nou productive, pe 

ele veți descoperi urmele mele pe care nici lumea, nici oamenii, nici păcatele, nici patimile nu au putut să 

le șteargă. Urmele mele vor dăinui peste veacuri și vor rămâne proaspete în eternitate. 

56 Oamenii se vor trezi din letargia lor profundă și, uitându-se în interior, își vor descoperi eul lor 

spiritual, iar auzind vocea conștiinței lor, vor descoperi urma mea divină prin care vor veni la mine în 

grabă. Va trebui să împrăștiați sămânța Mea în lume, iar apoi, când veți veni la Mine pentru a primi 

răsplata, veniți la Tatăl vostru, chiar dacă este vorba doar de un spic de porumb, dar acesta va fi de bună 

condiție. Chiar dacă nu aduceți nimic, vă voi primi, căci eu sunt iubire și milă. Dar nu uitați că mai târziu 

trebuie să preluați sămânța pe care ați lăsat-o pe jumătate terminată pentru a vă finaliza lucrarea. Știți 

dacă buruienile nu vor fi acoperit din nou câmpurile și dacă dăunătorii nu le vor fi invadat? 

57 Prin aceasta vreau să vă spun că, atunci când simțiți chemarea mea, trebuie să o urmați imediat, 

astfel încât să puteți folosi timpul pe care vi l-am încredințat pentru îndeplinirea sarcinii voastre. 

Reflectați la toate acestea și vă veți da seama că voi înșivă sunteți cei care puteți atât să câștigați o 

recompensă de bunăstare și pace, cât și să semnați condamnarea lor cu drepturile lor. 

58 În ciuda jurisdicției Cuvântului meu, este un Tată iubitor care vă vorbește. Vedeți cum mantia 

mea se întinde pentru a acoperi totul, fără să țină cont de fărădelegile voastre. 

59 Studiați cuvântul meu, el este lumina care vă luminează sufletul pentru ca acesta să audă vocea 

conștiinței. Acum este un timp de har în care această lumină pătrunde în fiecare persoană. 

60 Eu sunt Hristos, care se îndreaptă spre voi cu iubire, pentru ca voi să-mi faceți cunoscută durerea 

umanității. Pentru că voi sunteți cei care credeți în această manifestare. Eu vă spun: Eu voi locui în inimile 

voastre. 
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61 Cât de mult sânge uman a fost vărsat pe pământ în acest timp! Priviți-i pe copiii mei în imensa lor 

durere, în timp ce mă caută și mă invocă în diferite moduri, în timp ce o bănuială lăuntrică le spune că a 

sosit timpul ca mesagerii mei să se apropie de națiuni și de oameni pentru a face pace. 

62 Fiecare comunitate religioasă așteaptă ca miracolul întoarcerii mele să devină realitate în sânul 

cultului lor, în cadrul crezului lor sau în formele lor de cult. 

63 Dar ție îți spun că tu crezi în venirea Mea, că știi cum să comunici cu Mine și că ești mântuit. Voi 

sunteți cei potriviți să transmiteți acest mesaj de iubire semenilor voștri. 

64 Iată că poporul nu găsește soluții la conflictele sale, nici în legile lor, nici în bisericile lor, și se 

simte înconjurat de o atmosferă de întuneric. 

65 Durerea are suficientă putere în sine pentru a-i opri în drumul lor și a-i face să ridice ochii spre 

Mine pentru a auzi vocea Mea, așa cum și tu ai fost oprit în drumul tău pentru ca tu să deschizi ochii 

spiritului și să Mă privești din nou. Dar acum voi sunteți cei însărcinați să faceți cunoscut Cuvântul Meu 

tuturor oamenilor ─ atât celui care s-a înălțat prin talentul său, cât și celui care are o dezvoltare mică. 

66 Doar la început, cel care va auzi vestea cea bună va fi uimit, pentru că apoi își va aminti că, chiar 

înainte de venirea lui Mesia în Epoca a doua, venirea lui fusese anunțată prin profeți, așa cum și venirea 

mea a fost anunțată în acest timp. Eu însumi v-am anunțat-o prin gura lui Isus și v-am făcut cunoscute 

semnele care vor apărea ca dovadă a venirii mele. 

67 Din moment ce totul s-a întâmplat, oamenii vor fi convinși. Aici este lumina Duhului Sfânt care v-a 

luminat în toate timpurile. Căci lumina divină a fost, este și va fi întotdeauna. 

68 Din nou, adevărul meu va lupta împotriva ignoranței din care izvorăsc fanatismul, idolatria și 

entuziasmul religios. Căci fanatismul este orb, idolatria este materialistă, iar zelosul este ipocrit. 

69 Voi ilumina adâncurile abisului pentru ca toate sufletele să se ridice pure și luminate din el. 

70 Niciodată în veșnicie nu va fi oprită desfășurarea sau dezvoltarea sufletului. Căci toți sunteți 

supuși legii perfecțiunii. 

71 Dacă uneori sufletul nu avansează pe calea sa, acest lucru se întâmplă din cauza influenței 

corpului. Apoi trebuie să recupereze timpul pierdut prin accelerarea pașilor sau prin noi întruchipări. 

Înțelegeți că atunci când vă judec, judecata Mea este din dragoste, dar niciodată ca pedeapsă. Iubiți 

mereu și veți intra în pace în viața veșnică. Odată ce moartea va veni, sufletul tău nu va fi tulburat, 

pentru că va ajunge doar la trup, care se va afunda în sânul blând al mormântului. 

72 Mergeți în pace la casa spirituală, știind că vârsta Duhului Sfânt, Duhul Adevărului, este stabilită 

printre oameni. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 195  
1 Ascultați învățătura mea, iubiți ucenici. 

2 Prin inspirația purtătorului de cuvânt, cuvântul meu plin de învățături ajunge la voi. Auzind-o, ați 

realizat că este putere activă, balsam și reînnoire, iar în esența ei ați întrezărit viața sufletului. 

3 Nu credeți că este suficient ca Maestrul vostru să fie înconjurat de voi. Ar mai fi ceva ce ar trebui 

să faci și care L-ar mulțumi cu adevărat, și anume să-ți plătești acea datorie pe care o ai față de El și pe 

care nu ai plătit-o încă. Este o datorie care a cântărit asupra voastră în toate perioadele de timp în care 

ați trăit pe pământ. Acesta este motivul pentru care simțiți un reproș în mângâierea Cuvântului meu. În 

iubirea sa descoperi o poruncă, iar în esența sa o lege. 

4 Mintea ta se rătăcește uneori și se împotrivește acestei îndatoriri de ispășire, și asta pentru că 

numai sufletul poate recunoaște această vină. Dar dacă se lasă trasă în jos de satisfacțiile pământești, va 

fi o paria din punct de vedere spiritual. 

5 Vreau ca ucenicii Mei să fie fermi în credința și convingerile lor, să nu aparțină celor care spun că 

cred în Cuvântul Meu, care pretind că Mă urmează, dar când simt nisipul deșertului arzând sub picioarele 

lor, se tem să-și continue drumul, pentru că au impresia că lasă în urmă bogățiile acestei lumi. Aceștia 

sunt doar niște ipocriți, nu au devenit încă discipoli. 

6 Nu vă așteptați să găsiți această cale presărată cu trandafiri, mai degrabă așteptați-vă să fie plină 

de spini. Este aceeași cale pe care a urmat-o și Isus, este cea care duce în vârful Calvarului. 

7 Cuvântul meu este cel care vă îndrumă în direcția cea bună, astfel încât să nu vă împiedicați. 

8 Acesta este momentul în care fiecare minte și fiecare suflet va primi lumina mea. Confesiunile și 

doctrinele vor ajunge la o deplină claritate și veți fi surprinși când veți vedea pașii spre spiritualizare pe 

care îi fac semenii voștri fără să fi auzit acest Cuvânt. 

9 Rugați-vă pentru pacea lumii și recunoașteți că mila mea v-a salvat de război. 

10 Adevăr vă spun că, în ciuda admirației și iubirii voastre pentru cuvântul meu, nu i-ați dat valoarea 

pe care o are. Dar generațiile de mâine vor veni și se vor minuna și vor fi copleșite de venerație și 

admirație pentru cărțile care vor fi scrise. 

11 Voi sunteți cei pe care i-am găsit adormiți în sânul diferitelor comunități religioase și, deși toate 

sunt căi care duc la același scop, am vrut să vă arăt încă o dată calea cea mai scurtă. 

12 Fiți de aceeași părere, iubiți copii, și trăiți în pace. 

13 Se apropie din ce în ce mai mult momentul în care voi înceta să vă mai dau instrucția Mea, 

această lecție frumoasă pe care ați primit-o atât de mult timp prin intermediul facultății umane a 

intelectului. A fost voința mea ca voi să fiți pregătiți pentru ca nimic să nu vă surprindă, pentru ca 

dușmanii Operei mele să găsească în martorii mei forța invincibilă a credinței, iar voi să aveți certitudinea 

absolută că nu sunteți singuri, că sunt aproape de toți copiii mei. 

14 Astăzi, din ființa ta curge o forță care te îndeamnă să muncești. Este conștiința care vă vorbește în 

interior. 

15 În material, puterea legii este cea care vă dictează comportamentul. 

16 În plan spiritual, este legea mea de iubire atotcuprinzătoare și se manifestă în aerul pe care îl 

respirați, în lumile care vă înconjoară și în întreaga creație. 

17 Totul vibrează în ritmul acestei legi. Când ființele inferioare se nasc, cresc și se scufundă înapoi în 

pântecele naturii, acest lucru se întâmplă pentru că ele trăiesc în cadrul legii fără să știe acest lucru. 

18 Dar de ce omul, deși înzestrat cu lumina spiritului, a conștiinței, a inteligenței și a voinței, se abate 

atât de des de la calea marcată de Legea Mea? Motivul este că, în timp ce unii îl uită pe Tatăl, alții își 

formează o idee falsă despre Mine, limitându-Mă la o figură concepută de om și uitând că Eu sunt esența 

și puterea spirituală și că totul este supus voinței Mele. 

Când omul, cu bune intenții, încearcă să studieze creația, în care se dezvăluie puterea lui Dumnezeu, 

observă și sămânța și se cufundă în misterul pe care îl conține. Îl vede răsărind din pământ ca o plantă, 
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studiază diferitele specii și, deși caracteristicile lor sunt diferite, toate se hrănesc cu același sân: 

pământul. 

19 Sămânța este un simbol al vieții, al înmulțirii, al transformării și al dezvoltării. Dar dacă într-un 

lucru atât de mic poți contempla o imagine a Creatorului ─ cu cât mai mult se întâmplă acest lucru atunci 

când contempli omul, universul sau studiezi sufletul? 

20 Realizează că nu există o formă anume în care să ți-l poți imagina pe Dumnezeul tău. Eu sunt în 

toate, atât în natura spirituală și eternă, cât și în cea materială. Eu sunt viața, spațiul și lumina. Eu sunt 

remediul pentru toate relele care se pot întâmpla omului. 

21 În spiritual există un antidot pentru orice rău care chinuiește sufletul, așa cum omul găsește în 

natură, prin intermediul științei, remediul pentru bolile sale fizice. Dacă reflectați, veți descoperi că în 

diferitele tărâmuri se dezvăluie perfecțiunea infinită a Tatălui. 

Imaginația și curiozitatea ta depășesc uneori ceea ce privește lumea ta și te întrebi dacă există ființe 

umane pe alte lumi și dacă acestea au o viață și o dezvoltare asemănătoare cu cea pe care o ai tu pe 

Pământ. Studiați și puneți în practică învățăturile mele și, când va veni timpul, veți cunoaște secretul vieții 

stelelor. Depinde de om să rupă acest văl prin meritele sale. El are sarcina de a-și continua calea de 

dezvoltare pentru ca ochii săi să poată vedea în sfârșit ceea ce corespunde voinței mele și să poată 

ilumina imaginația semenilor săi. Adevărat vă spun că nu va fi posibil să vă înălțați până acolo fără să 

suferiți căderi. Trebuie să urci pas cu pas. În caz contrar, creierul uman se va chinui și nu va fi capabil să 

înțeleagă nimic. 

22 De aceea am permis ca dezvoltarea voastră să se desfășoare încet, în ritmul desfășurării voastre. 

23 Din marile conflicte, omul capătă lumină și face noi descoperiri pentru progresul umanității. Dar 

omul uită că tot progresul său se datorează la ceva mai puternic decât el și că în mintea sa primește 

lumina Creatorului, care este înțelepciunea. Este îmbucurător să vă văd crescând în cunoaștere, dar în 

adevăr vă spun: Ar trebui să vă străduiți mai mult pentru suflet decât pentru materie. Pentru aceasta vă 

ofer în prezent o revelație care vă creează o concepție reală despre creaturile, atât spirituale cât și 

umane, și care, în simplitatea sa, conține cunoștințele care vă vor deschide calea spre o viață mai bună. 

24 Nu veți vedea acea viață cu ochii trupului vostru pământesc. Dar puteți anunța aceste învățături 

acelor oameni care vor experimenta viitorul aici. 

25 Acum vedeți doar războaie și strigați că este pedeapsa lui Dumnezeu, deși v-am învățat că 

Dumnezeu, care este Tată, nu pedepsește evenimentele pentru că ei înșiși le-au provocat. 

26 Ce a cauzat furia forțelor naturii? Toate acestea au fost cauzate de lipsa de armonie în care 

oamenii trăiesc cu natura care îi înconjoară. 

27 Ființa umană ar trebui să recunoască în cele din urmă evoluția la care este supus sufletul său, 

pentru a sesiza gradul de progres sau de regres al acestuia și pentru a căuta calea de urmat pentru a 

realiza adevăratul său progres. El trebuie să înțeleagă că nu trebuie să se mulțumească să trăiască doar 

pentru el însuși și nici să se gândească doar la viața pământească. 

28 Atunci el își va întoarce privirea cu dorință spre Legea Mea ─ cea pe care am dat-o omenirii de la 

Moise încoace ─ și, întrebând în acest fel, oamenii vor ajunge la cunoașterea Doctrinei pe care v-am 

revelat-o în acest timp și vor înțelege că este atotcuprinzătoare. 

29 Copiii mei, uniți-vă. Răspândiți aceste cunoștințe pe care le dobândiți vecinului dumneavoastră. 

Nu vă adunați doar în aceste săli de întâlnire, ieșiți în aer liber, pe munți, acolo Mă voi face cunoscut 

printre voi. 

30 Voi numiți această epocă "epoca luminii". Dar eu vă spun: O veți numi astfel nu numai datorită 

descoperirilor oamenilor, ci și pentru că lumina Duhului Sfânt s-a revărsat asupra fiecărui organ al minții, 

deschizând astfel omenirii calea care duce la o viață superioară, la viața spirituală. 

31 Cuvântul meu din acest timp va servi la dezvoltarea sufletului și a intelectului omului de mâine. 

Cât de mare va fi capacitatea celor care vor înțelege și vor recunoaște. 

32 Pentru aceasta vin cu cuvântul Meu de lumină pentru a pregăti generațiile viitoare și pentru a vă 

spune că și voi trebuie să pregătiți calea. 



U 195 

127 

33 Studiați această învățătură, realizați-o și veți avea pace în inimă, elocvență pe buze și putere de 

convingere în cuvinte. 

34 Iubiți discipoli ai Maestrului: Veniți la Mine. 

35 Am venit la voi încă o dată, am răspuns la chemarea voastră, pentru că văd dorința voastră de a 

vă pregăti. 

36 Omenirea a făcut din aceste zile o tradiție pentru a-și aminti de cei care nu mai aparțin acestei 

lumi. Imaginația umană a încercat să își formeze o concepție despre locul în care se află aceste ființe și 

despre viața care le înconjoară. Și dorind să se bucure de pacea veșnică, ei cred că îi văd la dreapta 

Tatălui și bucurându-se de harul Său. Ele sunt departe de realitate. Cu toate acestea, voi cărora v-am 

dezvăluit atâtea realități ale acestei vieți, deși recunoașteți că între oameni există concepții diferite 

despre viața spirituală, fiți uniți în spirit cu toți și mulțumiți să știți că toți simt vibrația spirituală. 

37 Va veni vremea când veți putea deschide în fața semenilor voștri această carte pe care vi-o 

încredințez acum, pentru a putea transmite această cunoaștere din inimă în inimă. 

38 Scopul fiecărui suflet este de a intra în divinitate după purificarea și perfecționarea sa. Pentru 

aceasta, îți luminez calea cu lumină și dau putere sufletului tău ca să urci pas cu pas. În funcție de nivelul 

de dezvoltare pe care îl veți avea atunci când veți părăsi acest pământ va fi casa spirituală pe care o veți 

locui în lumea de dincolo. Căci universul a fost creat ca o scară spre perfecțiune pentru suflet. 

39 Când îți vei termina sarcina aici și nu va mai trebui să te întorci, sufletul tău va locui într-o altă 

lume, de unde va veghea și va lucra pentru pacea și progresul omenirii. 

40 Pas cu pas veți pătrunde în tezaurul secret, și cu cât sufletul va deveni mai conștient de el însuși, 

cu atât va simți o mai mare înclinație spre bine, ceea ce îl va aduce și mai aproape de divinitate. 

41 Ființele care rătăcesc în spațiu și se luptă pentru a ajunge la lumina unei lumi superioare sunt cele 

care păstrează nenorocirile și impresiile lăsate în ele de corpul și viața pământească. Ei sunt sfâșiați între 

cele două forțe care îi atrag, cea spirituală și cea materială, pentru că simt încă înclinația și dragostea 

pentru satisfacțiile acestei lumi. 

42 Întoarceți-vă la aceste ființe prin rugăciune, căci lumina și puterea lor nu sunt suficiente pentru a 

rupe lanțurile care îi leagă de ceea ce au lăsat în urmă. Rugați-vă pentru ei. Dar pentru cei care au învins 

lumea și moartea, nu vă faceți griji. Ele aparțin unor lumi complet diferite, iar fiecare experiență pe care 

au avut-o în călătoria vieții o transformă în lumină pentru a te inspira de acolo. Ei sunt avocații voștri, 

îngerii voștri păzitori, cei care lucrează pentru binele tuturor. Amintiți-vă de ei și iubiți-i. 

43 În lumea spirituală există, de asemenea, mulțimi imense de ființe care nu știu încotro să se 

îndrepte, nici ce să gândească, nici ce să facă. Ei sunt cei care au părăsit de curând această lume și nu 

simt încă trezirea facultăților și puterilor lor adormite. Rugați-vă pentru ei, pentru ca vocea voastră 

spirituală să răsune în sufletele lor și să-i trezească pentru ca ei să găsească drumul pe care Isus l-a trasat 

deja pentru ei pe pământ cu cuvintele și sângele său de pe cruce. 

44 Dar, în timp ce aceste zile sunt pline de tristețe pentru lume, pentru că deplânge pierderea celor 

dragi, pentru cel care cunoaște viața sufletului nu poate exista tristețe, ci bucurie, pentru că știe că cei 

care au trecut din această lume au atins eliberarea la părăsirea trupului și au mai făcut un pas spre pacea 

pe care o dăruiește perfecțiunea. 

45 Vă spun: nu vă grăbiți să intrați în lumea spirituală pentru a face primii pași spre perfecțiune pe 

această cale. Trebuie să vă străduiți să atingeți această perfecțiune deja în corp, de pe acest pământ. 

Descoperiți în viața voastră trupească, în această lume și în viața care vă înconjoară, în ciuda tuturor 

amărăciunilor și loviturilor sorții, ocazii nesfârșite de a dobândi merite pentru progresul sufletului vostru. 

46 Trupul pământesc este doar veșmântul temporar al sufletului, pe care acesta îl schimbă ori de 

câte ori este necesar pentru experiențele sale, pentru dezvoltarea sa sau pentru sarcinile sale de ispășire. 

Oricine nu înțelege încă această lege a justiției divine este încă un discipol copil. 

47 Nu ați fi spiritiști dacă v-ați îndoi de Legea reîncarnării, căci aceasta este o cunoaștere 

fundamentală pe care o dezvălui din nou multora și o confirm celor care au avut o bănuială sau o intuiție 

în acest sens. În această lege se află o rațiune și o dreptate clară ca lumina. 



U 195 

128 

48 Dar cine crede în această învățătură și vrea să o explice, ar trebui să învețe că trupul este învelișul 

sau haina sufletului, că acest trup contribuie la desfășurarea sufletului pentru că îi oferă mijloacele 

necesare pentru a se exprima și a se purifica. Lupta interioară a sufletului cu trupul, a binelui împotriva 

răului, oferă posibilitatea de a dobândi merite. Suferințele trupului, dorințele neîmplinite sunt o 

purificare pentru suflet, o altă experiență amară la prima vedere, dar care se va transforma mai târziu în 

cunoaștere. Nu vreau să vă spun că, pentru a ne purifica, este necesară durerea. Câte ființe sunt în sânul 

meu pe care iubirea le-a purificat fără să fi cunoscut durerea! 

49 Dar destinul ființei umane este să sufere, să urce pe munte sub povara crucii sale până când își va 

atinge mântuirea. Cu toate acestea, nu ignorați trupul prin care experimentați atâta suferință, ci mai 

degrabă iubiți-l, pentru că puterea lui Dumnezeu se reflectă și în el, deși este o "creatură" slabă pentru 

care sunteți totuși responsabili. Protejează-l și ghidează-l până în ziua în care voi hotărî să-ți cer 

socoteală. 

Când vă spun: "Iubiți-vă corpul", înțelegeți ce vă spun. Căci nu vreau să trezesc în voi vanitate sau 

egoism. Dar iubește-ți și sufletul, care este partea nobilă și înaltă a ființei tale și parte a propriului tău 

Tată. Îl iubesc, oricât de mult ar fi pătat. Pentru că, chiar și atunci când este înconjurat de întuneric, va 

purta întotdeauna o scânteie din Divinitatea mea, care este Spiritul. Și, în ciuda tuturor lucrurilor, va 

exista întotdeauna puritate în ea din momentul în care locuiesc în fiecare dintre copiii mei. Dar dacă 

această lumină nu este luată în seamă, sufletul, în recalcitranța sa, va continua să nu progreseze și își va 

întârzia sosirea în sânul Creatorului său. 

50 Deși cuvintele și lucrările mele par să se contrazică, nu există o astfel de contradicție în ele. Ți-am 

spus că Dumnezeu este puritate și perfecțiune și că sufletul tău este asemănător cu divinitatea. Dar când 

sufletul este căzut, tras în jos de înclinațiile cărnii, în stagnarea dezvoltării sale, se îndoiește de 

asemănarea sa cu Creatorul, considerându-se respingător sau impur, deși harul și prezența Tatălui nu se 

separă de el. Acestea nu mai pot fi simțite decât atunci. 

51 Lucrează pentru binele viitorului sufletului tău. Atunci de ce să ne temem de moarte? Dar nu 

lăsați nimic nereparat, pentru ca mai târziu să nu trebuiască să curățați greșelile din trecut și nici să plătiți 

datorii. 

52 Nu va trece o zi în care să nu fi făcut o faptă bună, așa să lucrezi pentru sufletul tău. 

53 Nu fiți fataliști, confirmându-vă în părerea că destinul vostru este exact cel pe care Dumnezeu l-a 

așezat pe calea vieții voastre, iar dacă suferiți, este pentru că așa este scris, iar dacă vă bucurați de viață, 

motivul este pentru că este la fel de bine scris. 

Te-am convins că trebuie să culegi ceea ce ai semănat. Dar ascultați cu atenție, pentru că uneori veți 

culege recolta imediat, iar în alte cazuri veți intra într-o nouă existență pământească pentru a secera și 

culege semănatul. Gândiți-vă cu atenție la ceea ce tocmai v-am spus și astfel veți elimina multe judecăți 

greșite despre dreptatea mea și multe erori. 

54 Înțelege-Mă și nu va mai exista nicio îndoială în inima ta. Realizează că trebuie să învăț omenirea 

prin mijlocirea ta. Dar dacă vă veți declara incapabili să explicați oamenilor mistere atât de profunde, voi 

proclama Cuvântul Meu prin gura voastră. Căci stângăcia buzelor voastre nu trebuie să ascundă măreția 

Lucrării Mele. 

55 Sufletul care învață să înțeleagă calea pe care trebuie să o urmeze nu se va mai abate de la ea. Ea 

poate părăsi această lume și poate intra în alte lumi, dar o va face fără să se abată vreodată de la calea 

pe care i-o indică conștiința. Sufletul nepregătit întâlnește pericole atât în această lume, cât și în oricare 

alta. Îi va lipsi cunoașterea care este lumină, nu va putea să se înalțe, iar atunci confuzia sa își va face 

simțită influența nesănătoasă chiar și în oameni. Spre deosebire de cei care au reușit să se ridice pe 

culmile spiritualului și care, prin propria lor înălțare, devin profesori ai spațiului și își fac simțită influența 

sănătoasă asupra fraților și surorilor lor. 

56 Luați-i pe aceștia din urmă ca model, tinzând spre acea lume în care perfecțiunea este idealul, 

pentru a iubi și a cunoaște mai bine pe Cel Etern din care ați venit și pe care nu-l veți părăsi niciodată. 



U 195 

129 

57 Harul meu radiază spre toate sufletele. Dar, în timp ce unii o primesc, alții o resping. Cine 

însetează de iubire, să bea de la Mine, care sunt un izvor inepuizabil care potolește această sete. 

58 Cine a eșuat își va fixa privirea asupra Mea, pentru a putea vedea raza luminii Mele și a fi ghidat 

de ea. Cine se simte gol, să se acopere cu mantia iertării și a milei Mele. Cel care are îndoieli să își 

antreneze înțelegerea, căci Eu sunt Înțelepciunea și din ea îi voi descoperi. Lasă-l pe cel necăjit să se 

apropie de Mine, unde poate găsi totul, și când va bea din paharul acestei iubiri, credința se va aprinde în 

el. 

59 Roagă-te pentru lumea celor care suferă și vei face să primească pe cei care sunt condamnați în 

aparență. 

60 Eu sunt "Cuvântul", Eu sunt Cuvântul, ascultați-Mă. 

61 În adâncul inimii voastre îmi puneți mii de întrebări. Spuneți: "Doamne, nu am ascultat noi de 

poruncile Tale? Nu am făcut noi un bine omenirii? În loc să Te înțelegem pe Tine, nu cumva am greșit și, 

eventual, îi vom face și pe alții să greșească?" 

62 Nu, copiii mei, eu sunt printre voi pentru a vă corecta și pentru a vă împiedica să faceți greșeli cu 

învățăturile mele. Când vei fi puternic, nu vei mai avea îndoieli. 

63 Din punct de vedere spiritual, nu mai sunteți copii mici, pentru că nu este nici prima dată, nici 

prima vârstă pe care ați trăit pe Pământ. Lumina celui de-al șaselea sigiliu care vă luminează în acest 

moment nu este singura care v-a luminat existența. Sunteți suflete evoluate, evoluate pe lunga cale a 

evoluției spre perfecțiune. De aceea, nu vă îngrijorați, ci mai degrabă bucurați-vă, pentru că Domnul este 

în mijlocul vostru. Pentru că acesta este un semn că îl puteți înțelege și asculta. 

64 În prima eră, poporul lui Israel a fost închis în Egipt, unde domneau idolatria și păgânismul. Am 

îngăduit ca poporul meu să trăiască și să se înmulțească în sânul acelor păgâni pentru a le da dovada 

existenței și puterii mele printr-un popor care a crezut în Dumnezeul invizibil al lui Avraam, Isaac și Iacov. 

65 Când suferințele și amărăciunea sclaviei au atins apogeul, am făcut să iasă din sânul israeliților un 

om uns cu harul Meu, în care strălucea inspirația Mea, căruia i-am poruncit și i-am vorbit astfel: "Du-te la 

poporul tău și salvează-l, el este asuprit de lanțuri, umilințe și greutăți. Eliberează-i de sub jugul lui 

Faraon, eliberează-i și condu-i prin deșert, alegând calea care duce în Canaan. Căci vreau ca atunci când 

acest popor va ajunge în țara pe care v-am promis-o, să se dedice acolo unui cult demn de divinitatea 

mea." Acest om era Moise. 

66 Cum a salvat Moise un popor din ghearele lui Faraon? A pus el arme în mâinile poporului său? Nu, 

arma lui era credința în Dumnezeul său atotputernic. 

67 Când acel faraon a sfidat dorințele lui Moise, care erau ordinele Mele, i-am dovedit păgânului că, 

oricât de mari ar fi fost răzvrătirea și necredința lui, judecata și puterea Mea erau mai mari. De zece ori 

nu a ascultat de glasul Meu și de zece ori l-am lovit pe egiptean cu plăgi mari care, în cele din urmă, au 

înmuiat gâtul și au înduplecat inima dură a tiranului. 

68 Moise și-a pus poporul pe drum, și-a croit drum în deșert și l-a dus la poalele muntelui Sinai, unde 

știa că va avea o întâlnire cu Domnul său. În timp ce poporul aștepta întoarcerea lui Moise, acesta din 

urmă, înălțându-se în rugăciune către Cel Preaînalt, a primit de la Iehova tablele Legii care aveau să 

determine destinul omenirii. Slujitorul ascultător a primit în spiritul său acea revelație divină și a fost, de 

asemenea, pregătit să legifereze pentru toate chestiunile și toate acțiunile din viața umană însăși. 

După ce a suferit și s-a luptat mult timp în deșert, poporul a ajuns la destinația destinului său: "Țara 

promisă". Acolo oamenii își construiau casele, își cultivau câmpurile și grădinile, își întemeiau familiile și 

se închinau cu inimi curate. Din împlinirea îndatoririlor față de lume și respectarea legilor spiritului, ei au 

creat un cult al lui Dumnezeu pe care să-l ofere Celui care le dăduse atâtea dovezi ale iubirii și milostivirii 

Sale. 

Dar închinarea spirituală era încă departe de perfecțiune. Ofrandele și donațiile erau materiale, iar 

sacrificiile lor constau în sângele unor creaturi nevinovate. Nici măcar în cadrul vieții umane nu a reușit să 

procedeze cu mare moralitate și dreptate. A prevalat legea lui Talon, care spunea: "Ochi pentru ochi și 
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dinte pentru dinte". Iar în cazul în care o femeie era prinsă în adulter, exista o lege care o condamna la 

lapidare de către oamenii din afara cetății. 

69 De ce a îngăduit Tatăl toate acestea în acel moment? Pentru că oamenii făceau primii pași 

spirituali în acea perioadă. 

70 Timpul a trecut. Am primit primele roade ale câmpurilor voastre, primele roade ale recoltelor 

voastre și sângele jertfelor voastre nevinovate pe care Mi le-ați adus pe altar. 

71 Tradiția acelui popor era adânc înrădăcinată. Dar cine le-ar fi spus că toate acestea trebuiau să se 

schimbe, că acele legi și acele forme de închinare trebuiau să fie transformate? Nu Moise și nici profeții 

au fost cei care au transformat acele forme și obiceiuri. Moise doar a început calea, profeții doar au 

predicat. A fost Mesia cel promis, Maestrul Divin, cel care v-a trezit din somn, cel care, fără să 

nesocotească nici măcar una dintre poruncile Legii primite de Moise, a eliminat tradițiile și formele de 

cult care nu mai erau potrivite pentru acea vreme și a inaugurat o nouă eră de lumină și înțelepciune care 

va transforma viața omenirii. 

72 Nu am reformat legea, ci doar practica care decurgea din ea. 

73 Copilăria acelui popor duhovnicesc trecuse și ei intrau în vârsta adultă. Apoi v-am dat să mâncați 

mâncare necunoscută și am rupt vălul ignoranței voastre. Tot cuvântul meu a fost o lege rezumată într-o 

singură propoziție: 

"Iubiți-vă unii pe alții." 

74 Dar v-am anunțat și v-am promis revenirea Mea sub forma Duhului Sfânt. Pentru că atunci nu v-

am spus totul și, din ceea ce v-am dezvăluit, nu ați putut înțelege și interpreta totul, și de aceea a fost 

necesar ca Duhul Adevărului să vină la voi pentru a vă dezvălui totul. 

75 În 1866, pentru prima dată, vocea mea a fost auzită prin intermediul minții umane, iar pentru 

omenire a început o nouă perioadă: a treia eră. 

76 Din copilăria sa spirituală, sufletul uman intră în tinerețe. Va trece ceva timp până când va ajunge 

la maturitate deplină și până când fructele sale vor fi perfecte. 

77 Învățătura lui Hristos era spirituală, dar omul a înconjurat-o cu rituri și forme pentru a o aduce la 

îndemâna sufletelor cu puțină înălțime. 

78 Ați intrat în epoca spiritului, a marilor revelații, în care materializarea, înșelăciunea și 

imperfecțiunea vor dispărea din orice cult, în care fiecare om, prin intermediul spiritului său, își va 

recunoaște Dumnezeul său, care este tot spirit. În acest fel, el va descoperi forma comuniunii perfecte. 

79 Din ziua în care M-am manifestat pentru prima dată în această formă, ați încercat să înțelegeți 

măreția acestei lucrări, dar tot nu-i recunoașteți profunzimea și nici scopul. 

80 Cine ar putea pretinde că a înțeles-o sau că a realizat-o pe deplin? Nimeni! Sunteți încă departe 

de a atinge perfecțiunea. 

81 Legea mea, lucrarea mea este scara lui Iacov, pe care veți urca pas cu pas, treaptă cu treaptă. Și 

cu cât veți merge mai sus, cu atât mai aproape îl veți vedea pe Tatăl vostru. 

82 Când va începe anul 1948, primul din ultimii trei ani în care voi fi printre voi prin Cuvântul meu, 

este voința mea ca voi să porniți la drum cu curaj și să acționați așa cum v-a învățat Maestrul, pentru ca 

la sfârșit, în ziua plecării mele, când veți dori să aduceți un omagiu înălțător și plin de iubire Maestrului 

care v-a învățat atât de mult timp, acest omagiu să fie demn de Domnul vostru. 

83 În vederea unei astfel de pregătiri, voi lansa o chemare în lume, pentru că știu că atunci veți 

putea mărturisi prin cuvinte și fapte că am fost cu voi și că M-am făcut cunoscut și v-am vorbit. 

84 Nu sunteți conștienți de capcane? Nu vedeți în împrejurimile voastre, întinderi întunecate care vă 

împiedică momentan să vedeți lumina lămpii care vă luminează, care este cea a celui de-al șaselea sigiliu? 

85 Nu încălcați legile omului. Vindecă pe cei bolnavi prin Cuvânt, prin rugăciune și prin fluid. Lăsați să 

răsară asupra voastră o nouă etapă de fapte bune și de spiritualizare. Oamenii de știință nu vor mai 

putea să-și bată joc de tine, justiția umană nu te va mai condamna, iar bisericile vor trebui să recunoască 

faptul că ai autoritate spirituală. 
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86 Ați introdus simboluri în actele voastre de cult. Dar de ei să vă despărțiți, căci această formă de 

închinare aparține trecutului, iar închinarea prezentului și a viitorului este dialogul de la duh la duh. 

87 Timpul plecării mele de la întoarcerea mea printre oameni se apropie. Deși a avut loc în tăcere, 

mai târziu va răsuna până la marginile pământului și atunci, când lumea va deveni curioasă, va căuta 

locurile în care a fost auzit cuvântul divin, "mesagerii" care l-au transmis și scrierile care s-au păstrat. 

Dar când vor veni oamenii, cum îi veți primi? Nu vă prezentați ca fiind divizați și nu arătați că între voi 

domnește discordia. Nu prezentați priveliștea unei familii certate, a unei căsnicii fără iubire sau a unor 

copii lipsiți de respect și neascultători. Nu vă dați motive de dezamăgire din cauza lipsei de împlinire a 

îndatoririlor spirituale și materiale. Ce le-ar trece prin minte dacă v-ar găsi fără înălțare spirituală, deși vă 

numiți duhovnicești? Ce ar crede ei dacă te-ar găsi căzut în fanatism sau idolatrie? 

88 Să știți, oameni buni, că se apropie vremea când se vor ridica profeți falși, Hristoși falși, biserici 

noi, închinători noi. 

De aceea, vegheați și rugați-vă. 

89 Ascultați toate poruncile Tatălui, conștientizați că judecata Lui este foarte aproape de voi. 

Aceasta nu este o amenințare și nici o condamnare, ci doar un indiciu. Amintiți-vă că judecata mea este 

perfectă și iubitoare. 

Pacea mea fie cu voi! 



 

132 

instrucție 196  
1 Iată-l pe Tatăl care vine să se descopere poporului care a invocat în toate timpurile numele 

Dumnezeului său și care spune că îl iubește. Văd că plângi. Multe lacrimi curg pe obrajii tăi, dar nu din 

iubire pentru divinitatea mea, ci din durere, pentru că viața ta este plină de amărăciune. Nu este o cruce 

pe care o porți, ci o povară grea pe care nu o mai poți duce. Motivul este că ați uitat învățătura, ați închis 

cartea și v-ați distanțat de poruncile pe care le conține. 

2 O, oameni care auziți acest cuvânt! Nu numai că națiunile au fost împărțite, ci și între voi există 

dezbinare. Ați uitat că în 1931, în fața chivotului noului legământ, ați promis unire și ascultare? Ai pus 

hotărârile și voința ta mai presus de a mea. Dar voi distruge tradițiile voastre și legile imperfecte, pentru 

ca lucrarea mea să fie recunoscută și legea mea să fie împlinită. Voi lovi cu judecata mea egoismul, 

aroganța și orice sămânță rea. "Stăpânii" vor dispărea din acest popor și vor rămâne doar discipolii, 

slujitorii. Pentru cel care vrea să se ridice deasupra poporului său și să-l asuprească, mai bine ar fi să fie 

luat de pe pământ. 

3 Anul 1947 se apropie acum de sfârșit, iar în ultima sa zi este necesar să luați o hotărâre fermă de 

a vă îndeplini sarcina, astfel încât să nu fie judecata mea cea care vă face să vedeți calea. 

4 Nu doriți ca această învățătură să iasă la lumină și ca omenirea să o cunoască? Cu adevărat vă 

spun că sunt unii care, în loc să faciliteze cunoașterea Doctrinei Mele, s-au ocupat de oprirea pașilor Mei 

pe drum. Eu ating inima oamenilor pentru ca ei să cunoască această revelație, pentru ca ei să primească 

pur și simplu același lucru pe care vi l-am dat și vi l-am încredințat. 

5 Dacă cineva nu este de acord să ia în posesie o ramură din copac, să Mi-o dea înapoi. E mai bine 

să mi-o dau înapoi decât să o lași să crească strâmbă. Părintele vă spune acest lucru pentru că văd 

comunități care și-au închis porțile carității, iar cei nevoiași plâng acolo, și văd morți. 

6 Slujitori ai Lucrării Mele, ascultați preceptele Mele și supuneți-vă lor, căci oamenii nu vă vor opri 

pașii. Nimeni nu poate împiedica desfășurarea acestui plan divin, din care v-am încredințat o parte, dacă 

prezentați această Lucrare liberă de orice secret, ceea ce puteți realiza în acești ultimi trei ani ai 

manifestării mele. În 1950, vor veni oameni cu gâturi "neînduplecate" care, copleșiți de măreția 

manifestării Mele și de puritatea actelor voastre de închinare, vor cădea în fața Domnului lor. 

Perioada este scurtă, dar este suficientă pentru a îndepărta materializarea, fanatismul și toate 

defectele care vă afectează închinarea la Dumnezeu. Învățătura mea este spirituală, de aceea vă numiți 

voi înșivă spiritualiști. Dar v-ați gândit și ați studiat ce înseamnă acest lucru? Vi se pare corect să 

propovăduiți spiritismul în cuvinte, dar să propovăduiți contrariul în faptele voastre? 

7 Cât de mare și de pură va fi lucrarea Mea când veți folosi această lumină pe care v-o trimit! 

8 Depinde de cei care prezidează fiecare comunitate dacă oamenii se ridică spiritual și ascultă de 

preceptele mele. Chiar dacă penele mele de aur nu ar lua act, las cuvintele mele cu litere de neșters în 

spiritul acestui popor. Dar odată ce veți fi pe o înălțime mai mare de spiritualizare, ochii voștri vor fi 

uimiți când vor vedea minunile pe care le voi face printre voi. Atunci nu veți suferi din cauza despărțirii de 

Cuvântul Meu, pentru că veți simți prezența Mea aproape. Din cauza absenței purtătorului de voce care 

să Mă audă, darurile voastre spirituale se vor dezvolta mai mult, dându-vă o mare bucurie și credință, 

pentru că Mă veți avea ca ajutor în inspirație, viziune spirituală, vise profetice, intuiție. Veți fi 

împrospătați auzind propriul cuvânt și văzând cum bolnavii se însănătoșesc. 

9 Lumea spiritelor, care are din ce în ce mai multă lumină și o putere tot mai mare, va fi bunul 

protector și gardianul credincios al oamenilor, astfel încât toți cei din domeniile mele să își poată 

îndeplini sarcina și munca. Eu văd numai suflete, fără a face distincție între cei care sunt în trup și cei care 

sunt liberi de el. 

10 Aceasta este lumina celui de-al șaselea sigiliu, care a fost eliberată în acest timp prin mila mea. 

Deja atunci v-am trimis pe Isus, Fiul meu divin, singurul care a ascultat poruncile mele pe pământ și a 

împlinit voința Tatălui său. Dar Eu L-am trimis ca să facă din oameni ucenici ai Săi, iar ei, urmând 
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Maestrului, să slăvească pe Tatăl. Eu L-am trimis și El v-a dat viață. Dar cum L-ați întors la Mine? Astăzi 

vin din nou la voi, nu ca un om, ci ca Spiritul mângâierii. 

11 Folosiți ajutorul meu iubitor și treziți-vă pe deplin la lumină, astfel încât inima voastră să devină 

sensibilă. Lasă-ți sufletul să ducă o viață de predare și ascultare și devino discipolul meu. Credeți în acest 

Cuvânt pe care vi-l dau în prezent prin intermediul purtătorilor de voce și lucrați asupra voastră înșivă, 

astfel încât să-i simțiți esența și să-i asimilați adevărul. 

12 Purtătorii de cuvânt pe care i-am folosit pentru a vă aduce Cuvântul Meu nu sunt cu adevărat 

perfecți. Dar ei au fost aleși de Mine pentru a pune în aplicare sfaturile Mele și pentru a-mi îndeplini 

astfel promisiunea de a mă întoarce la voi. Dar manifestările la care asistați astăzi vor înceta în 1950 

pentru a face loc unei revelații mai înalte, mai pure, mai spirituale, care va fi dialogul de la spirit la spirit, 

în care copilul poate vorbi cu Tatăl său ceresc fără medierea oamenilor sau a spiritelor și poate primi 

inspirația Sa fără nicio limitare. 

13 Deocamdată, mulțumiți-vă să Mă auziți sub această formă, atâta timp cât vă pregătiți pentru a 

putea intra în noul timp. Cercetați Cuvântul Meu și saturați-vă de sensul lui. Sufletul să se înalțe ca să 

ajungă la Mine și să bea din fântână până ce-și potolește setea. 

14 Nu vă opriți să judecați purtătorul de voce pe care îl folosesc și nici nu încercați să înțelegeți de ce 

a fost ales. Numai eu îi cunosc originea și destinul în această misiune dificilă, care pentru unii este 

realizarea unui ideal înalt, iar pentru alții este un act de ispășire și o încercare foarte mare. 

15 Puteți veni cu toții să Mă slujiți și să profitați la maximum de timpul pe care vi l-am acordat. 

Sarcina voastră este de a alunga răul, de a deschide calea pentru cei care vor veni după voi și de a pune 

bazele unei umanități care să știe cum să Mă iubească și să devină una cu Mine. 

16 În orice moment v-am oferit ocazii de a munci pentru ca voi să faceți încă un pas pe calea 

evoluției voastre. Eu v-am dat instrucțiunile și mijloacele de a vă înălța, pentru ca voi să vă apropiați de 

Mine. Dar câți dintre ei, ajunși la capătul drumului vieții și întorși în "valea spirituală", și-au revizuit viața 

și au constatat că aceasta este nulă, fără merit. Atunci mi-au cerut o nouă ocazie de a reda sufletului lor 

demnitatea și harul de care l-au privat și de a-mi oferi astfel o mai bună împlinire a misiunii. Le-am 

acordat darul cerut și s-au întors pe pământ. 

17 Am înzestrat sufletul cu inteligență și voință pentru ca el să aleagă calea cea bună și să știe cum să 

se ferească de capcanele și pericolele care îl pândesc în fiecare clipă. Am permis ca binele și răul să existe 

pentru ca omul, din dragoste pentru Mine și respect pentru sine, să învingă răul și să se ferească de el. 

Dacă ar exista o singură cale și ți-ai îndeplini misiunea în mod inconștient, sprijinit de puterea legilor 

naturii, așa cum fac stelele, forțele naturii sau ființele inferioare, nu ai avea niciun merit în a merge pe 

calea virtuții. Nu ar exista nici o luptă, nici o strădanie, nici o experiență în sufletul tău. Dar am trasat o 

cale de dezvoltare și v-am plasat la începutul ei, pentru ca voi să vă înălțați prin propriile eforturi, pentru 

ca voi toți să ajungeți să cunoașteți această cale, care este singura prin care se poate ajunge la Mine. 

18 Aduceți învățătura mea și nu vă comportați contrar datoriei voastre, nici ca discipolii răi. 

Deoarece aveți în voi capacități și daruri ale harului cu care îi puteți îndruma pe semenii voștri și îi puteți 

scăpa de multe rele care îi afectează astăzi, nu le ascundeți de ei. Lasă-ți sufletul să vorbească cu 

experiența pe care a dobândit-o. În acest fel, în cadrul acestei mari lucrări, veți construi ceea ce va veni la 

voi. 

19 Apoi vei salva oile rătăcite și îl vei ajuta pe Păstorul, care sunt eu, să le adune pe toate în stână. În 

acest fel, veți dobândi meritele pe care vi le-am cerut pentru a putea atinge înălțarea sufletului vostru. 

20 În această zi, încă din primele zări, multe suflete se ridică în rugăciune pentru cei pe care îi 

numesc "morții lor". Vă spun că este foarte bine că vă amintiți de ei, că aveți pentru ei un gând de 

recunoștință, de dragoste, de admirație. Dar ceea ce nu este bine este să plângi după ei ca și cum ar fi 

bunuri pe care le-ai pierdut și, de asemenea, să crezi că sunt morți. Pentru că dacă i-ai putea vedea în 

acele momente în care ochii tăi varsă lacrimi de dragul lor și pieptul tău suspină de dragul celor care au 

plecat, ai fi uimit de lumina care îi luminează și de viața care îi animă. Atunci ați exclama: "Într-adevăr, ei 

sunt cei care trăiesc, iar noi suntem morți." 
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21 Oare nu trăiești cu adevărat într-o iluzie atunci când verși lacrimi în fața unui trup fără viață, 

uitând că sufletul este viu, vibrează și pulsează? 

22 Trebuie să vă mai spun că, dacă, în loc să consacrați o zi celor care au intrat în viața spirituală 

conform acestei tradiții, ați fi mereu uniți cu ei prin legătura rugăciunii, ființa lor invizibilă, dar reală, și 

influența lor binefăcătoare în viața voastră ar fi simțită de voi pe tot parcursul existenței voastre ─ în 

luptele, în încercările, dar și în momentele voastre dulci. Iar acele ființe, la rândul lor, vor avea ocazia să 

vă ajute în lucrările și întreprinderile voastre nobile, prin care vor obține mai multă lumină. 

23 Am spus odată: "Lăsați-i pe "morți" să-și îngroape morții". Dacă veți studia cuvintele Mele cu 

atenție și cu dragoste, vă veți da seama cât de mult am avut dreptate când v-am spus acest lucru. 

24 Văd că purtați cu toții în inimile voastre și în memoria voastră picturală ultima imagine, vederea 

fizică a celor dragi. Pe cei care au murit în copilărie, vi-i amintiți ca pe niște copii. Pe cel care a părăsit 

această viață doar la o vârstă înaintată, tu ți-l amintești ca pe un bătrân. La fel se întâmplă și cu cel care a 

renunțat la un trup mistuit de durere sau care a murit în timpul unei agonii dureroase. Rămâne pentru 

totdeauna în memoria voastră. Dar este necesar să reflectați asupra diferenței care există între ceea ce 

este trup și ceea ce este suflet, astfel încât să ajungeți la concluzia că acolo unde omul moare, sufletul se 

naște la o viață nouă, și acolo unde unii ochi se închid la lumina lumii, alții se deschid la lumina divină 

care luminează viața eternă a sufletului. 

25 Ți-am mai spus odată că omul este idolatru prin înclinație, iar prin acest cult pentru "morții" săi, el 

dă o dovadă palpabilă a idolatriei sale. Dar învățătura mea a apărut în viețile voastre ca o zare de o 

frumusețe infinită și a risipit umbrele unei lungi nopți de ignoranță în care oamenii au trăit mereu 

nestingheriți. Dar această lumină, care se înalță ca o stea divină în infinit, își va iradia cele mai frumoase 

scântei de lumină asupra sufletului vostru, într-o pregătire care vă va aduce cu pas sigur până la a deveni 

părtași la acea viață în care toți veți intra în cele din urmă prin evoluția voastră ascendentă. 

26 Nu veți mai fi printre cei care plâng cu amărăciune pentru cei care au plecat pentru a trăi într-o 

lume mai bună, și nici printre cei care, ca ființe spirituale, varsă lacrimi de dragul celor pe care i-au lăsat 

în urmă sau pentru că au părăsit trupul care le-a servit ca o carapace toată viața. 

27 Există ființe care suferă și se tem atunci când contemplă descompunerea trupului pe care l-au 

iubit atât de mult. Dar tu vei fi printre cei care, atunci când văd că a sosit sfârșitul unei sarcini îndeplinite 

de acel corp uman, cântă un cântec de mulțumire Creatorului. 

28 Astăzi îți iert toate fărădelegile tale și în același timp îți arăt o pagină din Cartea Divină a Vieții, 

prin ale cărei învățături îți poți lumina sufletul și mintea pentru a face fapte demne de Cel care ți le-a 

predat. 

29 Vă asumați acum o mare responsabilitate față de umanitate și cu cât primiți mai multe învățături 

de la Mine, cu atât mai mare devine această responsabilitate. Pentru că voi sunteți cei care trebuie să 

vorbiți lumii despre spiritualizare. Am să las în voi modul perfect de a comunica cu mine, fără ritualuri 

idolatre și acte de închinare, pur și simplu de la spirit la spirit. 

30 Această sămânță binecuvântată care se află acum în inimile voastre va fi pâinea pe care o veți 

împărți cu semenii voștri și va fi, de asemenea, moștenirea spirituală pe care o veți lăsa moștenire 

copiilor voștri. 

31 Când v-am spus: "Iubiți-vă unii pe alții" ─ să nu credeți că s-a referit doar la respectul față de 

aproapele, ci și la cel al unei lumi față de alta. Dar astăzi vă spun: Când vă gândiți la cei care au plecat, nu-

i simțiți îndepărtați de voi și nici nu vi-i imaginați nesimțitori. Iubiți-i și nu vă amintiți de ei ca fiind morți, 

amintiți-vă de ei doar ca fiind vii. Căci ei trăiesc în veșnicie și sunt în jurul vostru. 

32 Adevărat vă spun că voi sunteți poporul lui Israel care a trecut prin diferite etape și a ajuns în 

acest moment fără a putea pretinde că și-a îndeplinit misiunea care i-a fost încredințată încă din primele 

timpuri. Nu s-a spiritualizat, pentru că încă îi mai aud plânsetele când îi vede pe cei dragi plecând, pe care 

îi confundă cu "morții". 

33 De aceea vă dau vouă, locuitorilor acestui pământ, lumină, căci aveți mai multă nevoie de ea 

decât cei care au trecut în lumea de dincolo, pentru că voi sunteți morți, iar ei trăiesc în veșnicie. 
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34 Acele ființe au primit de la Mine permisiunea de a se apropia de voi în momentul devoțiunii 

voastre. Dar eu vă spun că nu trebuie să vă mai amintiți de ei în forma umană pe care au avut-o, pentru 

că acum sunt spirite de lumină. 

35 Nu fiți doar atașați de tradițiile lumii, refuzând harul care se revarsă asupra voastră în acest timp. 

Nu uitați, în timp ce voi pierdeți timpul aici, sufletele avansează în lumea de dincolo. 

36 Stăpânește-ți corpul, astfel încât să poți folosi această oportunitate pentru eliberare și înălțare 

spirituală. Pentru că va trebui să vă chem în spiritualitate, iar apoi va trebui să îndepliniți legea 

dezvoltării, iar sufletul va fi martor la modul în care trupul se descompune în pământ. 

37 Dacă nu vreți să ajungeți în pragul veșniciei înconjurați de confuzie, luptați pentru progresul 

vostru, câștigați merite în lume apropiind oamenii îndepărtați de Lucrarea mea, rugându-vă și lucrând 

pentru pacea națiunilor, răspândind mila și iubirea între semenii voștri. 

38 Și totuși, există cel care Îmi spune: "Doamne, dacă Tu ești Dumnezeul cel Atotputernic, dă-mi o 

dovadă a puterii Tale". Dar eu vă spun: Cât de imaturi sunteți când vorbiți astfel cu Cel care, prin simpla 

Sa voință, ar face ca pământul să se dezintegreze. 

39 Mă fac simțit în suflet, care trebuie să vină la Mine și care poate recunoaște esența Mea. Corpul 

tău este materie căreia îi iert slăbiciunile. 

40 Purificați-vă, o, oameni buni, pentru a vă armoniza sufletul cu trupul său și pentru a vă înălța 

astfel la Mine prin propriile merite. Lăsați oamenii să Mă caute în diferite biserici și secte, nu-i 

condamnați, pentru că nici voi nu puteți face încă lucrări perfecte. 

41 Să lăsăm idolatrii, urmașii și imitatorii lui Aaron, modelatorii de zei, să continue să se închine 

diferitelor lor zeități în idoli și imagini. Ei se vor trezi acum din somnul lor adânc. 

42 Este treaba voastră să semănați semințele spiritualizării, făcându-i pe oameni să vadă că 

închinarea interioară la Dumnezeu este cea mai plăcută pentru Tatăl. În acest fel, oamenii vor simți 

prezența spiritualului și a divinului fără a cere să vadă pentru a crede. La fel cum ați simțit în aceste 

momente prezența acelor ființe spirituale de care vă amintiți cu dragoste și recunoștință și care s-au 

apropiat de voi ca un parfum sau ca o ademenire care vă invită să urmați calea pe care v-au propus-o. 

Aceste ființe se apropie de oameni fără să simtă încă dorința pentru vanitățile acestei lumi și doar cu 

scopul de a trezi în suflete dorința de a atinge acea viață care te așteaptă. 

43 Cei care varsă lacrimi pentru pierderea celor dragi sunt "morții" care își plâng morții, sunt cei care 

se materializează în ignoranța lor, care nu înțeleg sensul vieții și care, deși pretind că cred în nemurirea 

sufletului, dovedesc prin plânsul și jalea lor că nu au nici urmă de credință. Căci ei plâng pentru "morți" 

care sunt de fapt vii, doar pentru că nu-i văd sau pentru că trupul lor a dispărut. 

44 Rămâneți în pace, conform poruncii lui Hristos, care vă spune încă o dată: "Iubiți-vă unii pe alții". 

45 Veniți la Mine și fiți întăriți, înviați la viața harului. Deveniți discipolii mei, ambasadorii Veștii 

Bune. Lumea tânjește după prezența Mea și voi face ca Cuvântul Meu să ajungă la ea prin intermediul 

transmisiei voastre. Sunt cei care Mă așteaptă de mult timp, cei care au simțit că a sosit ora prezenței 

Mele în lume pentru a ghida sufletele pe calea progresului și a spiritualizării. 

Dar înainte de a vă trimite, trebuie să vă purificați și să vă pregătiți. Când suferința te apasă și te simți 

obosit, amintește-ți că eu sunt sprijinul tău și te ajut să duci crucea ca să nu te prăbușești sub greutatea 

ei. Dacă vă rugați și vă dedicați îndeplinirii sarcinii voastre, nu va exista nicio încercare și niciun obstacol 

care să vă slăbească. Veți merge pe drumul vostru cu un zâmbet pe buze și cu speranță în inimă. Nu vă 

veți teme de viitor și orice judecată sau intenție rea împotriva voastră va fi anulată. Nu Mă negați, chiar 

dacă veți fi foarte încercați. Pentru că nu știți dacă este voința Mea să vă acord o minune în momentul 

culminant al încercării pentru a mărturisi că sunteți discipolii Mei. 

46 Ascultați și înțelegeți parabola mea: 

47 În dorința de milă, o mulțime de oameni flămânzi, bolnavi și goi se apropiau de o casă.  

Administratorii casei îl pregăteau neîncetat pentru a-i distra pe trecători la masa lor. 

Latifundiarul, proprietarul și stăpânul acelor pământuri a venit să prezideze sărbătoarea. 
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Timpul a trecut și cei nevoiași au găsit mereu hrană și adăpost în casă. 

48 Într-o zi, acel domn a văzut că apa de pe masă era tulbure, că mâncarea nu era sănătoasă și 

gustoasă și că fețele de masă erau pătate. 

Apoi a chemat la el pe cei însărcinați cu pregătirea mesei de mâncare și le-a zis: "Ați văzut pânzele de in, 

ați gustat mâncarea și ați băut din apă?" "Da, Doamne", au răspuns ei. 

"Atunci, înainte de a da mâncare acestor flămânzi, lăsați-i pe copiii voștri să mănânce mai întâi din ea 

și, dacă găsesc mâncarea bună, dați-o acestor oaspeți." 

Copiii luau din pâine, din fructe și din ceea ce era pe masă, dar gustul era dezgustător, iar ei erau 

nemulțumiți și revoltați și se plângeau cu vehemență. 

Atunci proprietarul a zis celor care încă mai așteptau: "Veniți sub un copac, căci vă voi oferi roadele 

grădinii mele și mâncare gustoasă". 

Dar slujitorilor le-a spus următoarele: "Curățați petele, îndepărtați gustul rău de pe buzele celor pe 

care i-ați dezamăgit. Nu am nici o plăcere în voi, pentru că v-am poruncit să primiți pe toți cei flămânzi și 

însetați, să le oferiți cea mai bună mâncare și apă curată, iar voi nu ați ascultat. Munca ta nu-mi place." 

Stăpânul acelor pământuri a pregătit el însuși ospățul: Pâinea era bogată, fructele sănătoase și 

coapte, apa proaspătă și răcoritoare. Apoi i-a invitat pe cei care așteptau ─ cerșetori, bolnavi și leproși ─ și 

toți s-au ospătat, iar bucuria lor a fost mare. În curând au fost sănătoși și fără suferință și au decis să 

rămână pe moșie. 

Ei au început să cultive câmpurile, au devenit lucrători agricoli, dar erau slabi și nu știau cum să 

urmeze instrucțiunile acelui Domn. Au amestecat diferite tipuri de semințe și recolta a degenerat, grâul a 

fost înecat de buruieni. 

Când a venit vremea secerișului, stăpânul moșiei a venit și le-a spus: "Ce faceți, când eu v-am dat doar 

conducerea casei pentru a primi oaspeții? Sămânța pe care ați semănat-o nu este bună, altele sunt 

pentru arat câmpurile. Du-te și curăță pământul de ciulini și buruieni și apoi administrează din nou casa. 

Fântâna este uscată, pâinea nu se întărește, iar fructele sunt amare. Fă-le celor care trec pe aici ceea ce 

ți-am făcut eu ție. După ce vei hrăni și vei vindeca pe cei care se adresează ție, după ce vei înlătura 

durerea aproapelui tău, atunci îți voi da odihnă în casa mea". 

(sfârșitul parabolei) 

50. Spiritul meu divin vă dă acest cuvânt pentru a vă călăuzi pe calea vieții și pentru a vă avertiza de 

pericolele care vă pândesc. 

51. Trăiți în cel de-al treilea timp, timpul spiritualizării. 

52. Eu dau inimii tale pace, credință și speranță și este voința mea divină ca tu să primești acest mesaj 

în inima ta. 

53. Adu-ți întristările înaintea Domnului. El te-a creat și la El trebuie să te întorci. 

54. Este timpul să studiați cuvântul Maestrului, de asemenea, este timpul să vă uniți într-o singură 

minte, pentru a rămâne uniți cu această iubire sublimă. 

55. Fiecare dintre voi are o misiune pe care nu a îndeplinit-o încă. 

56. Nu vă îndepărtați de învățătură, primiți-o cu dragoste, ca nu cumva mâine să cădeți în eroare ─ 

acea eroare care ar opri progresul sufletului vostru și v-ar face să vă scufundați în apele tulburi ale 

aberației. 

57. Adevărul meu se dezvăluie mai clar atunci când vă văd pregătiți. Dar voi sunteți încă ignoranți, cei 

care nu M-ați înțeles încă. Dar vă mai spun și următorul lucru: Voi sunteți cei mai apropiați de Tatăl, 

pentru că sunteți pe calea spiritualizării, o cale care nu are sfârșit. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 197  
1 Iubirea Maestrului se răspândește printre discipolii săi, printre copiii săi. În ceea ce-l privește pe 

Dumnezeu, voi sunteți copiii mei; în ceea ce-l privește pe Maestru, voi sunteți discipolii mei. 

2 Iubiți oameni: Acest Dumnezeu Creator, Tatăl vostru, v-a lăsat moștenire un suflet puternic și 

apărat, a cărui sabie este bunătatea și care trebuie să lupte până când va alunga răul care s-a născut în 

suflet și a hrănit inima omului. Cu toate acestea, vi s-a dat și înțelepciune pentru ca omul să se poată 

elibera de întunericul ignoranței. 

3 După plecarea mea în Era a Doua, discipolul meu Ioan, în extazul său, a văzut epoca în care trăiți 

în prezent ─ pericolele în care se va afla angrenată omenirea, calamitățile care vor zgudui lumea, luptele 

și conflictele oamenilor și pacea care va veni după toate acestea. De asemenea, i-a fost dezvăluit și modul 

în care acea revelație sau profeție va fi păstrată în scris, astfel încât să fie cunoscută pe tot pământul. 

4 Vreau ca noii mei discipoli să cunoască semnificația acelor revelații și esența Cuvântului pe care 

vi-l dau în prezent, pentru că atunci veți înțelege ce înseamnă spiritismul și veți fi capabili să rămâneți 

fermi în luptă. 

5 Învățătura sunt Eu Însumi, de aceea nu trebuie să fie pângărită. Este puritate și sinceritate și nu 

trebuie să fie pângărită. Nici Domnul vostru nu este spurcat de păcatul omului atunci când coboară la voi 

și se face cunoscut prin purtătorul de cuvânt; mai degrabă, El îl purifică. Căci adevărul este că, deși 

purtătorii de voce prin intermediul cărora vă vorbesc arată doar o anumită înclinație spre bine, ei se 

ridică spiritual în Infinit pentru a primi atingerea Divinității. Astfel, ei primesc inspirație, revelație și 

cunoaștere divină. Este adevărat, de asemenea, că sunt încă foarte imaturi și nu sunt pregătiți. 

6 Dar eu sunt Spiritul iubirii și nu caut doar dialogul cu cei drepți. Vin și la locuința acelor oameni 

unde nu locuiesc cei drepți, ci copiii pe care îi iubesc cu desăvârșire pentru a-i salva de păcat și de 

întuneric. Căci ei au nevoie de Mine mai mult decât cei care sunt deja mântuiți. Ei sunt oamenii care au 

nevoie de focul dreptății și al iubirii Mele, pentru a avea în el toate 

Pentru a îndepărta petele. Ei au nevoie de puterea și harul Meu pentru a se ridica. De aceea, Mă adresez 

conștiinței lor pentru a Mă face simțit. Atunci copilul a devenit una cu Creatorul său, deoarece s-a văzut 

pe sine însuși ca Tatăl său. 

7 De ce se miră omul că harul lui Dumnezeu se descoperă printre păcătoși? Au fost cei care au 

ascultat cuvântul meu în Era a doua drepți? Oare discipolii Mei au atins deja perfecțiunea? Nu, oameni 

buni, printre mulțimile care M-au ascultat se aflau păcătoși, libertini împietriți, necredincioși, și chiar 

printre apostolii Mei erau și nenorociți de oameni. Dar pentru că au simțit în spiritul lor chemarea 

divinității și s-au dedicat învățăturii mele, au lăsat o altă învățătură umanității prin exemplul lor și și-au 

lăsat numele în inimile oamenilor. 

8 Duhovnicul ar trebui să recunoască întotdeauna aceste exemple și să le urmeze. Căci acei ucenici 

au fost adevărați semănători ai seminței mele. 

În multe locuri veți vedea o imagine a acestor apostoli, dar nu este necesar să vă întoarceți la ei prin 

intermediul acestor imagini. Dar chiar și din ele se poate vedea că amintirea lor este indestructibilă. 

Iubiți-i, luați-i ca exemplu în virtutea lor. Amintiți-vă că v-am învățat să Mă iubiți în frații și surorile 

voastre. 

9 Te întrebi: "Unde este adevărata înțelepciune?" Iar eu vă răspund: În Dumnezeu. Un altul a 

întrebat: "Care este adevărata religie?" Și Maestrul răspunde: Cine Mă iubește pe Mine și iubește pe 

aproapele său a găsit adevărul și a împlinit Legea. 

10 Am permis ca pe pământ să existe religii care sunt căi pentru suflet care duc la Dumnezeu. Orice 

religie care învață bunătatea și iubirea și laudă mila este bună, deoarece conține lumină și adevăr. Când 

oamenii se ofilesc în ele și transformă ceea ce era inițial bun în rău, calea se pierde sub materialism și 

păcat. 
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11 De aceea, în acest timp vă arăt din nou adevărul Meu, care este calea, esența vieții și legea, 

pentru ca voi să căutați această lege, care este farul și steaua călăuzitoare, dincolo de forme și ritualuri, 

dincolo de tot ce este uman. Oricine Mă caută în acest fel va fi un spiritualist. 

12 Oamenii vor fi martori că ceea ce va face ca omenirea să fie puternică în vremurile ce vor veni va 

fi acest Cuvânt. Duhovnicul de mâine nu va fi recunoscut prin faptul că este un bigot sau un călugăr care 

se separă de lume și de oameni pentru a se putea ruga, ci prin faptul că știe să lupte împotriva ispitelor și 

că este capabil să recunoască calea adevărului chiar și în mijlocul unui vârtej. Duhovnicul de mâine va 

putea face față unei lumi bine înarmate, cuvântul său de profet și de clarvăzător va anunța ce se va 

întâmpla. El va ști cum să-i salveze pe cei care sunt în pericol de a cădea în ruină. 

13 Mesajul spiritualității nu este opera omului, ci a Creatorului, este legea eternă care guvernează 

sufletele. 

14 Simțiți lucrarea Mea înăuntru, pentru ca ea să vă facă să vă simțiți mari în ciuda umilinței și 

modestiei voastre. Nu vă îngrijorați dacă nu sunteți elocvenți, pentru că v-am dat puterea de convingere 

a adevărului. Acesta este motivul pentru care cuvântul meu va prevala. 

15 Din punct de vedere spiritual, vă las uniți cu toți semenii voștri, indiferent de doctrina la care 

aderă. 

16 Se pare că ați venit aici mai devreme decât mine, dar vă spun cu adevărat că vă așteptam deja la 

masa mea. 

17 Mi-am părăsit tronul pentru a fi cu voi, pentru a vă da învățăturile Mele și pentru a vă mângâia în 

necazurile voastre. Și tu, pentru a fi cu Mine, ai lăsat în urmă țara ta natală, casa ta, pe cei dragi. 

18 Așa cum voi ați simțit o fericire incomparabilă în fața acestui cuvânt și ați descoperit secretul păcii 

și al armoniei urmându-l, tot așa mulți oameni vor veni la Mine și se vor dedica sarcinii de a trăi Cuvântul 

Meu. 

19 Învățătura mea din acest timp trezește sufletul oamenilor, care a fost adormit de mult timp. Mai 

sunt încă vii cuvintele Mele pe care le-am dat oamenilor în Era a doua, dar nimeni nu le practică așa cum 

le-am învățat. A fost necesar ca Spiritul meu să se întoarcă la voi pentru a vă convinge că această 

învățătură este calea infinită a sufletului, pentru ca voi să nu vă opriți niciodată pe calea evoluției. 

20 Cei care visează la veșnicie, care iubesc adevărul, care tânjesc să se ridice deasupra mizeriei vieții 

omenești, vor fi cei care se vor agăța de această lucrare, care vor avea milă de sufletul lor, care vor 

prefera podoaba sufletului în locul veșmintelor de sărbătoare ale trupului. Cu acestea puteți vedea o 

scânteie de înțelegere. Ei nu vor fi cei care cred că misiunea mea se limitează la a vă alina durerea și a vă 

elibera de boli. Ei vor fi cei care au înțeles că promisiunea mea conține ceva mai mult decât eliberarea de 

durere: viața veșnică. 

21 Semnificația învățăturii mele vă inspiră să distrugeți lumea materialistă pe care ați creat-o, pentru 

a putea construi peste ea o lume a spiritualizării, în care veți fi 

Vă veți bucura de pacea la care tânjiți și veți vedea cum vor apărea și se vor dezvolta toate acele facultăți 

care au rămas până acum adormite în adâncul ființei voastre. 

22 Lumina cunoașterii va străluci în mințile confuze, iar acei oameni în care se cuibărea ura vor vărsa 

lacrimi de împăcare, pocăință și iubire. 

23 Chemarea mea este o chemare la o lucrare spirituală, iar în această lucrare este o lucrare pentru 

toți. Nimeni să nu fie preocupat să "fure" câteva momente din viața materială pentru a se ocupa cu 

Mine. Adevărat vă spun că va veni ceasul în care sufletul vostru vă va mulțumi pentru aceasta. 

24 Să nu-Mi spui: "Doamne, am văzut sărăcie printre cei care Te urmează. Dar printre cei care nici 

măcar nu-și amintesc de Tine și nici nu pronunță numele Tău, văd belșug, plăceri și delicii." 

Nu lăsați poporul Meu să ia aceste cazuri ca pe o dovadă că cel care Mă urmează pe Mine trebuie să 

fie neapărat sărac în lume. Dar eu vă spun că pacea pe care o au cei care ascultă aici și își dedică o parte 

din viață să facă binele, nu o cunosc cei pe care îi invidiați atât de mult și nici nu ar putea să o atingă cu 

toată bogăția lor. 
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25 Unii știu să posede în același timp bunurile lumii și cele ale spiritului. Altora nu le sunt acordate 

cele ale lumii pentru că le uită pe cele ale spiritului, iar alții sunt interesați doar de cele ale lumii pentru 

că ei cred că legile divine sunt un dușman al bogățiilor pământești. 

26 Bunurile sunt și rămân bunuri, dar nu toți știu cum să le folosească în mod corespunzător. Ar 

trebui să știți, de asemenea, că nu tot ceea ce mulți posedă le-am dat eu. Unii au ceea ce au primit de la 

Mine ca o compensație, așa cum sunt alții care au furat tot ce aveau. 

27 Cea mai bună dovadă pe care oamenii o pot primi pentru îndeplinirea datoriei în viață este pacea 

sufletului, nu clinchetul monedelor. 

28 Vorbindu-vă în tot felul de moduri, sporesc cunoștințele celor care Mă vor urma în acest timp. Ei 

vor fi cei care vor răspunde la întrebările semenilor lor cu claritatea cu care le-am răspuns în Cuvântul 

Meu, chiar dacă uneori sunt întrebări stupide sau prostești. 

29 Vreau ca Cuvântul meu să lase o amintire luminoasă în mintea celor care l-au ascultat, astfel 

încât, atunci când își vor aminti de el, ecourile învățăturii pline de iubire pe care au primit-o să pătrundă 

în inimile lor. 

30 Martorii manifestării mele sunt destinați să primească mulțimile de mâine, așa cum v-am primit 

eu pe voi. 

31 Îți amintești cum ai venit la Mine? Ai venit învins, abătut. Te-ai dus la cei care aveau mai mult 

decât tine, dar ei nu ți-au dat nimic. Ați căutat pe cei care aveau cunoștințe, dar ei nu v-au instruit. Ți-ai 

prezentat trupul bolnav, epuizat, abătut, dar nu ți-au dat înapoi sănătatea. Și când dezamăgirea a pus 

stăpânire pe inimile voastre și v-ați convins că nu există milă între oameni, pentru că în loc să fiți frați și 

surori, ați fost priviți ca niște străini, v-ați pierdut credința și speranța. Unii dintre voi au blasfemiat, alții 

au blestemat, iar alții au tânjit după moarte. 

32 Astfel, mulți dintre voi au ajuns la Mine doar pentru a afla că sursa Mea de milă este singura care 

nu seacă niciodată și că trebuie doar să o căutați pentru a o simți cum se revarsă asupra fiecărui suflet 

îndurerat. 

33 În curând veți vedea nu doar un popor, ci întreaga umanitate dezamăgită de ea însăși, convinsă că 

toată puterea, bogăția sau știința umană nu sunt forțe suficiente pentru a răspunde la întrebările lor, 

pentru a le da pace în suflet sau pentru a le alina durerea. Atunci îi veți vedea căutând sursa adevărului 

dincolo de lumea lor, dincolo de oameni și de falsa lor putere. 

34 Câți Mă vor căuta și Mă vor întreba direct de la duh la duh! Eu le voi răspunde, dar câți vor fi cei 

care vă vor intersecta și ei calea și vă vor cere, vă vor cere lumină. Pe aceștia să-i primiți în numele Meu și 

să le dați din ceea ce v-am încredințat. 

35 Dacă dăruiți cu adevărat semenilor voștri cu iubire, cu lumină, cu duhovnicie ─ cu adevărat, vă 

spun eu, nu numai că veți aprinde în ei credința în Tatăl, dar le veți reda și încrederea în ființele umane, 

acea încredere care trebuie să existe între voi ca și copii ai lui Dumnezeu. 

36 Îți cunosc meritele. Îi observ pe cei care și-au lăsat afacerile materiale pentru a asculta cuvântul 

Meu, pe cei care au renunțat la satisfacerea vreunei plăceri sau la bucuria câtorva ore de odihnă pentru a 

fi cu Mine, sau pe cei care au îndurat criticile sau bârfele celor dragi, și au ținut toate acestea în joasă 

considerație, și sunt prezenți în momentul în care vă dau învățătura Mea. 

37 Binecuvântarea și pacea mea să fie cu ei. Binecuvântez dorința celor care vor să se perfecționeze, 

îi binecuvântez pe cei care sunt flămânzi și însetați de cunoaștere. Ei sunt cei care doresc o schimbare în 

viața și obiceiurile lor pentru a se simți mai aproape de Domnul lor. Dacă rămân fermi pe calea lor, vor 

ajunge la capătul ei și vor obține ceea ce își doresc. 

38 Este voința Maestrului ca toți oamenii de credință să vină astfel să Mă asculte, cu o dorință 

spirituală profundă; să visați doar să vă îmbunătățiți viața și să abandonați tot ceea ce a fost impur în 

trecutul vostru. Este adevărat că vă străduiți cu toții să atingeți acest obiectiv, unii cu mai mult zel, alții 

mai slab, dar cu toții vă străduiți să deveniți mai buni decât ați fost înainte. Credeți că eu nu văd bătăliile 

pe care le duceți? 
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39 Viciile, patimile, idolatria încă te ispitesc. Dar tu te rogi în acele momente, iar credința ta te ajută 

să fii salvat de ele. Sufletul tău este pregătit să mă primească în această formă de revelație și să mă audă 

prin acest mijloc de comunicare. Totuși, ea nu a primit această pregătire pe pământ, ci pe parcursul 

dezvoltării sale spirituale, și a fost necesar ca voi să renunțați la multe înclinații adoptate în timpul 

plimbării voastre prin lume pentru a înțelege manifestarea Mea în acest moment. 

Cei care nu s-au pregătit nu vor recunoaște această manifestare ca fiind adevărul. Iată de ce vedeți 

diviziuni în sânul familiilor voastre: Părinții care, din acest motiv, își judecă greșit propriii copii; copiii care 

devin judecători ai părinților lor; frații și surorile care se înțelegeau înainte, iar acum se privesc ca și cum 

ar fi străini; soții și soțiile care se ceartă și chiar se resping unul pe altul pentru că unul crede și celălalt 

neagă. 

40 Nu este prima dată când se întâmplă acest lucru. În timpul predicii mele, oamenii se judecau 

greșit unii pe alții; în timp ce unii credeau în cuvântul meu și chiar își dădeau viața pentru că se țineau de 

adevărul lui, alții îl numeau înșelăciune și neadevăr. 

41 Dacă oamenii L-ar fi așteptat cu adevărat pe Domnul lor, nu ar fi fost confuzi, așa cum nu au fost 

confuzi nici cei care îl doreau cu ardoare, îl așteptau și îl chemau. 

42 Ți-am spus să inviți toți semenii tăi, fără excepție, să se așeze la masa mea. Pentru că, deși nu toți 

cred în Mine în prezent, trebuie să le vorbesc tuturor. 

43 În acel moment am pornit spre mulțimi. Locul în care le-am vorbit mi-a fost întotdeauna 

indiferent. Le-am vorbit atât în pridvorul unui templu, cât și pe drum, pe o pajiște din vale, pe malul mării 

sau pe vârful unui munte. 

44 În acest moment în care este necesară pregătirea unui purtător de cuvânt pentru a vă vorbi ─ o 

creatură neînsemnată care nu ar fi capabilă, impregnată de strălucirea Mea, să pornească pe drumuri sau 

poteci spre piețe și orașe pentru a adresa cuvântul Meu mulțimilor ─ v-am adunat în spații de devoțiune 

umile pentru a vă transmite cuvântul Meu. În loc ca Eu să merg la oameni, ei vin să Mă asculte. De aceea 

le spun celor care vin la Mine zi de zi: Cheamă-i pe semenii tăi la umbra copacului Meu, unde să-mi poată 

auzi vocea. 

45 Vă pregătesc, pentru că acum începe o nouă perioadă. Un timp de mare spiritualitate și de 

înălțare este în curs de a se naște, care are loc acolo unde Eu vă dau Cuvântul Meu. 

46 Timp de încă trei ani vă voi da învățătura Mea prin intermediul intelectului uman, care va fi ca trei 

zile, pentru că timpul trece inexorabil. 

47 Câtă îngăduință și câtă concesie v-a fost acordată în lucrarea mea, o, popor! Totuși, trebuie să vă 

atrag atenția că totul are o limită și că acele concesii pe care vi le-a făcut Tatăl trebuie să aibă un sfârșit. 

În curând veți ști cum să păstrați un respect real pentru tot ceea ce înseamnă pregătire adevărată. 

48 Lucrarea mea nu este una dintre atâtea învățături, nu este o altă sectă din lume. Această revelație 

pe care v-am adus-o astăzi este Legea Eternă. Și totuși, câte ritualuri i-ați adăugat din lipsă de 

spiritualitate și înțelegere, câte impietate, până când, în cele din urmă, l-ați denaturat. Câte acte de 

închinare ați introdus în Doctrina Mea, spunând și crezând că tot ce ați făcut a fost inspirat și ordonat de 

Mine. 

49 Va veni o vreme când ochii vi se vor deschide și veți înțelege adevărata natură a spiritismului. Vă 

spun cu adevărat, Lucrarea Mea este mai sfântă decât orice ați considerat în lume. Cu toate acestea, sunt 

gata să iert tot ceea ce ai păcătuit în misiunea ta și, prin pocăința ta, vei începe o viață nouă, mai 

spirituală, practicând învățăturile mele cu cea mai mare simplitate, astfel încât ceea ce predai să fie 

spiritualism adevărat. 

50 Dacă noii mei discipoli ar fi folosit esența spirituală pe care au primit-o încă din 1866, când aceste 

învățături au început printre ei ─ nu credeți că ar fi absorbit aceste învățături cu mult timp în urmă? 

51 Era firesc ca, atâta timp cât nu ați văzut revelația Mea finalizată, să cădeți în eroare și să 

interpretați greșit unele dintre învățături, chiar dacă le-am explicat în toate detaliile, astfel încât 

înțelegerea voastră să le poată înțelege. Dar atunci când Cuvântul Meu va fi ajuns în mijlocul vostru, 

aceste erori nu vor mai fi justificabile. 
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52 Ați ajuns să credeți că v-am adus această lucrare cu intenția de a eradica sărăcia materială în care 

se află unii oameni, pentru a vă ajuta să vă evidențiați în fața celorlalți ca fiind măreți. Dar astăzi vă 

surprinde că vă aduc bunuri spirituale: milă, mângâiere, balsam, pe care trebuie să le transmiteți cu cel 

mai mare altruism. 

53 Adevărul este următorul: Cel care a pus un preț pe serviciile pe care le-a prestat semenilor săi nu 

a făcut acest lucru pentru lucrarea mea pe care a vândut-o. Cel care a pus un preț, un preț al trădării, a 

făcut-o pentru el însuși. 

54 A mai rămas o scurtă perioadă de timp în care vă vorbesc liber și nimeni nu ar putea pretinde că l-

am pedepsit aspru sau că l-am făcut să ispășească prea mult pentru greșelile pe care le-a făcut. Căci 

învățătura Mea este iubitoare, ca și mijloacele pe care le folosesc pentru a vă corecta. 

55 Nu răsplata lumii este cea care vă va oferi pace și satisfacție. Acestea vor veni ca o răsplată pentru 

îndeplinirea datoriei pline de caritate pe care o exerciți asupra semenilor tăi. 

56 Mai mult, fiți oameni de bunăvoință, dacă iubiți pacea, ea va rămâne cu voi. Adevărat vă spun că 

nu există comoară comparabilă cu pacea sufletului. 

57 Se poate spune că este doar o perioadă foarte scurtă de timp până când acest cuvânt nu va mai fi 

auzit. Se apropie deja momentul în care trebuie să plecați să răspândiți Vestea Bună. Va veni măsura 

deplină a timpului de lumină, iar peste capetele voastre se va coborî Duhul Domnului, așa cum s-a 

coborât asupra apostolilor mei în acel moment, făcând ca o limbă de foc să apară asupra fiecăruia dintre 

ei ca simbol al "Cuvântului" sau al darului spiritual al Cuvântului care le-a fost acordat în acel moment. 

Este necesar să rămâneți în învățătura mea pentru ca voința mea să se împlinească în voi. Dacă 

suferiți umilințe de dragul lucrării mele, suportați-le cu răbdare și iertați. Fixează-ți privirea asupra lui Isus 

și vezi cum în acele zile a îndurat cele mai mari umilințe dintre oameni fără să se revolte, ci mai degrabă i-

a iertat și i-a iubit pe cei care L-au jignit. 

58 Când v-am spus că trebuie să oferiți obrazul drept în semn de iertare celui care vă va lovi pe 

obrazul stâng, nu Mi-am limitat învățătura doar la cuvinte. De câte ori, în ultimele zile petrecute în lume, 

am primit pe față și pe corp fie lovituri de biciuire, fie lovituri fără ca inima mea să se mânie și fără ca 

privirea mea să arate resentimente. Blândețea mea, bunătatea cu care îi priveam pe acei oameni, a 

provocat multe miracole, multe convertiri pe care numai eu le-am văzut. De aceea, Mântuitorul Iisus a 

venit să vă arate calea de dezvoltare spirituală ascendentă prin smerenie. 

59 Încă din ceasul nașterii mele ca ființă umană, smerenia divină s-a revelat pe deplin lumii ─ încă din 

acea noapte rece în care o femeie foarte curată în suflet și trup s-a rugat cu bucurie din interiorul unui 

grajd Domnului ei, singurul refugiu care s-a deschis în acea noapte pentru a-L primi în pântecele său pe 

Mântuitorul lumii. Acolo, în ieslea care mi-a fost leagăn, a început lecția de iubire și umilință pe care am 

adus-o omenirii. 

60 Astăzi trăiți într-o altă perioadă. M-am întors la voi și, chiar dacă nu am făcut-o ca un om, v-am 

învățat din nou învățătura mea de umilință. Întunericul în care este învăluită omenirea în acest timp este 

mai negru decât cel al nopții în care s-a născut Iisus. Duritatea inimilor care au primit vestea întoarcerii 

mele a fost ca stâncile din grota în care Pruncul Dumnezeu a deschis ochii la lumina acestei lumi. 

Indiferența oamenilor față de veșnicie, față de spiritualitate și lipsa lor de iubire unii față de alții sunt ca 

frigul acelei nopți binecuvântate. Și fragilitatea minții lor, prin care Mă fac cunoscut în acest timp, 

asprimea inimilor lor a fost ca paiul tare al ieslei. Astfel am început din nou învățătura Mea printre voi. 

Dar eu vă întreb: Oare o voi termina și eu pe o cruce, așa cum am făcut atunci? 

61 Uită-te la urma mea și urmărește-o. Când vei întâlni suferința, sacrificiul, renunțarea, umilința pe 

ea, fixează-ți privirea asupra lui Isus și eu îți voi trimite puterea mea și îți voi da brațul meu de purtător de 

cruce pentru a te ajuta să-ți duci crucea. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 198  
1 Ferice de cel care vine la Mine cu smerenie. 

2 Acum sunt vremurile în care voi lăsa în urmă oameni pregătiți sufletește și sufletește, pentru ca ei 

să mărturisească adevărul venirii Mele. 

3 Când ucenicii mei vor merge prin lume vorbind și învățând în numele meu, vor avea în ei credința 

și 

au siguranța că le voi veni în ajutor în momentul de încercare, pentru că întotdeauna și pretutindeni am 

dat dovadă de iubirea și prezența mea. 

4 Când te chinuiește durerea și strigi către Tatăl tău, pentru că credința ta îți dă convingerea că ești 

auzit și că fața ta îndurerată este văzută de Domnul, atunci simți o mângâiere și o speranță care este 

mângâierea pe care ți-o dăruiește Stăpânul când îți ascultă rugămintea. 

5 Când viața i se prezintă omului plină de piedici și suferințe și atunci el imploră mângâierea Tatălui 

său ─ de ce nu aș veni Eu să-l întăresc, de vreme ce el este copilul pe care îl iubesc și Eu sunt cu adevărat 

Cel care îl poate învia? 

6 Iubirea divină se revarsă asupra umanității în fiecare moment, iar acest lucru este mărturisit de 

cei care M-au simțit profund în inimile lor. Căci, deși sunt atotputernic, mă limitez pentru a mă apropia 

de om și a fi simțit de el. 

7 Nu condamnați pe nimeni. Vedeți cum oamenii din diferitele comunități religioase se roagă în 

moduri diferite, fiecare diferit de al vostru. V-am dezvăluit că Eu mă cobor la toți și îi aud pe toți. Căci Eu 

nu Mă voi ascunde de oricine Mă caută. 

Ceilalți, pe de altă parte, te vor condamna din cauza modului tău spiritual de a te ruga și, de 

asemenea, pentru că ai crezut în proclamarea mea prin intermediul intelectului uman. Câți dintre voi ați 

fost deja victimele calomniilor și ridiculizării din partea celor care au acceptat proclamarea mea sub 

această formă! Doar flacăra credinței care arde în inima acestui popor v-a făcut să rezistați încercărilor, și 

asta pentru că aveți încredere că această învățătură, după ce a supraviețuit unor mari dispute, va fi 

recunoscută în întreaga lume. Voi, care veți asculta direct cuvântul meu și veți fi învățători printre 

oameni, nu veți vedea rezultatul muncii voastre din această lume. Pentru că va fi nevoie de timp pentru 

ca sămânța să dea roade. 

8 Această umanitate acceptă treptat ideea de spiritualitate. Odată ce a ajuns la o anumită înălțime 

de dezvoltare, va descoperi că nu a existat nicio înșelăciune în manifestările și revelațiile Mele; că a fost 

adevărul, că Maestrul se revărsa în iubire, înțelepciune și har prin intermediul unor organe de bord 

needucate, dar receptive, iluminate de Divinitatea Mea. Aceștia erau încă imperfecți, dar cum eu sunt 

Puritatea însăși, m-am folosit de organele intelectuale ale oamenilor care se luptă în permanență cu 

propriile lor înclinații. 

Dacă omul crede că Eu trebuie să Mă manifest doar printr-un om drept și perfect pentru a fi credibil, 

el este în eroare și îl întreb: Reprezentanții Divinității Mele în comunitățile religioase sunt oameni perfecți 

și drepți? Adevărat vă spun că nu găsesc printre ei nici măcar un singur neprihănit pe tot pământul. Cu 

toate acestea, ei sunt interpreți ai Cuvântului Meu revelat în vremurile trecute. 

9 Purtătorii de cuvânt prin care vă vorbesc nu sunt reprezentanții mei și nici servitorii mei. Ele sunt 

doar instrumente pentru a transmite mijlocirea mea. 

10 Multe lecții v-au adus învățăturile mele. V-am spus că nu este necesar să construiți biserici 

magnifice pentru a-L mulțumi pe Dumnezeul vostru, că este la fel de inutil să vă mărturisiți păcatele în 

fața unui alt păcătos ca voi. Că cea mai bună biserică în care puteți intra pentru a Mă venera este propria 

voastră inimă și că atunci când simțiți remușcări sincere pentru fărădelegile voastre și luptați împotriva 

voastră înșivă pentru a vă îndrepta, obțineți cu adevărat iertarea prin Mine. Dovada că v-ați spălat petele 

va fi pacea pe care o va simți spiritul vostru și bucuria care vă va umple inima. 

11 De ce vorbesc oamenii de "supranatural", când totul în Mine și în lucrările Mele este natural? Nu 

sunt, dimpotrivă, faptele rele și imperfecte ale oamenilor "supranaturale", întrucât ceea ce este natural 
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ar fi ca ei să acționeze întotdeauna bine, având în vedere Cel din care au ieșit și calitățile pe care le au și 

le poartă în ei? În Mine totul are o explicație simplă și profundă, nimic nu rămâne în întuneric. 

Voi numiți "supranatural" tot ceea ce nu înțelegeți sau considerați că este învăluit în mister. Dar, 

odată ce sufletul tău și-a câștigat înălțimea prin merit și vede și descoperă ceea ce nu putea vedea 

înainte, va descoperi că totul în creație este natural. 

12 Dacă în urmă cu câteva secole omenirii i s-ar fi spus despre progresele și descoperirile pe care 

omul le va face în epoca actuală, chiar și oamenii de știință s-ar fi îndoit și ar fi considerat aceste minuni 

ca fiind supranaturale. Dar astăzi, pentru că sunteți evoluați și ați urmărit pas cu pas progresele științei 

umane, le considerați lucrări naturale, chiar dacă le admirați. 

13 Adevărat vă spun: mâine, când dialogul spiritual al omului cu Dumnezeul său se va răspândi pe 

toată fața pământului, omenirea se va familiariza cu aceste manifestări. Va crede că M-am făcut cunoscut 

prin intermediul intelectului uman, va crede în ceea ce am vorbit și nu va mai judeca astfel de manifestări 

ca pe ceva imposibil sau supranatural. 

14 Oamenii de mâine vor fi cei care vor recunoaște măreția și esența Doctrinei Mele datorită 

scrierilor care au rămas din Cuvântul Meu. Simplitatea cu care v-am explicat ceea ce este profund, 

insondabil, simplitatea cu care v-am prezentat adevărul, le va stârni admirație. 

15 Pregătiți deci cuvântul meu, ca să puteți răspunde celor care vin în dorința de a avea această 

cunoaștere. Vor veni la dumneavoastră oameni care nu se vor mulțumi cu explicații simple. Vor veni 

oameni de știință care și-au petrecut viața punând sub semnul întrebării natura și cărțile, și te vor 

întreba: "De ce nu s-a materializat Domnul, din moment ce avea puterea de a face acest lucru, și nu a 

explicat ce descoperiri va face știința?". 

16 Atunci veți răspunde: "În centrul Cuvântului divin, a cărui simplitate conține înțelepciune, se află 

explicația și profeția a ceea ce va realiza omul și a ceea ce așteaptă omenirea." 

17 Discipoli, chiar și astăzi vă spun: Nu credeți că înțelepciunea pe care vă învăț în revelațiile Mele 

este acolo pentru a vă opune învățăturii oamenilor. Dacă vreți să luați această cale, vă spun de pe acum 

că nu veți reuși. 

18 Nu este nevoie să fii învățat pentru a veni la Mine, este suficient să ai înălțime sufletească, să 

exprimi Cuvântul Meu așa cum l-a dezvăluit Isus în al doilea veac și cum vi-l dau Eu astăzi: plin de 

simplitate și de iubire. A dezvăluit erudiție științifică? Încearcă să rezolve problemele științifice ale 

oamenilor din acest timp? 

19 Eu vorbesc doar cu spiritul. Eu am învățat doar calea care duce la viața perfectă, iar această 

sarcină este și a ta: să vorbești spiritului și să-i arăți silueta "Ținutului Făgăduinței" de la orizont. 

20 Să prezint învățătura mea în mod onest și nealterat și să permit omului să cerceteze, să 

investigheze și să pună întrebări. Nu dezaprob acest lucru și nici nu îl împiedic. Fiecare să caute 

abordarea care îi este posibilă pentru a găsi adevărul. 

21 Semănați, sămânța voastră va da roade mâine. Nu contează că doar generațiile viitoare vor 

culege roadele. 

22 Studiați cuvântul meu și aprofundați-i sensul. 

23 Am venit să vă dau învățătura mea și nu să mă uit la defectele voastre și la păcătoșenia voastră. 

24 "Poporul Israel" ar trebui să dea un exemplu de curaj, pentru că "Israel" este "cel puternic" al 

umanității. 

25 Veți primi porunci noi, prin care masele de oameni Mă vor recunoaște. 

26 Ororile (războiului) sunt dezlănțuite și, în timp ce "Israel" doarme, oamenii imploră milă și au 

primit-o de la Mine. Dar este voința Mea ca omenirea să primească acest lucru prin pregătirea poporului 

Meu. 

27 Trebuie să aveți exemplul Tatălui înaintea voastră în timp ce practicați predarea și ascultarea. 

28 Când va veni momentul, veți primi o misiune. Veți merge în țări străine. Nu veți face distincții 

rasiale și, mai mult, vă spun: Va veni vremea când Tatăl se va face simțit în toate inimile. 
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29 Eu nu mă uit la deșertăciunile voastre umane. Văd doar că inima și spiritul vostru m-au căutat și 

vă voi trimite în provincii ca mesageri ai Maestrului, învățând prin exemplu, ca Isus în Era a doua. 

30 Da, "Israel", adu cuvântul meu, care este sucul vieții veșnice. 

31 Sarcina voastră este de a da lumii ceea ce i se cuvine, în conformitate cu mandatul meu. Căci voi 

sunteți posesorii luminii și harului celei de-a treia ere. 

32 Eu sunt Tatăl plin de iubire pentru a vă ridica din nou la viața harului, pentru a vă pune pe calea 

cea bună. Mi-ați cerut mult de la Mine în Era a doua, dar acum sunt cu voi în spirit și vă dau din nou 

Cuvântul Meu, "Cuvântul Meu divin" caracterizat de iubire, pentru ca voi să urmați instrucțiunile Mele 

perfecte și să le aduceți lumii. 

33 Cu Cuvântul Meu, care este o daltă foarte fină, îți lucrez inima, căci o văd încă adormită. 

34 Este o zare plină de har în care Maestrul coboară peste toți discipolii Săi. 

35 Clarvăzătorii au fost martori ai prezenței mele și au văzut lumina Spiritului meu. 

36 S-au pregătit în interior și au închis ochii la stimulii lumii, iar din gura lor au ieșit cuvinte profetice. 

37 Continuați să lucrați la voi înșivă, căci dacă nu ați face-o ─ adevărat vă spun: Pietrele ar vorbi. 

38 Dar vă mai spun: nu vreau să vă forțez. Vreau ca dragostea să curgă din inimile voastre în mod 

simplu și natural. 

39 Pregătiți-vă, oameni buni, pentru că nici nu știți exact de unde, dar mulțimi de oameni din diferite 

sate și zone ale țării vor pleca și vor veni la locurile de adunare. 

40 Ridicați-vă în rugăciune. Ajută-ți semenii. Studiați cuvântul meu. Nu vreau să văd "Israelul" rușinat 

pentru că nu a știut să lupte. Nu, oameni buni. Aduceți una, două sau trei semințe înaintea Mea, dar 

sămânța voastră trebuie să fie pură. Treaba ta este să înțelegi corect Cuvântul Meu. 

41 Eu sunt un Tată iubitor și vin la voi ca Tată, căci ca Judecător sunt inexorabil. Reînnoiți-vă, 

pregătiți-vă pentru ca să mă vedeți mereu ca Tată. 

42 Timpul marii bătălii se apropie. Timp de trei ani încă mai aveți Cuvântul Meu, iar Tatăl vrea să lase 

mulțimile de credincioși învățați. Dar voi, pe care vă las în locurile de adunare, în calitate de conducători 

ai adunărilor, trebuie să vă pregătiți bine. 

43 Dobândește înțelegere și nu permite lumii să 

fură sângele vital al Cuvântului meu și îi returnează esența la tronul meu divin. 

44 Îndepărtează-te de lume și adu-ți aminte de cuvintele mele care îți spun: Ceea ce ai fost înainte, 

nu vei mai fi astăzi, și ceea ce ești acum, nu vei mai fi mâine. Reînnoiți-vă. Respingeți ceea ce este de 

prisos și ceea ce este rău. Nu vreau nici bigoți, nici fanatici. 

45 Prima dată v-am trimis pe Moise, a doua oară am fost printre voi în Isus din Nazaret, iar astăzi Mă 

aveți pe Mine ca Duh Sfânt. Vă văd sufletele voastre pe Scara lui Iacob primind harul și lumina Spiritului 

Meu. 

46 Voi toți formați un singur popor. Sunteți cu toții un singur copil căruia îi dau sărutul meu de pace. 

47 Studiați cuvântul meu și aduceți-l la mase, pentru că acum calea este pregătită. Oamenii vor veni 

în această națiune. Oferiți-le cel mai bun "ospăț", dați-le un exemplu bun, pentru ca ei să vă recunoască 

drept ucenici ai Duhului Sfânt. 

48 Fiecare dintre voi are în jurul său o ființă spirituală care îl protejează. Când va veni momentul, îmi 

va răspunde mie pentru tine și tu pentru ea. Cu adevărat, vă spun, mare este responsabilitatea pe care o 

purtați. 

49 Aveți zel și dorință de a vă îndeplini sarcina și rămâneți uniți într-un singur ideal și o singură 

voință. Stai în fața justiției mele, care vede până și cele mai adânci bătăi ale inimii tale. 

50 Timpul este prețios. Trebuie să vă ridicați în grabă, cu dragoste, pentru a îndeplini misiunea mea; 

unii deja ca discipoli, alții ca elevi. 

51 Lăsați lumii ceea ce este al vostru și aveți un singur scop, care este mântuirea sufletului. Pentru că 

va trebui să dați socoteală pentru tot ceea ce ați muncit pe această planetă atunci când va veni timpul. 

52 Nu sunteți neștiutor sau ignorant, ci faceți totul în cunoștință de cauză. 
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53 Vă avertizez în legătură cu evenimentele care vor urma. Când nu veți mai auzi cuvântul Meu, veți 

vorbi cu Mine de la duh la duh. 

54 Astăzi vă văd uniți după exemplul apostolilor mei din a doua eră și lucrez asupra voastră pentru a 

face mari minuni. 

55 Aveți o mare putere. De aceea, dăruiți semenilor voștri din cele multe pe care vi le-am dat în 

Cuvântul Meu. 

56 Mi-am revărsat înțelepciunea printre voi, dar văd lupul înfometat în haine de oaie care vrea să vă 

devoreze, insuflându-vă gânduri păcătoase care să vă corupă. Dar când văd că ființa voastră este pe 

punctul de a ceda, sunt acolo ca un Tată care vine în ajutorul vostru, pentru că nu vreau ca voi să pieriți. 

57 Mică este turma care poartă în inimă dragostea pentru Tatăl și are voința de a Mă sluji. Dar eu vă 

spun: Rămâneți tari, ca să puteți ajunge la dezvoltarea sufletului vostru în Legea Mea. 

58 Vreau să vă văd uniți în acest fel. Căci dacă voi stați lângă Tatăl, și eu voi sta lângă voi. Nu vă voi 

părăsi nici o clipă și ispita va sta departe de "poporul lui Israel". 

59 Cercetați Cuvântul Meu, înțelegeți că timpul manifestării Mele este scurt și realizați cât de mare 

este iubirea Mea și cât de mare este lumina pe care am pus-o în sufletul vostru. Înțelegeți că trebuie să 

veniți la Mine puri. 

60 "Împărăția Mea nu este din lumea aceasta", de aceea înțelegeți-Mă când vă spun: Ceea ce veți 

face pe pământ, vă voi păstra pentru voi în lumea de dincolo. 

61 Aici, la această masă, vă aștept pe toți. În prezența mea, rasele, castelele și strămoșii dispar. Voi 

toți îmi aparțineți în mod egal, toți aveți un singur suflet ca o bijuterie prețioasă, și acestui suflet mă 

adresez. 

62 Dacă vreți să știți: Acesta a fost locul prestabilit pentru noua Mea revelație către lume, unde Mă 

veți vedea venind "pe nor" în prezența tuturor popoarelor pământului. 

63 Înțelegeți corect aceste cuvinte. Prin aceasta vreau să vă spun că mă cobor în Duhul Sfânt la toți, 

dar nu toți vor asculta acest cuvânt. La fel s-a întâmplat și în acele zile: un popor a fost martor al 

învățăturii Mele, al lucrărilor Mele, iar celelalte popoare de pe pământ au crezut datorită mărturiilor. 

64 Astăzi adun sufletele acelui popor pentru a-și desăvârși misiunea sub cuvântul Maestrului lor. 

65 Nu le promit împărății pământești, ci o împărăție de lumină veșnică pentru suflet. 

66 Sufletele lor, care acum sunt încă pline de egoism față de nevoile aproapelui lor, vor fi generoase 

"mâine", pentru ca semenii lor să aibă parte de moștenirea pe care le-am acordat-o. 

67 Cei care, în acea vreme, așteptau venirea lui Mesia ca pe cea a unui rege al pământului și îl 

vedeau venind în umilința Sa divină au devenit descurajați și confuzi. De ce să îi imitați astăzi și să fiți 

confuzi când Mă vedeți că Mă dezvălui în acest fel, deși aveți deja exemple anterioare că împărăția 

Domnului vostru nu este din această lume? 

68 Instruiesc un popor pentru ca mâine să îi învețe pe toți cei care nu au avut ocazia să Mă audă în 

această formă. Cei care Mă ascultă astăzi aud un Tată care, cu mare iubire, le anunță o plecare iminentă 

și care, din acest motiv, își revarsă iubirea părintească în exces asupra tuturor celor care îl înconjoară. 

Este vocea unui Tată care vrea ca ei să-și amintească de el, care nu vrea să lase pe niciunul dintre copiii 

săi plângând, care dorește ca toți să se bucure de moștenirea sa, și aceasta este cea a iubirii sale. 

69 Acest popor va avea tot ce-i trebuie pentru lupta care va urma, marea lor bătălie spirituală, 

pentru că El va face sămânța mea să încolțească din nou cu ploaia Sa roditoare. 

70 Da, oameni buni, numele meu va fi din nou pe toate buzele, atitudinea mea în toate inimile și 

legea mea va fi dezvăluită în toate conștiințele. Cât de fericiți vor fi cei care au participat la această 

lucrare divină, căci această fericire spirituală îi va compensa pentru toate necazurile și suferințele lor. Își 

vor aminti că au fost discipolii lui Hristos aici pe pământ, că au păzit cu dragoste sămânța pe care 

Maestrul divin i-a învățat să o cultive. 

71 Dobândește această pace pentru sufletul tău, o, popor, dobândește acest loc în veșnicie. 



U 198 

146 

72 Eu, în calitate de Maestru, merg înaintea voastră și vă călăuzesc sufletul. Așadar, să fie clare 

faptele ucenicilor mei, și atunci cei care vă privesc vă vor lua drept exemplu. 

Lumea este flămândă, iar voi aveți pâinea care hrănește. Vă pregătesc așa cum am făcut cu apostolii 

mei. Dacă Mă veți urma așa cum au făcut ei, veți simți puterea Mea de a lupta împotriva tuturor relelor. 

Toate forțele naturii te vor ajuta în misiunea ta, dacă știi cum să le folosești. 

73 Astăzi vedeți printre oameni lipsa și sărăcia, grija de a obține o pâine pentru trup, în timp ce voi v-

ați păstrat fără să suferiți astfel de greutăți, pentru că vreau să aveți pace și să vă dedicați o parte din 

timp practicării învățăturii mele. 

Mulți bărbați și femei emigrează și caută în această țară un refugiu pentru inimile lor obosite de lupte, 

și vor găsi un pământ binecuvântat, bogat în beneficii, iar tu vei împărți pâinea ta cu ei, iar ei vor găsi 

adăpost și își vor întemeia casele aici. 

74 Treziți-vă, oameni buni, pentru că au mai rămas doar trei ani în care Mă voi face cunoscut vouă. 

Căutați-Mă încă de astăzi din duh în duh, căci se apropie deja ceasul în care vă veți simți orfani și vreau să 

fiți tari în încercare. Lumea spirituală nu vă va mai da atunci cuvântul său de încurajare, de sfat. Nu veți 

mai auzi acest "concert" de dincolo și, prin urmare, este necesar să știți cum să vă înălțați pentru a 

continua să vă hrăniți sufletul. 

75 Apropie-te de ceea ce este perfect. Unește-ți voința ta cu a mea. Căutați tot ce este bun pentru 

sufletul vostru și iubiți mai puțin bunurile pământești. Omenirea a ajuns la o limită în care o voi reține. 

Întunericul va dispărea, "iar neghina va fi smulsă din rădăcini, strânsă în mănunchi și aruncată în foc", așa 

cum este scris. Toate acestea se vor întâmpla. Vă pregătesc pentru asta, oameni buni, pentru ca voi să 

recunoașteți timpul în care trăiți și să vă treziți semenii. Ferice de cel care vrea să fie răscumpărat, care se 

roagă și se pocăiește, căci va fi mântuit. Dar dacă ești respins din acest motiv, dacă ești rănit, amintește-ți 

de Isus în pasiunea sa divină și ia-l ca model. 

76 Fiți înțelegători și iertați insultele. Nu ar trebui să aveți "dușmani" și, dacă ei se luptă cu voi, luați 

armele voastre de iubire, de lumină. Dacă vă comportați în acest fel, veți atinge perfecțiunea și veți avea 

parte de darul păcii pe pământ. Eu vă dau sămânța, sarcina voastră este să o plantați. 

77 Timpul în care trebuia să vin a fost prezis și această profeție s-a împlinit. S-a spus: "Oamenii vor 

ajunge la culmea păcatului și a materialismului. Războaiele se vor răspândi de la o națiune la alta ca un 

foc care distruge totul. Ura și răutatea vor crește ca buruienile și vor acoperi câmpurile." 

78 Știam că, în decursul timpului, mă veți uita și că Cuvântul meu va dispărea din inimile voastre. De 

aceea v-am anunțat întoarcerea Mea. 

Acea lumină s-a stins, inima omului este rece și nesimțitoare ca în noaptea în care Iisus a venit pe 

lume și Maica Domnului, nefiind adăpostită în casele oamenilor, a căutat adăpost în adăpostul țărănesc al 

ciobanilor și al turmelor. 

79 Astăzi nu am pregătit un pântece pentru a deveni om, pentru că am venit în Duhul Sfânt să vă 

vorbesc. 

Și în mijlocul unei astfel de mari împietririri și necredințe te-am găsit pe tine. Eu te-am ales pe tine și tu ți-

ai pregătit inima pentru a Mă primi. M-ați ascultat și credința voastră a fost aprinsă. 

80 Dacă vreți să Mă urmați, atunci ascultați de Cuvântul Meu. Te voi ajuta să-ți duci crucea. Dar nu 

vreau ca acest popor, care Mă crede astăzi, să Mă judece și să Mă condamne mâine, ca cel care M-a pus 

pe cruce. Astăzi nu știți care dintre ei vor rămâne credincioși. Vă spun că vor fi puțini și uneori vor fi 

singuri. Dar calea lor va fi deschisă, iar îngerii îi vor proteja și îi vor salva de primejdii pentru a-i conduce 

spre obstacolul ceresc. 

Pacea mea fie cu voi! 
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1 Pacea Duhului Sfânt să fie cu voi. 

2 Vă vorbesc neobosit pentru că se apropie testul pentru ucenici și vreau să știți cum să faceți 

cunoscută lucrarea Mea atunci. V-am familiarizat cu principiile sale, astfel încât să o prezentați 

întotdeauna în toată puritatea și adevărul ei. 

3 Învățătura mea va uni lumea într-un singur ideal și, odată ce această uniune de gânduri, inimi și 

voințe va deveni realitate, lumea va cunoaște pacea și va experimenta ceva mai mult din viața sufletului. 

4 În această perioadă există o luptă între viziunile lumii și doctrine. Toată lumea vrea să aibă 

dreptate. Dar cine are dreptate în această luptă a egoismului și a interesului personal? Cine este 

proprietarul adevărului? 

5 Dacă cei care cred că se află pe calea perfectă și că posedă adevărul sunt mândri de aceasta ─ cu 

adevărat, vă spun, nu cunosc încă această cale; căci pe ea trebuie să fii smerit, și este suficient să nu 

recunoască adevărul conținut în credința altora pentru a nu mai fi smerit. Dar v-am spus deja în "Era a 

doua": "Fericiți cei blânzi și umili cu inima". 

6 Omul care condamnă credința și convingerea semenilor săi se îndepărtează de mântuire, căci în 

mândria și nerușinarea sa încearcă să fie asemenea Dumnezeului său. 

7 Vă spun să vă arătați așa cum sunteți, ca să nu cădeți în ipocrizie. Fiți sinceri și gândiți-vă că vă 

lipsesc încă multe pentru a atinge perfecțiunea sufletului. 

8 Cel care, în smerenia sa, consideră că darurile de har pe care le primește sunt nemeritate nu va 

deveni niciodată plin de sine, oricât de multe i-aș acorda în exces. 

Într-o zi, oamenii se vor lupta între ei. Lupta va fi inegală. Căci, în timp ce unii își vor întemeia 

pretențiile pe violența puterii pământești, alții vor prezenta armele iubirii lor doar în sărăcia lor materială. 

Căci ei nu vor avea altă patrie decât moștenirea lor spirituală. 

9 Știți, poporul Meu, că v-am adus împreună și v-am unit, alegându-vă de aici și de acolo. Căci în 

toate sectele și bisericile care sunt ca niște căi, există discipoli duhovnicești ─ discipoli cărora le-am creat 

această familie. Nu i-am unit într-un singur loc de adunare, ci într-o singură Lege, într-o singură și aceeași 

iubire. Căci oricine își simte inima bătând în dragoste pentru fratele său va fi un copil al acestui popor. Cu 

adevărat vă spun că nu veți fi spiritualiști doar pentru că ați intrat în aceste săli de întâlnire în care 

Cuvântul Meu vorbește despre spiritism, ci datorită iubirii pe care o veți da semenilor voștri. 

10 Gândul că va trebui să luptați împotriva unor secole de idei, obiceiuri și erori nu ar trebui să vă 

sperie și nici nu ar trebui să vă pese că sunteți puțini. Știți că lumina pe care v-am dat-o rupe lanțurile 

robiei și ale ignoranței. 

11 De ce ar putea fi acuzați oamenii duhovnicești dacă ei împlinesc legea spirituală, legea morală și 

îndatoririle lor pământești, lăsând în urma lor o dâră de virtute? Dar ferește-te de tot ceea ce nu am 

învățat, ca să nu fii acuzat de dreptate omenească. Astăzi vă spun, ca în al doilea veac: "Dați lui 

Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu și Cezarului ce este al Cezarului". Atunci nimeni nu vă va găsi greșeli 

ca să vă condamne. 

12 Respectați legile care guvernează țara în care trăiți și aveți respect pentru cei care guvernează 

celelalte popoare. 

13 Vă las cu cuvântul meu pentru studiu și pentru dobândirea de cunoștințe. 

14 Ca și păstorul vostru, porniți ca mesageri pentru a aduce Vestea Bună în inimi. 

15 Adevărat vă spun că prin voi trebuie să fie salvat neamul omenesc. 

16 Pas cu pas te îndrept pe calea iubirii, acea cale îngustă care, totuși, te va umple de satisfacție și 

pace. 

17 Vreau să vă văd mergând în spatele Maestrului pe calea care duce la fericirea supremă. Nu 

mergeți pe drumurile răului care vă îndepărtează de Mine. 

18 Cei care și-au îndeplinit misiunea sunt acum în jurul Meu. Dar am venit la voi ca un Tată al iubirii 

și al milei pentru a vă învăța din nou să îmi dedicați câteva momente din fiecare nouă zi. 
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19 "Muncitori", străduiți-vă și munciți pentru ca, la sfârșitul anului 1950, să predați o recoltă 

abundentă. 

20 Dificilă este sarcina pe care trebuie să o îndeplinești, unii în locuri îndepărtate, alții în sânul 

familiei. 

21 Moștenirea pe care v-am dat-o în acest timp este aceeași pe care ați avut-o în trecut. Dar ați 

încălcat legământul de iubire și bunăvoință pe care l-ați încheiat cu mine cu mult timp în urmă, și a fost 

necesar să mă întorc la voi pentru a vă reaminti acest lucru. 

22 Luați în considerare faptul că omenirea a atins un nivel ridicat de depravare. Cu toate acestea, ar 

trebui să slujești cu o inimă curată, atunci te vei simți puternic și vei fi întreg în mijlocul haosului. Uniți-vă 

pentru ca bisericile să fie ca o fortăreață, ca un zid solid, ca un lanț de nezdruncinat în care fiecare este o 

verigă puternică. 

23 Ridicați-l pe cel căzut. Vă ofer asistența mea iubitoare tuturor. Dar unii sunt biciuiți de ispitele 

lumii și nu au auzit încă vocea conștiinței lor. Sarcina voastră este să le întindem mâna și să le fim un 

baston pe drum, până când veți ajunge ca ei să urmeze urma iubirii mele. 

24 Păziți, copiii mei, învățăturile Tatălui, pentru ca și ale voastre să fie păzite. 

25 Ți-am dat un trup pentru ca tu să poți îndeplini o sarcină dificilă pe pământ. Păstrați acest trup cu 

dragoste, o, suflete, căci mare va fi durerea voastră dacă nu vă supuneți poruncii Mele. 

26 Tu îți vei conduce trupul și nu el va fi cel care te va abate de la calea ascultării. 

27 Semănați sămânța și aveți grijă ca ea să germineze, ca să se întoarcă înmulțită în grânarele 

Tatălui. 

28 Este voința mea să vă văd umiliți. Dar mulți dintre voi, în lipsa voastră de discernământ, mi-ați 

implorat ajutorul. 

29 Văd că v-ați îmbrăcat cu hainele mele. Le-am lăsat cu voi pentru a vă proteja de rigorile 

vremurilor, dar nu pentru a le lăsa la jumătatea drumului. 

30 Din 1866, ați avut printre voi noua mea manifestare de iubire: Ați ratat ceva? 

31 Ferice de cel care și-a băut cu răbdare paharul suferinței, căci durerea lui se va transforma în har. 

32 Împodobiți altarul, căci Tatăl a dorit de mult să locuiască în el. 

33 Ia-ți locul și toți vor vedea că Hristos este printre voi. 

34 Voința mea este ca voi să ascultați de cuvântul meu și să fiți un bun exemplu pentru oameni; 

pentru aceasta, aveți puterea mea în voi. Eu v-am dat o cale și ea este plină de lumină. Urmează-mi urma 

și urcă pe munte. 

35 Unii Îmi cer bani, dar Eu vă spun: În prima eră ați avut mari bogății pe pământ, dar nu ați ascultat 

de Legea Mea. Astăzi nu duceți lipsă de pâine pe masa voastră, dar perioada de îndeplinire a misiunii 

voastre este scurtă. Fiți neobosiți în a transmite sămânța Mea semenilor voștri, astfel încât la sfârșitul 

călătoriei vieții să puteți să-mi arătați sămânța înmulțită. 

36 Nu te teme de pământean, teme-te de justiția mea divină. 

37 Sunteți cu toții copiii Mei și veți veni cu toții la Mine la momentul potrivit. 

38 Prin voi, cei care vă apropiați de Maestru, Eu le dau tuturor, oricât de îndepărtați ați crede că 

sunt. 

39 Până la câmpurile pregătite de păstor, care sunt inimile oamenilor. 

40 Când ciobanul observă că o oaie behăie plângând, se grăbește la ea și o aduce în țarc. 

41 Ești supus unor încercări severe, "Israel". Dar Tatăl îți dă putere ca să le poți trece. 

42 Dacă vă îndepliniți sarcina pe pământ, vă așteaptă o mare bucurie în lumea de dincolo. 

43 Ușile Împărăției Cerurilor sunt deschise și îi invită pe toți cei care vor să trăiască în ea. Veți găsi 

aceste uși în conștiința voastră. 

44 Astăzi vă așez la masa mea de iubire pentru a vă oferi banchetul Duhului. 

45 Copii ai Divinității mele, discipoli ai Maestrului, lăsați lumina mesajului pe care vă trimite Iubirea 

mea să pătrundă până în adâncul sufletului vostru. 
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46 Bine ați venit, oameni care veniți la Mine obosiți, bolnavi și cu sufletele chinuite. 

47 Bine ați venit în lumina razei mele divine, căci în ea veți găsi putere, vindecare și bucurie. 

48 De ce sunt unii dintre voi cărora li se pare ciudat că vin pe această cale? 

49 Nu v-am spus că sunt în acest corp. Nu, v-am spus doar că această minte primește inspirația Mea. 

În prezent, transmit oamenilor un nou mesaj, comparabil cu un izvor imens care își revarsă conținutul 

peste câmpurile și grădinile însetate. Amintește-ți că mintea ta este refugiul înțelepciunii Mele, în care Eu 

îmi revărs lumina. 

50 Am pus gândurile mele în cuvinte care emană dragoste și cordialitate, pentru ca tu să găsești în 

ele balsamul care îți vindecă sufletul și trupul. De asemenea, v-am învățat să vă închinați Dumnezeului 

vostru pe altarul adevărului, nu pe altarele umbrelor, ale idolatriei și ale fanatismului. 

51 Pregătiți-vă ca să primiți bogățiile pe care vi le aduc. Permiteți ca acest văl să se rupă astăzi, 

pentru ca voi să înțelegeți sensul deplin al noului meu mesaj. 

52 Vă fac să înțelegeți fără cărți și doar cu spiritul. Te învăț să interpretezi semnificația tuturor 

revelațiilor. În felul acesta nu veți mai cădea în idolatrie, căci nu vă veți mulțumi să vă preocupați de 

alegorie, ci veți ști să pătrundeți până la fundul învățăturii pentru a-i interpreta adevărul. 

53 Ați auzit că îngerii din ceruri ascultă veșnic concertul divin. Când vă gândiți la acest simbol, feriți-

vă să credeți că și în ceruri se aude o muzică asemănătoare cu cea pe care sunteți obișnuiți să o auziți pe 

pământ. Cel care crede acest lucru a cedat unei erori complete de materialism. Pe de altă parte, oricine 

se gândește la armonia cu Dumnezeu în acest concert divin, când aude muzica cerului și la fericirea 

îngerilor când o aud, va fi în adevăr. 

54 Dar cum se face că unii nu o percep în acest fel, deși fiecare dintre voi are în suflet un ton al 

Concertului Universal? Cum se face că unii care aud acest cuvânt nu-l înțeleg, nu-l simt sau îl 

interpretează greșit? 

55 O, iubiți copii, voi care sunteți slabi de pricepere, căutați lumina în rugăciune. Întrebați-Mă în 

meditațiile voastre, căci oricât de mari ar fi întrebările voastre, Eu voi ști să vă răspund din veșnicie. Eu, la 

rândul meu, vă voi pune întrebări pentru ca lumina adevărului să strălucească între Maestru și discipoli. 

56 Muzica cerească este prezența lui Dumnezeu în tine, iar în mijlocul acestui concert, odată ce ai 

atins adevărata înălțime, care este frumusețea spirituală, tonul tău va răsuna. Aceasta este muzica 

cerului și cântecul îngerilor. Atunci când îl experimentați și îl simțiți în acest fel, adevărul va radia în ființa 

voastră și veți simți că Dumnezeu este în voi. Viața vă va oferi un concert etern și divin, iar în fiecare 

dintre sunetele sale veți descoperi o revelație. 

Nu ați auzit încă tonurile frumoase în armonia lor perfectă - uneori tonuri dulci, alteori puternice. 

Dacă se întâmplă să le percepeți o dată, ele vă vor apărea ca niște tonuri indistincte pe care nu le puteți 

uni. Nu ați devenit pe deplin conștienți de frumusețea pe care o conțin. Trebuie să lași în urmă simțurile, 

pasiunile și umbrele materialismului pentru a putea auzi concertul lui Dumnezeu în sufletul tău. 

57 De ce considerați că dialogul meu cu voi este imposibil, deși voi primiți manifestarea universului? 

Cum poate vibrația Spiritului meu prin intermediul facultății umane a gândirii să vă pară imposibilă, deși 

voi toți sunteți plini de gândurile lui Dumnezeu? Cum ar fi imposibil ca Dumnezeu să-ți vorbească în taină, 

deși îngerii, lumile, spațiile și toate lucrurile create sunt pline de El? De ce să nu pun stăpânire pe sufletul 

tău, sau de ce să îl las în voia lui? Nu v-ați dat seama că acest lucru ar fi într-adevăr imposibil? 

58 Ascultați-mă bine: Eu sunt Maestrul, această planetă este o școală pentru suflet. Viața și 

învățăturile Mele sunt subiectul perfect. Puteți crede cu adevărat că Mi-aș abandona îndatoririle și că aș 

putea uita de discipolii Mei? 

59 Oameni buni, vă repet că sunetele concertului divin rezonează în jurul vostru și că este imperativ 

ca sufletele voastre să se înalțe pentru a le percepe armonia. Dacă nu este așa, veți permite ca acele 

sunete să continue să rezoneze în spațiile lumii în așteptarea altora care știu foarte bine cum să le 

perceapă. 

60 Vreau să dobândiți receptivitatea pentru spiritualitate, astfel încât să vă îndulciți tristețea de aici, 

de pe acest pământ, unde plângeți și suferiți atât de mult. 
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61 Nu-i ascultați pe cei care neagă adevărul că eu sunt în voi și cu voi. Treziți-vă și ascultați acea 

parte a concertului Meu pe care vă acord să o ascultați astăzi. Urechile voastre au fost pregătite doar să 

audă ecoul lamentațiilor și vuietul războaielor acestei umanități, care sunt cea mai bună dovadă a 

dezbinării și a lipsei de armonie. Puteți găsi această dovadă pretutindeni și în toate domeniile vieții 

voastre umane. 

62 Războiul fratricid și războiul ideologiilor au ajuns la apogeu. Mari și mici, puternici și slabi, 

credincioși și necredincioși sunt în derivă într-o mare de confuzie. Dar tăierea este aproape; și adevărat 

vă spun că orice pom care nu aduce roade bune va fi tăiat. 

63 Durerea, timpul și adevărul vor fi secera necruțătoare care taie buruienile de la rădăcină, care vor 

fi aruncate mai târziu în focul înțelepciunii, unde tot ce este fals va fi mistuit. 

64 În mijlocul acestui haos există și cei care se îndoiesc de dragostea Mea. La aceasta vă spun: Cum 

să abandonez această lume, când numai eu pot liniști valurile acestei mări tulburi? 

65 Nu uitați că ori de câte ori vă aflați în întuneric, eu vă voi veni în ajutor, pentru că eu sunt lumina 

lumii. 

66 Oamenii sunt cei care provoacă furtuni, dar datoria mea este să-i învăț să facă pace. Și exact asta 

fac în prezent cu învățătura mea, care a coborât în toate timpurile ca un concert dulce și armonios, ca un 

mesaj venit din acea împărăție a iubirii și a dreptății. 

67 Voi continua să vorbesc inimilor voastre. Cerul vrea, de asemenea, să se facă cunoscut în lumea 

voastră. Lasă-l să facă acest lucru prin intermediul intelectului tău. 

68 O separare a Creatorului de creaturile Sale este imposibilă, este imposibil să existe o distanță 

între Hristos și oameni, așa cum nici un corp nu poate exista fără un cap, nici un soare fără planete. 

69 Dacă iubești adevărul, frumusețea de care te bucuri în existența ta va fi mare. Și când vei atinge 

această libertate sacră pe care o ofer sufletului tău, vei călători prin ceruri, spații și lumi cu ajutorul 

facultății tale de gândire. 

70 Eu vă consolez în acest timp de necaz, care a fost anunțat de mult timp de profeți. Roque Rojas, 

mesagerul meu în acest timp, v-a vorbit despre încercările care vor veni în curând și, de la primul meu 

purtător de cuvânt, v-am făcut cunoscut faptul că profețiile se vor împlini acum. 

Cei care M-au ascultat chiar și în acele zile își vor aminti că Maestrul v-a spus: Iată, viața se va schimba 

și omenirea va bea un pahar foarte amar. Națiunile se vor desconsidera reciproc. Părinții își vor judeca 

greșit copiii, iar copiii își vor judeca greșit părinții. Soțul își va respinge soția, iar ea, la rândul ei, va păcătui 

împotriva tovarășei de viață și mulți copii, deși au părinți, vor crește ca niște orfani. Ca urmare a 

depravării care se va răspândi, a foametei și a păcatului care vor crește, mulți oameni vor muri. 

71 Și iată, în câțiva ani, toate aceste evenimente calamitate vor mătura vieți, case, popoare, credințe 

și instituții ca un torent furibund. Le spun mereu și mereu celor care Mă ascultă să vegheze și să se roage 

pentru a nu se lăsa purtați de acest torent. 

72 Veghează asupra virtuții familiilor voastre și asupra păcii din casele voastre. Vedeți cum chiar și 

cei mai săraci pot deveni proprietari ai acestei comori. 

Recunoașteți că familia umană este o întruchipare a familiei spirituale: în ea, bărbatul devine tată, 

având astfel o asemănare reală cu Tatăl său ceresc. Femeia, cu inima ei maternă plină de tandrețe, este 

imaginea iubirii Mamei Divine, iar familia pe care o formează împreună este o întruchipare a familiei 

spirituale a Creatorului. 

Căminul este templul în care puteți învăța cel mai bine să împliniți legile mele, dacă părinții au fost 

dispuși să lucreze asupra lor. 

73 Destinul părinților și al copiilor este în Mine. Dar este de datoria unuia și altuia să se ajute 

reciproc în sarcinile și îndatoririle lor de ispășire. 

74 Cât de ușoară ar fi crucea și cât de suportabilă ar fi existența dacă toți părinții și copiii s-ar iubi 

între ei! Cele mai dificile încercări vor fi atenuate prin iubire și înțelegere. Își vor vedea predarea la voința 

divină răsplătită cu pace. 
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75 Prima instituție de pe pământ a fost căsătoria, pentru că această uniune a fost sfințită de Creator 

încă de la prima femeie și primul bărbat. În orice moment, legea și revelațiile mele v-au vorbit despre 

măreția acestei sarcini. 

Când am fost cu voi pe pământ, mi-a plăcut să vizitez soții și familiile. Prezența Mea în case a sfințit 

această uniune și a binecuvântat roadele ei. Am vorbit cu copiii, cu tinerii și cu adulții, am vorbit cu 

băiatul de casă și cu tatăl familiei, cu menajera, cu gospodina și cu mama. Pentru că era necesar să se 

restabilească totul și să se dea noi lumini pe calea vieții în această lume, care este o etapă de dezvoltare a 

vieții spirituale. 

Cuvântul meu era destinat tuturor. Așa că, ori de câte ori vorbeam, mamele veneau grăbite cu copiii 

de mână sau în brațe. Când acele inimi simple l-au auzit pe Isus spunându-le: "Cine Îl cunoaște pe Fiul îl 

cunoaște pe Tatăl", au simțit că Îl aud pe Dumnezeu în acel cuvânt și din adâncul inimii i-au spus 

Maestrului: "Aleluia, Tu ești Mesia pe care îl așteptam! Slăvit să fie Cel în numele căruia ai venit!". 

76 Odată cu venirea mea, a început o nouă eră, dar cuvântul meu este în esență același. Îți 

amintește ceea ce ai uitat, te învață lecții noi și îți înalță viața, apropiind-o de perfecțiune. 

77 Dacă ai fi trăit în legea mea ─ crezi că m-aș fi materializat manifestându-mă în această formă? 

78 Nutresc cu cuvintele mele sămânța pe care am semănat-o în alte momente. Dar în această formă 

voi vorbi doar până în 1950. După aceea voi continua să vă hrănesc sufletul, dar manifestarea mea va fi 

mai subtilă și mai înaltă. 

Astăzi am venit să vă reamintesc câteva principii care au fost călcate în picioare de oameni. Cu 

sfaturile Mele cerești binecuvântez acum din nou căsătoria și familia. Dar pentru a vă lărgi orizonturile 

spirituale și pentru a vă împiedica să cădeți în egoism, vă învăț să începeți să formați o adevărată familie 

spirituală în acest popor, al cărui Tată îl veți vedea în infinit, iar în lume îi veți considera apoi pe toți 

vecinii voștri ca frați și surori. 

79 Nu credeți că cel care și-a împlinit datoria față de cei dragi se va simți mai puternic și mai vrednic 

să își părăsească casa, poporul și chiar națiunea pentru a răspândi învățătura mea prin cuvintele și 

exemplul său? 

Nu vă îngrijorați, pentru că vă spun că trebuie să vă părăsiți casa și patria. Îți spun că voi veghea 

asupra a ceea ce lași în urmă și nu va fi necesar să iei un al doilea pachet de călătorie. 

Voi pregăti în prealabil căile, ușile, inimile pentru ca voi să vă puteți îndeplini misiunea. Nu vă așteaptă 

niciun sacrificiu de sânge, deși va trebui să vă sacrificați o parte din satisfacții. Familia din care unul dintre 

copiii săi pleacă în provincie va fi binecuvântată. 

Vă vorbesc despre aceste lucruri care vor veni pentru că mai sunt doar trei ani în care vă dau cuvântul 

Meu și vă las pregătiți, ca să nu vă înșele nimeni. Darul tău de intuiție te va ghida în acele momente, 

astfel încât să știi unde să mergi și pe ce cale. 

Ucenicii nu vor merge singuri, deasupra lor va merge o mare legiune de spirite de lumină care îi vor 

sprijini și, mai presus de toți, Ilie, păstorul spiritual, va lumina căile și își va păzi oile. Voința Mea se va 

manifesta în lucrările voastre. 

80. Nu sunteți singurii pe care se va baza această lucrare. În lumea de dincolo există deja cei care se 

vor încarna după voi pentru a vă continua semănatul. Lumea se va schimba, dar nu va fi într-o clipă. 

81. Reflectați asupra cuvântului meu pentru ca el să devină lumină în mintea voastră. Voi, oamenii, 

odată ce veți cunoaște locul pe care îl ocupați în creația Tatălui și sarcina pe care o aveți, veți ști că 

destinul vostru este să iubiți și să binecuvântați pentru totdeauna. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 200  
1 Porțile împărăției cerurilor sunt deschise tuturor celor care doresc să primească beneficiile ei. 

Această împărăție este în spiritul omului. 

2 Există o sărbătoare în spiritul vostru și în al meu, pe măsură ce vă pregătiți să primiți mesajele 

mele de lumină. 

3 Bine ați venit, oameni bolnavi, suferinzi, care aveți nevoie de iubire spirituală, căci la Mine veți 

găsi balsamul vindecător, lumina și puterea de care ați dus atâta lipsă. 

4 Vă iubesc și de aceea vă trimit lumina mea pentru ca ea să vă îndepărteze suferințele, grijile și 

temerile și pentru ca voi să vă simțiți învăluiți în iubirea mea, protejați și feriți de multiplele pericole care 

vă pândesc. Izvorul meu de milă se revarsă pentru a te vindeca sufletește și trupește, dar ceea ce-ți fac 

ție împlinesc în lumea aceasta și în toate lumile. Pentru că Spiritul Meu de consolare a coborât peste 

toate lumile în care locuiesc copiii Mei. 

5 Dacă vă veți hrăni cu Mine, dacă veți ști să Mă primiți, nu veți mai putea să Mă negați, nu vă veți 

mai îndoi și nu veți mai ignora această pâine care v-a dat viață, iar existența voastră va deveni o mărturie 

constantă de recunoștință și de iubire. 

6 Aveți vreo idee despre bucuriile Împărăției cerurilor promise? Ați vrut să vă faceți o imagine în 

minte despre cum ar putea fi viața unor ființe perfecte și vorbiți de cântece, de frumusețe, de puritate și 

de iubire. Dar acum vă spun că în acea lume există o armonie perfectă. 

7 Trebuie să știți că, în cele din urmă, veți face parte cu toții din acel concert, că veți avea parte de 

acea fericire atunci când vă veți fi desăvârșit și veți veni la Mine. 

Atunci mă veți întâlni și voi fi pe tronul onoarei pe care mi-o acordați. 

Dar acea muzică cerească va răsuna în sufletul vostru atunci când veți descoperi prezența Mea în voi 

înșivă și veți fi încântați de contemplarea operei Mele, a creației Mele, pe care o voi aduce în fața ochilor 

voștri pentru a vă face părtași la ea. Odată ce veți fi cu Mine, veți percepe cea mai frumoasă armonie și 

cel mai dulce cântec se va înălța din spiritul vostru către al Meu. 

8 Atunci, când vei simți prezența mea strălucind astfel în tine, vei descoperi un concert în fiecare 

pas, o revelație în fiecare sunet și vei fi atât de aproape de mine încât mă vei considera în cele din urmă 

singurul motiv și scop al existenței tale. Te voi primi așa cum primește un călător care ajunge în ultima 

etapă a peregrinării sale și este conștient de ceea ce a realizat și de ceea ce îl așteaptă. 

9 Oameni buni, voi nu ați auzit încă această muzică de tonuri frumoase pentru că nu ați reușit încă 

să vă dematerializați sufletele. Concertul răsună dincolo de lumea la care ați reușit să ajungeți. Dar Eu 

pregătesc calea pentru ca voi să ajungeți curând cu Mine. 

10 De ce considerați că manifestarea Mea prin intermediul intelectului uman este dificilă? Te 

îndoiești că pot fi mereu în contact cu sufletul tău? Atunci când 

creația este hrănită de Mine, iar toate sufletele sunt ca ramurile unui copac, care trăiesc din el și se 

hrănesc cu seva lui ─ cum puteți crede că sunt distant sau că sunt indiferent la suferințele voastre, deși 

sunt Maestrul vostru, Doctorul vostru și Tatăl vostru? 

11 Ascultați: Se apropie bătălia dintre viziunile lumii. 

Sufletele încarnate și cele neîncarnate se agită într-o mare de confuzie. Toți își prezintă recolta lor de 

durere și de rău. Toți caută să se rănească și să se omoare unii pe alții, toți fac o lucrare de distrugere; dar 

durerea i-a lovit la fel. 

În prezent, secerătorul este prezent cu sarcina de a tăia orice copac care nu dă roade bune. În această 

mare bătălie, doar dreptatea și adevărul vor învinge. 

Multe biserici vor dispărea, altele vor rămâne. În unele va străluci adevărul, în altele se va oferi doar 

înșelăciune. Dar secera dreptății va continua să taie până când fiecare sămânță care există pe pământ va 

fi judecată. 
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12 În acele vremuri, cei care s-au spiritualizat vor atinge idealul, înălțarea, iar această cunoaștere le 

va oferi adevărata înțelepciune. Nu veți avea nevoie de științele umane pentru a vă ghida. Căci sufletul 

suficient de bine pregătit prin învățăturile mele vă va putea dezvălui tot ceea ce trebuie să știți. 

13 Vor veni la Mine învățații legii, filosofii și preoții și Eu le voi răspunde și îi voi converti cu Cuvântul 

Meu. Unii nu Mă vor putea înțelege și vor fi confuzi. Ceilalți îmi vor cere cu umilință iertare. Ei nu vor cere 

dovezi de la Mine. Dar le voi da pentru că îi iubesc și vreau ca ei să Mă recunoască. 

14 Când oamenii de știință nu sunt în stare să le răspundă oamenilor, când nu-și pot rezolva 

problemele și îndoielile, ei vor veni la Mine. Atunci ei vor afla că i-am așteptat pentru a-i instrui și a-i 

mângâia. Ei vor învăța că acest cuvânt vine de la Cristos, de la Cel care știe să-i mângâie pe toți cei 

suferinzi și le vorbește tuturor în acea limbă atât de iubitoare ─ aceeași în care Maestrul v-a învățat 

porunca sublimă care vă spune: "Iubiți-vă unii pe alții". 

15 Trăiți în vremuri de purificare, iar plângerile de durere au fost deja auzite. Dar tocmai această 

durere vă va servi pentru a vă purifica și pentru a putea deveni stâlpii templului. Iar după voi vor veni noi 

apostoli. 

16 Eu voi fi cu voi pentru a vă mângâia și pentru a vă da fermitate, astfel încât să puteți avansa pe 

calea reparației. Vreau să vă transformați dușmanii în prieteni, pentru ca în lupta voastră să puteți câștiga 

împărăția cerurilor, unde veți obține roadele tuturor faptelor voastre. 

17 Vă vorbesc în acest fel pentru ca voi să vă schimbați inimile, căci destinul vostru este să iubiți și să 

binecuvântați. Trăiți așa cum a trăit Isus, mereu în uniune cu Tatăl, în perfectă armonie cu toate ființele 

din creație. 

18 Când faci ceva bun, când mângâi un copil abandonat, când sprijini o persoană nevoiașă sau 

protejezi o ființă lipsită de apărare ─ nu ai auzit o voce în tine care te binecuvântează și te încurajează să 

continui pe acel drum? A cui e vocea asta? Este cea a conștiinței. Este vocea Tatălui care îl răsplătește pe 

copil pentru că l-a luat drept exemplu. 

19 Dacă vreți să deveniți copii vrednici ai Divinității mele, primii moștenitori ai gloriei mele, trebuie 

să vă purificați mai întâi pe voi înșivă, iar acum știți că cele mai bune ape purificatoare sunt faptele bune. 

Vă vorbesc astfel pentru ca voi să simțiți că vă aștept în Împărăția mea, că astăzi sunteți pe drumul care 

duce la El, dar că mai aveți încă mult de mers. Vreau să fac un apostol din fiecare dintre voi și un maestru 

din fiecare apostol. 

20 Observ că omenirea practică închinarea la Dumnezeu în diferite forme. Dar vă spun că nu 

consider nicio comunitate religioasă mai importantă sau mai puțin importantă. V-am învățat iubirea și 

există un singur adevăr. 

Nu vă gândiți că o biserică, un preot sau mai mulți preoți sunt cei care trebuie să răscumpere 

omenirea. Eu sunt Eu, Păstorul înțelept și iubitor, care vă adăpostesc, vă mângâi și vă iubesc atât de mult 

încât Mi-am dat viața pentru voi ca să vă învăț calea adevărului și a vieții. 

21 Dacă oamenii de atunci au crezut că Mă pot vedea, ca pe un 

îmi luau viața, o distrugeau și făceau ca Doctrina Mea să dispară, nu erau conștienți că nu făceau decât 

să-Mi dea mai multă viață și o glorie mai mare, obținută prin sacrificiu. De pe crucea Mea i-am 

binecuvântat pe apostolii Mei din toate timpurile ─ toți cei care M-au urmat pe aceeași cale. 

22 De asemenea, vă binecuvântez pe voi, cei care m-ați primit în timpul prezent și vă pregătiți să 

continuați lucrarea mea. 

23 Israel, rătăcitor obosit, tu vii în căutarea cuvintelor Mele pentru a-ți împlini destinul în Era a Treia, 

și ajungi la Mine cu amărăciune pe buze și durere în inimă. Voi și copiii voștri ați străbătut calea 

primejdioasă, iar astăzi, auzind chemarea Duhului Meu, vă grăbiți cu certitudinea că veți primi încurajare. 

24 Pe unii îi întâlnesc cu umilință în așteptarea ordinelor mele. Alții simt remușcări în prezența mea 

după ce au păcătuit mult. Și încă alții cercetează cu curiozitate învățătura mea și caută în ea vreo eroare 

care să-i condamne. Te cunosc și te iubesc și primesc totul în această zi. 

25 Mă voi folosi de cei umili pentru a aduce Vestea Bună în scurt timp la inimile care Mă așteaptă. Îl 

curăț pe cel care a păcătuit cu Cuvântul Meu, care este apă limpede ca cristalul. Când va afla că Eu îl iert 
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și îl fac ucenicul Meu, se va pocăi și nu va mai păcătui. Iar celui care întreabă și se îndoiește, Eu îl luminez 

și îi dau dovezi, ca să cunoască adevărul și să dea mărturie despre Mine. 

26 Apoi, când veți fi pregătiți, vă voi trimite la cei care și-au format mintea și sunt elocvenți. Dar voi 

nu vă veți simți inferiori lor și nici nu-i veți invidia, pentru că v-am dat mari capacități spirituale. 

27 Știința se va opri în curând. Mulți învățați vor fi tulburați și vor considera că cunoștințele lor sunt 

inutile, deoarece cunoștințele pe care le-au dobândit nu i-au condus la bunăstarea și pacea sufletului. 

Când vor ajunge la această concluzie, mă vor căuta, vor dori să cunoască esența și scopul vieții spirituale 

și îmi vor cere cu umilință să le permit să pătrundă în tainele Mele, iar Eu le voi permite să pătrundă atât 

cât este voința Mea. 

28 Cei care Mă vor urma cel mai mult vor fi cei săraci, cei dezmoșteniți. Apoi, după ce au primit 

această mare comoară de cunoaștere spirituală pe care Cuvântul Meu o distribuie din abundență, vor 

porni plini de dragoste pentru a duce lumii mărturia venirii Mele în acest timp. Unii vor apărea ca profeți, 

alții vor cuceri inimi cu darul Cuvântului, iar toți vor face fapte de iubire printre oameni. 

29 Acele națiuni care au fost disprețuite, acele popoare care s-au înfășurat în zdrențe, se vor trezi, 

Mă vor iubi și vor servi umanitatea. Printre ei se află și marile suflete purificate în durere. În centrul 

acestor creaturi se ascund emisarii Mei, apostolii Mei. Voi chema toate națiunile și, în scurt timp, cei care 

vor înțelege inspirația cuvântului meu vor veni la mine pentru a fi pionierii mei. 

30 Israel, iată-i pe frații tăi de arme așteptând ordinele mele și trăind în haos. În timp ce ei imploră 

pacea, alții îndeamnă la distrugere. Tânjesc să vadă noi orizonturi, noi ținuturi, tânjesc să emigreze spre 

alte ținuturi mai calde pentru a-și face acolo un cămin și pentru a-și putea desfășura sufletul în împlinirea 

legilor divine. 

31 Imperfecțiunile din practica religioasă a oamenilor vor dispărea în măsura în care ver- 

spiritualitatea pătrunde în inimi și sufletul, obosit de idolii săi falși, tânjește după prezența mea, după 

cuvântul meu. Nu Mă vor chema nici pe malurile râurilor, nici pe munți, nici în văi, nici în deșert. Ei Mă 

vor căuta în adâncul sufletului lor și acolo vor construi un templu în care Mă vor iubi. 

32 Veți vedea mulți oameni care au fost puternici pe pământ coborând de la nivelul lor social și, în 

această condiție, după mari încercări care vor fi ca o piatră de încercare pentru sufletele lor, ei vor dori 

învățătura mea și, datorită virtuților lor, se vor ridica și vor cunoaște adevărata valoare a darurilor pe 

care le-am acordat omului. În 1950 veți vedea că multe dintre predicții se vor adeveri. 

33 Multe inimi care erau ca niște câmpuri aride vor da roade. Dar vouă, pe care v-am îngrijit zi de zi, 

vă spun: Pregătiți-vă și fiți gata să împrăștiați sămânța Mea. 

34 După acel an, vor fi conflicte între "poporul lui Israel" și numai cei care vor fi rămas vigilenți, se 

vor ruga și vor lucra în legile mele vor fi o protecție pentru ceilalți. 

35 Eu v-am dat lumina ca să puteți merge în siguranță și să vă instruiți semenii. 

36 Fiți binecuvântați cu toții ─ atât cei care Mă ascultă chiar acum, cât și cei care sunt încă departe 

de manifestarea Mea. 

37 Timpul pe care îl trăiți este un timp de luptă, o luptă spirituală și o luptă a viziunilor asupra lumii. 

38 Acest indiciu este necesar, pentru că va trebui să vă aflați în fața celor care încearcă neîncetat să 

pătrundă misterul învățăturilor. De asemenea, veți sta în fața unei mulțimi de bărbați și femei de diferite 

credințe și apoi veți descoperi că în fiecare biserică sau confesiune există oameni de bunăvoință care fac 

un efort, căci acțiunile lor conțin perfecțiune. 

39 Harul meu este pentru toți, pentru că am văzut în lumea umană că toți, chiar dacă este doar 

pentru o clipă, au inimile înflăcărate de iubire pentru Divinitatea mea. 

40 Împrăștiați pe pământ sunt cei care încă se străduiesc să facă binele și caută o cale de a fi de folos 

aproapelui lor. Adevărat vă spun că oricine are această hotărâre este cu Mine. 

41 V-am spus că va veni timpul când lumina va apărea în toate locurile, în toate țările, pe toate 

continentele. Această lumină va străluci în funcție de pregătirea spirituală a omului. Dar prin aceasta se 
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va forma o nouă și mai exactă concepție despre creație, un nou concept de spiritualitate. În acest fel, va 

începe o nouă etapă de dezvoltare spirituală. 

42 Când toți oamenii inteligenți se vor uni în cele din urmă, conceptul lor de divin, etern și spiritual 

va fi clarificat. Oamenii vor trece prin multe încercări. Dar, odată ce se va termina, adevărul va ieși și mai 

mult la iveală. Iar adevărul, care este întotdeauna limpede ca cristalul și mai tare, va putea fi înțeles de 

toți. Astfel, unificarea spirituală va deveni o realitate. 

43 Învățătura pe care v-am dezvăluit-o și regulile pe care vi le-am dat vor fi recunoscute în mod 

universal. Dar nu uitați că ceea ce trebuie să transmiteți este sensul Cuvântului Meu, nu modul de 

exprimare. 

44 Nu vă îngrijorați nici de faptul că forma exterioară a închinării voastre se schimbă. Căci vă spun cu 

adevărat, va veni vremea când veți înțelege că numai esența și puritatea acțiunilor voastre vor ajunge la 

Tatăl. 

45 Vor veni la voi mulți dintre semenii voștri care, dacă vor înțelege profund spiritismul, vă vor forța 

să abandonați chiar și ultimul vestigiu de fanatism cultic pe care l-ați putea păstra. 

46 Când mă apropii de voi și mă fac cunoscut prin purtătorul de cuvânt, îi descopăr pe cei care 

ascultă fără să înțeleagă și fără să simtă. De asemenea, cei care au venit doar împinși de curiozitate. Unii 

au încercat să pună la încercare lumea spirituală. Mulți nu vin cu respectul necesar. Dar cum ar putea ei 

să creadă atât de mult în supranaturalul care se confirmă în fața ochilor lor? Ar putea oare să-și dea o 

explicație rezonabilă pentru ceea ce se întâmplă dacă nu atribuie acest miracol unei puteri superioare? 

Ce explicație pentru ce este această lucrare ar putea da celui care îi întreabă? 

47 Cel care are credință ia apa binecuvântată din aceste locuri și cu ea face minuni. Dar Maestrul te 

întreabă: Există cu adevărat o putere supranaturală în acea apă? Adevărat vă spun că puterea nu este în 

apă, ci în voi înșivă, în credința și în integritatea faptelor voastre. Căci Domnul este în voi, ca și în natură 

și în toată creația. Amintiți-vă că v-am spus atunci: Credința voastră vă va salva. 

48 Eu sunt miracolul etern care luminează intelectul vostru și vă mișcă sentimentele pentru a le 

îndrepta pe calea binelui. Dar omul a cerut mai mult de la Tatăl său și a vrut să vadă, să audă și să apuce 

cu mâinile sale ceea ce ar trebui să perceapă doar prin sensibilitatea sufletului său. Dar, din dragoste, am 

cedat copiilor Mei, deoarece am înțelegere pentru ei și îi cunosc. 

49 De aceea, în acest moment am permis lumii mele spirituale să se apropie de voi și v-am oferit 

darul de a se manifesta prin intermediul intelectului vostru, astfel încât voi toți să puteți fi martori direcți 

la realizarea acestor miracole și să credeți în prezența mea. 

Manifestarea ființelor spirituale va încuraja interpretări răuvoitoare din partea cercetașilor Operei 

mele, o vor folosi ca armă pentru a vă răni, pentru a vă calomnia și pentru a vă condamna ca vrăjitori. Dar 

după ce această proclamație își va fi semănat semințele, va dispărea. Atunci veți vedea că darurile pe 

care vi le-am dat vor continua să existe și că miracolele vor continua să se întâmple, pentru că vă veți 

ghida pașii în mod intuitiv, străduindu-vă mereu, cu ajutorul învățăturilor mele, să practicați caritatea 

activă în cel mai bun mod. 

50 Explorați Cuvântul Meu pentru ca să vă dați seama că nu vă prescriu comportamente fixe. 

51 Este esența mea de iubire pe care trebuie să o păstrați și să o împrăștiați pe căile vieții. Căci va 

veni ceasul când nu veți mai avea nevoie de aceste locuri de întâlnire. Mă voi face cunoscut pe calea ta, 

în dormitorul tău, în munți, în orice loc. Câmpul vostru va fi nelimitat pentru a practica caritatea și pentru 

a dovedi că sunteți discipolii mei. Pentru că circumstanțele fiecăruia dintre voi vor fi diferite, dar vă vor 

oferi întotdeauna ocazia de a face bine. Veți putea face acest bine atât cu gândurile, cât și cu faptele, cu 

cuvintele și chiar cu privirile. 

52 Obișnuiește-te să ai conștiința ca judecător al propriilor tale acțiuni, iar aceasta îți va indica cum 

trebuie să lucrezi pentru a exprima tot ceea ce am pus în tine. 

53 Dacă vedeți că frații și surorile voastre din munca mea nu sunt capabili să explice motivul 

manifestărilor mele, atunci ridicați-vă și explicați. Aveți cunoștințele necesare pentru acest lucru. 
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54 Nu vă mirați când va veni momentul în care doar apostolii credinței Mă vor înconjura. V-am spus: 

"Mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși". Dar acest lucru nu se datorează faptului că le aleg pe unele și 

le resping pe altele. Îi chem pe toți. Dar în timp ce unii rămân cu Mine, alții pleacă. 

55 Mulți au venit și vor mai veni la Mine. Dar vor rămâne doar cei care poartă în ei sămânța iubirii 

aproapelui. 

56 Acest cuvânt nu se referă doar la ființele umane, ci și la oștile spirituale, deoarece acestea, 

împrăștiate pe tot pământul, au o misiune de îndeplinit. 

57 Îți las liberul arbitru. Mergi unde vrei și vei simți că te mulțumește cel mai mult acolo unde simți 

iubire. Dacă Cuvântul Meu nu vă convinge prin intermediul unui purtător de cuvânt, căutați-Mă acolo 

unde Mă simțiți pe deplin. 

Căci oricine Mă urmează Mă va simți în inima sa. 

58 Vreau să vă reconciliez între voi, să vă unesc, să nu vă despart niciodată. Vă dau lumină pentru ca, 

atunci când va veni momentul, să știți să deosebiți adevărul de neadevăr. 

59 Vă văd ca pe niște copilași care vin în dorința de a primi căldura părintească sau care vin în 

dorința de a primi înțelepciunea care îi poate îndruma pe calea vieții. 

60 Sunteți neînsemnați, cu siguranță, dar din cauza slăbiciunii voastre, pentru că nu v-ați folosit de 

lecțiile pe care vi le dau în multe feluri în călătoria voastră prin viață. 

61 Cel care îmi cunoaște numele și cuvântul meu nu are dreptul să se numească ignorant, lipsit de 

sens sau slab. Nu v-am spus Eu cândva în Cuvântul Meu: "Eu sunt Calea, Adevărul și Viața"? Ce v-ar putea 

lipsi dacă mergeți pe această cale a iubirii și dacă vă hrăniți cu lumina înțelepciunii mele? Pe bună 

dreptate plânge omul în momentul nașterii sale! Sufletul știe deja că îl așteaptă valea de lacrimi. 

62 De ce nu transformați această vale de lacrimi într-un tărâm al păcii? Înțelegeți că sensul 

învățăturilor mele duce la acest scop frumos: "Pace pe pământ oamenilor de bunăvoință" ─ o pace care 

este harul și binecuvântarea Cerului, pace pe care oamenii o pot avea prin ascultarea poruncii de a se iubi 

unii pe alții. 

63 Acesta este secretul pentru a obține pacea. L-am dezvăluit lumii, i-am dat cheia care deschide 

porțile acestei împărății. Omul știe foarte bine acest lucru, dar nu a vrut să atingă pacea, măreția și 

cunoașterea pe calea iubirii. El a preferat să construiască o lume după ideile sale și o pace după gustul 

său. 

64 Lucrarea lui a decăzut pentru că nu a construit-o pe temelia fraternității în Dumnezeu, așa că 

astăzi lumea lui de vanitate se prăbușește. Omul, mândru de progresul științei sale, ar vrea să cânte un 

cântec de triumf pentru descoperirile sale. Dar în schimb aude cum îi scapă din piept un geamăt de 

durere, de groază și de remușcare când simte rezultatul muncii sale în care nu a pus dragoste. 

65 Cuvântul meu vi se pare amar? Acesta vă spune doar adevărul. 

66 Cuvântul meu nu este urzică, ci grâu, nu este întuneric, ci lumină. 

67 Faceți voia mea și nu veți plânge. Trăiește învățătura mea și vei cunoaște fericirea. Iubiți-vă unii 

pe alții și veți trăi într-o pace desăvârșită. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 201  
1 Poporul: În această epocă în care Spiritul Adevărului își revarsă lumina asupra fiecărui suflet, 

vreau ca cei care sunt destinați să Mă audă sub această formă să se concentreze și să reflecteze, pentru 

că numai astfel vor putea înțelege mesajul divin pe care vi l-am adus în acest timp. Acest mesaj este 

cartea pe care o imprim în sufletul vostru, este interpretarea divină a Legii pe care umanitatea a primit-o 

deja în primele timpuri, este esența a ceea ce conține "Cartea celor șapte peceți", al cărei secret vi-l 

dezvălui treptat, luminându-vă sufletul prin lumina Cuvântului Meu. 

2 Mâine, când veți înțelege învățătura mea, va începe bătălia. Nu veți mai avea cuvântul meu sub 

această formă, dar veți simți prezența mea în inima voastră. 

3 În prima eră, Dumnezeu a scris Legea în piatră prin Moise. Cuvântul lui Isus a fost scris cu sânge în 

inima omului. Și în această epocă voi scrie revelațiile Mele în sufletul vostru prin lumina inspirației. 

4 Dacă vă îndoiți în fața imperfecțiunilor acelor transmițători prin care Mă fac cunoscut, nu 

rămâneți în această incertitudine. Reflectați, calmați-vă și mergeți mai departe, pentru că dorința mea 

este ca voi să deveniți conștienți de măreția și adevărul pe care le conține revelația mea. 

5 Este necesar ca acest popor să fie puternic și spiritualizat în timp ce pornește spre provincii, 

triburi, sate și chiar națiuni pentru a proclama Vestea Bună. Astăzi sunteți încă niște copii ignoranți, 

așteptând cu nerăbdare momentul împlinirii misiunii voastre, dar neștiind încă ce piedici și încercări vă 

așteaptă pe drum. Dar toți cei care sunt plini de credință și de iubire vor fi capabili să înfrunte furtunile și 

vor fi insensibili la propria durere, dar nu indiferenți la nevoile oamenilor. 

6 Învățătura Mea din acest timp a fost de lungă durată, deoarece am vrut să dau ocazia multora să 

Mă audă, împlinind astfel promisiunea pe care v-am făcut-o în trecut, că orice ochi, fie că este păcătos 

sau nu, Mă va privi spiritual, reînviind astfel speranța și încrederea voastră în Mine. 

7 A fost voința Mea ca Cuvântul pe care vi-l înmânez să fie scris, pentru că în el sunt preziceri, 

anunțuri, mesaje care vor fi cunoscute de oamenii de mâine. Pentru că de multe ori memoria îți dă greș. 

8 Cuvântul meu formează un popor luminat care va include bărbați și femei din întreaga lume, iar 

puterea lor va fi întemeiată pe spiritualitatea lor. Acestui popor îi voi încredința restaurarea păcii în lume, 

a justiției, a moralității și a credinței adevărate. 

9 Astăzi, omenirea pare să fi adormit. Dar cu reală surpriză veți vedea cum unele comunități, atunci 

când vor auzi vocea mesagerilor mei, își vor deschide ușile inimii, ca niște flori care se deschid pentru a 

primi căldura și mângâierea razelor soarelui. Voi, cei care Mă ascultați acum, faceți deja parte din acel 

popor care va crește în viitor până când va acoperi întregul pământ. Sarcina voastră este de a-i îndemna 

pe oameni să renunțe la materialismul lor, de a predica dialogul de la spirit la spirit și de a-i menține pe 

semenii voștri în credință atunci când marile încercări se abăteau asupra lor. 

10 Mulțimile care au ascultat cuvântul meu în acest timp sunt doar o mică parte din cei care se vor 

ridica mâine. Datoria sa este de a rămâne unită, în ciuda încercărilor și a furtunilor care o pot lovi. Dacă s-

ar împrăștia, bătălia ar fi pierdută, steaua care l-a călăuzit până acum ar dispărea, iar el s-ar pierde în 

imensa singurătate a deșertului. Care ar fi mărturia pe care ar aduce-o adevărului meu? Care ar fi 

exemplul pe care l-ar da semenilor săi? 

11 Iubiți discipoli, țineți minte: de vreme ce am coborât să vă vorbesc, făcând perceptibilă prin voi 

prezența și cuvântul meu divin, Maestrul vostru trebuie să aibă în vedere un mare act de mântuire. Dar 

voi, pe care i-am învățat și iubit, nu trebuie în niciun caz să lipsiți învățătura mea divină de puterea ei. 

12 Discipoli, dacă vreți să aveți daruri spirituale, lăsați ca dragostea și dorința de a face binele să fie 

ceea ce vă dă această dorință. Nu căutați să posedați harul meu doar cu intenția de a vă flata vanitatea, 

pentru că atunci vă veți simți oarecum deasupra semenilor voștri. Nu căutați să vă faceți avere prin 

aceste daruri prin intermediul uzurii. 

Vă spun cu adevărat că, de îndată ce iubirea așteaptă o plată, încetează să mai fie iubire din acel 

moment. Și de îndată ce un beneficiu pe care îl face cineva are scopul de a primi o recompensă pentru el, 
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nu mai este un beneficiu. De aceea, vă atrag atenția că, dacă doriți să posedați unul dintre aceste daruri, 

trebuie ca dragostea să fie cea care vă insuflă acest lucru. 

13 Oricine vrea să Mă urmeze pe această cale trebuie să-și elibereze inima de orice egoism, egoism 

și vanitate. Numai cu o inimă curată se poate simți dragostea Mea. 

14 Când descopăr că unul dintre voi este ocupat să facă o faptă bună, cerând să se ridice în 

rugăciune pentru un semen aflat în nevoie, și văd că inima lui este plină de durere din cauza durerii 

aproapelui său, atunci iubirea mea divină îi acordă o picătură din balsamul meu vindecător și îi acord 

minunea pe care a cerut-o. 

15 În acest moment, copilul, care este responsabil pentru el însuși 

Dacă o persoană a intervenit pe lângă Tatăl pentru un semen, este o mare bucurie pentru că a dat ceea 

ce i s-a cerut persoanei nevoiașe care a primit beneficiul meu. Dacă, pe de altă parte, cineva care are 

sarcina de a practica iubirea activă față de aproapele în drumul său prin viață își folosește în mod abuziv 

darurile sale în scopuri egoiste, fără să-și dea seama, s-a lipsit de harul Tatălui și atunci nu mai poate da 

nimic; atunci se înșală pe sine însuși și își înșală semenii. Acest "lucrător" rău semăna în calea sa numai 

neghină în loc de grâu. După ce a făcut faptele sale rele, rămâne cu un gust foarte amar, o nemulțumire, 

o neliniște, și nu poate descoperi pe fața blândă a Tatălui său acel zâmbet iubitor care îi binecuvântează și 

îi confirmă faptele, și nici nu-l poate face pe fratele său să simtă influența darurilor sale spirituale. 

16 Dacă bolnavul s-a însănătoșit, dacă omul bolnav a primit mângâiere sau dacă s-a întâmplat o 

minune, această minune nu s-a datorat acelui "lucrător", ci compasiunii infinite a Tatălui pentru omul 

nevoiaș, care, în ignoranța sa, și-a pus toată încrederea în ucenicul rău al Domnului. Cu toate acestea, 

slujitorul rău atribuie miracolul, atunci când s-a întâmplat, mijlocirilor sale, darurilor sale spirituale și 

folosește această mărturie pentru a crește numărul celor care se încred în el. Dreptatea Mea trebuie să îi 

chinuie atunci, pentru ca ei să își frâneze pașii rătăciți, să reflecteze asupra falsității faptelor lor și să se 

întoarcă pe calea cea bună. 

17 Fericiți sunt cei care, la prima vizită a justiției mele, s-au căit de fărădelegile lor, s-au hotărât să nu 

mai urmeze calea aberațiilor lor și s-au străduit să repare toate fărădelegile lor, pentru că au dovedit 

astfel că satisfacțiile sufletului sunt incomparabile cu cele ale pământului. Ceilalți au ținut în joasă 

considerație pacea pe care o lasă o faptă bună în inimă, au acceptat lingușirea sau plata mizerabilă cu o 

monedă și au realizat prea târziu că prima face sufletul mare, iar cea de-a doua îl face mic și îl 

degradează. 

18 Oricine este "lucrător în câmpurile Mele" trebuie să știe că Eu l-am trimis să dea mărturie despre 

Mine. Dar pentru ca mărturia lui să fie adevărată, el trebuie să fie îndreptățit prin faptele sale, prin fapte 

de caritate, prin cuvinte bune și gânduri bune, asigurându-se astfel că inima lui rămâne curată, astfel 

încât Eu să Mă pot face cunoscut în el. 

19 Cândva v-am spus: "Cine îl cunoaște pe Fiul îl cunoaște pe Tatăl", prin aceasta am vrut să vă spun 

că, prin faptele mele pe pământ, ați putut recunoaște iubirea pe care Tatăl vostru a revărsat-o mereu 

asupra voastră. Acum vă spun că vreau să fiu cunoscut prin faptele ucenicilor Mei. 

20 Când acest popor Mă va înțelege în sfârșit și își va conduce viața în conformitate cu aceste 

instrucțiuni și își va îmbrățișa crucea cu dragoste adevărată, oamenii se vor trezi, vor deveni conștienți de 

faptele lor și vor trebui să se convingă că adevărul este cel care îi ghidează. Atunci ei vor considera că 

lucrarea mea este o revelație divină, de asemenea, o vor numi religie, doctrină sau viziune asupra lumii. 

21 Învățați și înțelegeți, o, discipoli, în ce constă misiunea pe care v-am indicat-o. Amintește-ți 

responsabilitatea ta și examinează fiecare dintre lucrările tale, astfel încât toate să fie în conformitate cu 

adevărul învățăturii Mele. 

22 În multe societăți, ordine și congregații, oamenii obișnuiesc să-și spună unul altuia "frate". Buzele 

lor pronunță cuvântul iubitor "frate", de obicei fără să-l simtă în inima lor. 

23 Cu adevărat, vă spun, dacă v-ați lua timp să vă cufundați în semnificația acestui cuvânt, ați 

descoperi sursa de viață din care ați ieșit. Ați înțelege tandrețea Mea divină și toate acestea v-ar face să 
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tremurați de remușcări când vă gândiți la distanța în care ați trăit între voi, la indiferența cu care îi priviți 

pe cei pe care îi numiți străini și la insultele pe care vi le aduceți constant unii altora. 

24 Când am venit în lume să trăiesc cu oamenii, am făcut-o pentru a vă învăța să fiți frați. M-am 

întrupat în Maria și v-am numit frații mei pentru a vă arăta cum să vă iubiți unii pe alții. Întreaga mea 

învățătură a fost pentru a vă arăta acea lege divină și unică prin care puteți să îl iubiți și să îl glorificați pe 

Tatăl. Cum ați putea să Mă iubiți fără să vă iubiți unii pe alții? Adevărat vă spun că este mai bine să 

împărțiți tot ceea ce Îmi oferiți între semenii voștri. Pentru că Tatăl are totul, dar vouă vă lipsește totul. 

25 Inspirați-vă din exemplul meu în toate viețile și faptele voastre, și vă spun cu adevărat că, dacă 

veți face acest lucru, Mă veți glorifica în toate căile voastre și veți da adevărate dovezi ale iubirii voastre. 

Dacă oamenii și-ar uni toate facultățile în scopul de a-și înălța existența, ei ar simți pe deplin prezența 

Mea printre ei. Unii vor oferi cunoștințele lor, alții dragostea lor, alții ajutorul lor, știința lor, inspirația lor, 

iar alții puterea lor. Atunci ar apărea o umanitate puternică și unită, ca și cum ar fi fost creată de un 

singur om luminat, mare, bun și, prin urmare, puternic. Acesta este omul în care am sculptat de mult 

timp legea Mea de iubire. 

26 Tare este stânca inimii lui, dar nu va rezista la ascuțișul daltei divine a cuvântului meu. 

27 Vă anunț un timp de armonie între oameni. Acest lucru v-a fost anunțat de profeții mei cu mult 

timp în urmă. Atunci veți vedea națiunile fraternizând, împărțindu-și pâinea, puterea și cunoștințele. Veți 

vedea oameni făcând pace acolo unde înainte știau doar să trăiască în războaie și dușmănii. Veți vedea 

cum, ca adevărați doctori ai oamenilor, ei aduc mângâiere celor bolnavi. 

28 Vă dați seama acum că, în realitate, nu ați reușit încă să trăiți ca frați și surori în Legea Mea? 

Înțelegeți de ce v-am spus deja în acele zile că cea mai mare poruncă a mea este: "Iubiți-vă unii pe alții"? 

29 Nu am venit în acest moment pentru a șterge din inimile voastre această poruncă supremă și nici 

pentru a o înlocui cu alta. Este de nezdruncinat și neschimbat. Vă explic doar pentru ca voi să îi înțelegeți 

scopul și să îi recunoașteți sensul, care este înțelepciunea mea. 

30 Când va înțelege această umanitate că în împlinirea acestei legi se află pacea de care are atâta 

nevoie, sănătatea care îi lipsește acum și fericirea pe care nu a găsit-o niciodată? 

31 Știu că oamenii, fără să știe, se îndreaptă spre acel punct în care, atunci când îl vor atinge, își vor 

deschide în sfârșit ochii la lumina adevărului. 

32 După ce v-am spus toate acestea, vreau ca, atunci când îi spuneți "frate" unuia dintre vecinii 

voștri, să înțelegeți ce înseamnă acest cuvânt și să vă străduiți să simțiți adevărul a ceea ce v-am dezvăluit 

astăzi. 

33 Eu vă primesc în iubirea Mea de Tată. Deși numărul celor care mă ascultă este mic, nu încetez să 

mă fac cunoscut cu iubire. 

34 Mintea voastră va fi inundată de lumina mea și acest lucru va înlătura orice îndoială pe care o 

puteți avea. 

35 Mic este numărul celor care Mă urmează și totuși îi văd neputincioși. Dar iată, Cuvântul Meu îi va 

transforma în soldați puternici și curajoși care, deși obosiți și răniți, vor ajunge într-o zi la țintă, fluturând 

în mâna lor dreaptă steagul, simbol al păcii și al fraternității. Triumful dumneavoastră trebuie să îi 

încurajeze pe mulți să vă urmeze. 

36 Binecuvântat este cel care își recunoaște și își îndeplinește misiunea. Sufletul are nevoie de 

hotărâri ferme, de forță și de voință pentru dezvoltarea sa. Dacă acest lucru lipsește, progresul este lent 

și are nevoie de multe vieți pământești pentru a se perfecționa. Oamenii trebuie să cunoască toată 

învățătura mea, care este calea sufletului spre perfecțiune. Intuiția nu este suficientă, au nevoie și de 

cunoștințe pentru a nu se opri niciodată pe cale, pentru a recunoaște valoarea timpului și a 

oportunităților și pentru a nu mai fi oameni morți din punct de vedere sufletesc. 

37 Viața ar trebui să se dezvăluie mai mult în suflet decât în trup. Câți au trăit în această lume, dar 

cât de puțini au trăit spiritual, au exprimat harul care există în fiecare ființă umană, în acea scânteie 

divină pe care Creatorul a pus-o în om. 
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38 Dacă oamenii ar fi capabili să păstreze clarviziunea în mintea lor, ar putea să-și vadă trecutul, 

prezentul și viitorul prin intermediul ei. 

39 Spiritul este ca o carte a înțelepciunii mele divine. Cât de mult conține! Tot timpul are ceva să-ți 

dezvăluie ─ uneori revelații atât de profunde încât îți sunt de neînțeles. 

40 Acea scânteie de lumină care este prezentă în fiecare ființă umană este legătura care îl leagă pe 

om de spiritualitate, este cea care îl pune în contact cu lumea de dincolo și cu Tatăl său. 

41 Dacă sunteți atenți, veți înțelege că totul este legat de viața veșnică ─ cea care vă așteaptă și de 

care vă apropiați cu fiecare zi sau cu fiecare clipă care trece. 

42 Am nevoie de lucrători în câmpurile mele care să învețe să semene și să cultive această sămânță, 

de capete limpezi și de inimi pline de bunăvoință. Pentru că mulți dintre cei care au primit darurile mele 

au devenit "fii risipitori", care au rămas cu tatăl lor doar pentru o perioadă de timp și apoi au căutat 

plăcerile. Dar cuvântul meu se va împlini și se vor întoarce. Pe drumul lor vor întâlni dreptatea mea 

implacabilă; dar când se vor întoarce la mine, mă vor găsi ca pe un Tată bun. 

43 Voi, mulțimile, porniți și plecați ca mesageri ai acestei Lucrări și duceți Vestea cea Bună tuturor 

fraților voștri. Aveți credință în Cuvântul meu și veți face minuni. Această lumină va trezi omenirea din 

somnul ei. 

44 Mergi înainte pe cale, pas cu pas, ca să o cunoști. Aceasta este calea largă a legii mele. Lupta pe 

această temă continuă la nesfârșit. Uneori veți bea pahare foarte amare, dar veți trăi și satisfacții infinite 

atunci când veți experimenta pacea Domnului în sufletul vostru. 

45 Eu deschid drumul și marchez calea. Ar trebui să fiți ascultători ca niște oi, atunci nu vă veți 

poticni. Dacă Mă întrebi unde te conduc, îți voi răspunde: spre cea mai înaltă fericire a sufletului. Cine ar 

putea să piară pe calea vieții dacă poartă pe umeri crucea iubirii? Să nu credeți că vă cer să îmi dedicați 

toate orele din viața voastră. Aveți îndatoririle voastre pe pământ, pe care trebuie să le îndepliniți, și 

trebuie să știți că și acestea sunt sfințite și fac parte din destinul vostru spiritual. 

46 Pentru Mine, cer doar o scurtă rugăciune spirituală în fiecare zi. Dar în acele momente pe care mi 

le consacrați mie, ar trebui să vă eliberați de orice sărăcie și mizerie umană, pentru a putea intra cu 

adevărat în prezența mea și a vă bucura de mângâierea și pacea mea. 

47 Cu toții aveți de îndeplinit sarcini diferite din punct de vedere spiritual. Unii nu vor părăsi zona în 

care au trăit, alții vor pleca și vor porni spre alte ținuturi. Unii vor pleca departe de rudele lor pentru a-și 

desfășura activitatea, alții își vor desfășura activitatea în sânul familiei. 

48 Unii cred că Maestrul v-a încredințat doar o sarcină spirituală în acest moment. Dar se înșeală 

grav, pentru că sufletul vostru, încă de la origine, și-a adus cu el calea de dezvoltare predesenată în sine. 

În acest timp, ca și în trecut, nu am făcut decât să vă reamintesc pactul pe care sufletul vostru l-a făcut cu 

Tatăl său înainte de a veni pe acest pământ. 

49 Îmbrățișați sarcina voastră cu dragoste, o, discipoli, pentru ca voi să reușiți ca semenii voștri să 

urmeze pașii mei. Trebuie să vă dați seama că aveți tot ce este necesar pentru a fi semănătorii acestei 

semințe. În sufletul și în trupul vostru aveți toate capacitățile pentru a rezista încercărilor și pentru a 

câștiga bătălia. 

50 Lasă-ți sufletul să fie cârma trupului tău și lasă ca lumina spiritului tău să-ți lumineze calea și să 

domine patimile și impulsurile cărnii. Atunci îndeplinirea sarcinii tale va fi ușoară. 

51 Amintiți-vă că trebuie să returnați sămânța spirituală care a fost încredințată fiecăruia, înmulțită, 

pentru a fi păstrată în grânarele mele. Astfel, veți înțelege că trebuie să vă folosiți de timpul pe care îl 

aveți la dispoziție. 

52 Ferice de cel care bea cu răbdare paharul de suferință pe care i-l oferă lupta, căci în cele din urmă 

durerea lui se va transforma în fericire. Fiți plini de credință și de curaj, atunci nu vă veți teme de 

judecățile oamenilor. Temeți-vă de voi înșivă, pentru că o slăbiciune sau o eroare poate avea consecințe 

grave pentru voi. Dacă unul dintre semenii voștri, care tocmai a devenit orb de întunericul care acoperă 

lumea, vă rănește perfid inima, iertați-l și veniți la mine, ca să vă închid rana cu iubirea mea. 
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53 Poartă cu răbdare povara crucii tale și să știi că această existență și îndeplinirea misiunii tale 

spirituale dificile are rolul de a-ți permite să-ți ridici sufletul spre împărăția la care are dreptul. 

54 Dacă îți îndeplinești sarcina pe pământ, o vei îndeplini și în viața de apoi. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 202  
1 Privește cu privirea spiritului tău steaua care te conduce în prezența Tatălui tău. 

2 Iată-l pe Mântuitorul care vă aduce în cuvântul său căldura divină de care sufletele voastre, 

tulburate de pelerinajul dureros al vieții, au nevoie. 

3 Când vă apropiați de Mine din cauza durerii, dragostea Mea vă primește. Aveți credință și 

alăturați-vă solemnității acestei manifestări. 

4 Vreau să fiu cu tine, atât de aproape de inima ta încât să-mi simți cu adevărat prezența. Vreau ca 

noi doi să fim una în armonia și cordialitatea acestei nopți; să fiți conștienți că eu sunt prima voastră 

lumină, promisiunea divină, Maestrul neobosit care se străduiește să vă facă sufletele perfecte, demne 

de Dumnezeu. 

5 Vreau să fiu cu voi, chiar dacă este vorba doar de o oră, dar în așa fel încât să vă fie imposibil să vă 

despărțiți de mine. Vedeți, vreau să vă umplu de cordialitate, de speranță și de balsam tămăduitor, și 

vreau să vă amintiți că am venit în lume într-o noapte ca aceasta pentru a vă arăta, prin viața și faptele 

mele exemplare, calea care duce la Împărăția Cerurilor. 

6 Apropiați-vă de Mine pentru a primi în inimile voastre esența acestui Cuvânt și pentru ca 

rugăciunea voastră, care emană în tăcere din inimile voastre, să se unească cu toate cântările cerurilor în 

acest ceas solemn. 

7 Rugați-vă cu toții, rugați-vă pentru cei săraci, pentru cei suferinzi, pentru cei întemnițați, pentru 

cei bolnavi, pentru cei orfani. Rugați-vă ca gândurile voastre să aducă ușurare celor care suferă, să 

înveselească pe cei care plâng și să usuce lacrimile celor care plâng. 

8 Nu există nimeni dintre voi, oricât de tare i-ar fi inima, care să nu fie mișcat în aceste momente. 

Dar vă mai spun că pentru a te gândi la alții, trebuie să uiți de tine însuți. Atunci ei, tu și cu mine vom fi 

una în această oră de comuniune spirituală. 

9 V-am vizitat în singurătatea voastră și, când învățătura mea de astăzi se va încheia, voi lăsa ca o 

urmă a prezenței mele un parfum care va fi de neuitat pentru acest popor. 

10 Lăsați-Mă să culeg florile ofilite pe care inimile voastre pline de necazuri și de răni mi le oferă, și 

voi lăsa acolo o lampă de credință și de speranță. 

11 Spiritul meu caută astăzi inima voastră pentru a se ridica din nou în inima umanității. 

12 Vă spun cu adevărat, dacă veți face din sentințele mele legea voastră, dacă îmi veți urma pașii și 

mă veți lua drept exemplu, iubirea divină care v-a adus sămânța nemuririi când a devenit om, cu multe 

secole în urmă, va începe să înflorească în inimile voastre. 

13 Eu însumi am venit acum să vă explic motivul acestei iubiri, deoarece nu ați putut să o înțelegeți. 

14 Sufletul tău tremură când Mă ascultă și Îmi spune: "Doamne, se pare că am fost cu Tine în acel 

moment. Cuvântul Tău îmi amintește totul. Vrei să mă eliberezi de această incertitudine, Stăpâne?" 

15 Adevărat vă spun că, în acele zile, spiritele și oamenii au fost martori ai venirii Mele și ai lucrării 

Mele în lume. 

16 Sufletul tău este același, chiar dacă a trăit într-o altă lume sau a locuit într-un alt corp. Astăzi 

plânge cu alți ochi, dar esența sa este aceeași și întrebările sale sunt aceleași. Și ea Mă întreabă, încearcă 

să Mă vadă sau să Mă descopere. Apoi îi spun să nu se teamă, să fie bucuroasă, să înțeleagă că viața în 

infinit este o permanentă interogație și că este necesar să fie umilă, perseverentă și cu o mare putere de 

credință pentru a înțelege lecțiile divine. 

17 De multe ori doriți să înțelegeți mai întâi lucrurile mari și apoi pe cele mici. Totuși, începeți prin a 

vă cunoaște pe voi înșivă. Cercetați-vă, puneți-vă întrebări și veți experimenta cum începeți să vă hrăniți 

cu focul ființei voastre. Căci Dumnezeu a aprins-o cu focul Duhului Său cel Sfânt. 

18 Înțelegi vag această instrucțiune, deoarece știi că nu poți avea mai multe cunoștințe decât cele 

care corespund dezvoltării tale. Dar vă asigur că cei care știu să Mă caute în interiorul ființei lor, în 

templul propriului suflet, vor primi în curând un răspuns la acele întrebări pentru care nu au reușit să 

găsească o explicație timp de secole. 
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19 Dacă în om există o rebeliune față de spiritual, este firesc ca micimea lui de spirit să nu poată 

judeca Infinitul. Și oricât de mult vă vorbește Maestrul despre măreția Tatălui, omul nu este capabil să 

înțeleagă ce conține acest adevăr. 

20 Trebuie să vă spun că vă vorbesc tocmai despre acea cunoaștere pe care ar trebui să o aveți 

despre Dumnezeu. Pentru că a înțelege totul, a pătrunde totul și a cunoaște totul așa cum ai vrea să fie, 

asta nu se poate realiza. 

21 Numai Dumnezeu Îl cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu, vă spune Maestrul. 

22 Oameni buni, deveniți conștienți de tăcerea profundă cu care universul îl salută și se închină 

Domnului lor în acest ceas. Totul este scufundat în devoțiune iubitoare, în contemplație sublimă, în 

adorație profundă. 

23 Motivul este că toate ființele și toate lucrurile create știu că tocmai acum dau Cuvântul Meu, 

același Cuvânt care a ieșit de pe buzele lui Isus, căruia i s-au supus oamenii și regatele naturii, căruia i-au 

cedat bolile incurabile și prin care au înviat morții. 

24 În această noapte de sărbătoare duhovnicească pentru cel care știe să se pregătească și să se 

înalțe, aveți în invizibil, în neatins, prezența și vizitarea acelor ființe pe care le numiți îngeri. Dacă ați 

putea să vă desprindeți cu adevărat sufletul de corp, ați vedea câmpurile, orașele, casele și spațiul cosmic 

iluminate de strălucirea cerească a nenumăratelor ființe, mesageri ai luminii, ai păcii și ai iubirii. 

25 Cerul se apropie de pământ, iar lumina sa îl caută atât pe cel care își face timp să-și amintească, 

cât și pe cel care a uitat adevărul spiritual. 

26 Bucurați-vă, oameni buni, bucurați-vă măcar în această noapte, căci încă nu sunteți în stare să 

păstrați această pace pentru totdeauna. 

27 Bucurați-vă cu bucuria firească a inimii, care este cordialitate și întoarcere la bunătate. Da, fiți 

bucuroși cu încântarea spiritului, care este iluminarea eternă. 

28 Numiți această noapte "Noaptea Sfântă", în amintirea celei în care a venit pe lume Rabinul. 

29 Sub influența divină a acestor amintiri, oamenii se apropie mai mult, cei absenți sunt amintiți, 

greșelile sunt iertate, familiile se reunesc, prietenii se vizitează reciproc, inimile se umplu de speranță. 

Toată lumea pare să se aștepte la ceva surprinzător pe care nu poate pune degetul pe el ─ în noaptea în 

care oamenii lasă puțină căldură să pătrundă în duritatea inimilor lor, iar unii lasă puțină spiritualitate să 

pătrundă în materialismul lor. Dar vă întreb: credeți că numai această noapte este demnă de a fi numită 

"sfântă" de către oameni? Nu ai putea, cu puțină iubire, să faci "sfinte" toate nopțile și zilele existenței 

tale, ca să simți că viața este sfântă în fiecare clipă? 

30 Tu îmi spui: "Este noaptea în care în fiecare an comemorăm acea noapte în care ai venit în lumea 

noastră pentru a ne aduce un mesaj de iubire." Dar Eu vă răspund că acel ceas a indicat momentul în care 

s-a născut acel om în care "Cuvântul" a devenit om, dar că Duhul Meu a fost la fel de aproape de oameni 

atunci cum a fost și înainte și cum este și astăzi. 

31 Dar atâta timp cât nu trăiți o viață de zi cu zi total dedicată legii, adevărului și iubirii reciproce, 

măcar faceți un efort pentru a fi uniți spiritual în această noapte de pomenire. 

32 Căutați-Mă pe Mine toți, veniți la Mine toți, dar veniți cu ascultare și smerenie, așteptând totul de 

la mila Domnului vostru. 

33 Să nu vină nimeni cu îngâmfare sau vanitate, căci vă spun că îmi sunteți mai dragi ca niște 

nevoiași și păcătoși, dar umili care își spală petele în apele cristaline ale iertării mele. 

34 Oh, dacă ați putea veni cu Mine în spirit și să vedeți de aici toată mizeria omenirii! 

35 Dacă cei puternici, cei bogați și cei care trăiesc înconjurați de confort ar fi vrut să fie cu Mine în 

acea noapte, i-aș fi dus în duh în locurile de durere și sărăcie pe care nu vor să le vadă. 

36 Apoi le spuneam: "Lăsați pentru o clipă sărbătoarea voastră și haideți să vizităm împreună locurile 

unde trăiesc frații voștri, cei săraci. Să vedem cum sărbătoresc ei această noapte binecuvântată, de 

tristețe pentru unii și de sărbătoare pentru alții. Fiți liniștiți, le-aș spune, vă cer doar câteva clipe, după 

care vă veți putea întoarce la ospățul și la petrecerea voastră. Apoi i-aș duce din loc în loc și le-aș arăta o 
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mamă bătrână care, în singurătatea taberei sale mizerabile de noapte, plânge pentru pierderea copiilor 

ei, care erau speranța ei și care i-au fost răpiți de război. 

37 Această femeie trăiește doar din amintiri și rugăciuni. În timp ce sunt mulți care se îmbată cu 

plăceri, ea bea paharul suferinței. Sufletul ei așteaptă doar ora când va părăsi această lume și va intra în 

eternitate. Pentru că speranța ei în omenire s-a stins de mult. 

38 Apoi le-aș arăta copiii care umblă printre oameni, care nu respectă viața vecinilor lor, care nu-i 

iubesc și nici nu-i înțeleg pe cei nevoiași. 

39 I-aș face pe acești oameni să audă întrebările atât de profunde ale copiilor care, în ignoranța lor 

umană, se întreabă care este motivul atâtor nedreptăți, atâta răutate, egoism și cruzime. 

40 Apoi îi duceam în acele locuri unde se auzeau gemetele înăbușite și plânsetele unui bolnav, care 

își simțea trupul sfărâmându-se, așa cum se rupe o creangă când o biciuiește furtuna. Ei sunt cei bolnavi, 

cei învinși, cei uitați. 

41 Mai târziu, voi face ca porțile penitenciarelor să ne lase să trecem, pentru ca ele să privească 

miile de oameni care, din lipsă de iubire, milă, lumină, dreptate și pace, au căzut în întunericul unei 

închisori. 

42 Și astfel le voi arăta din loc în loc, într-o singură imagine, toată mizeria și durerea provocate de 

această luptă pentru putere, de lăcomia, de ură, de materialism și de foamea nesățioasă de putere a 

conducătorilor cu puterea lor falsă ─ a celor care se cred puternici și totuși nu sunt, și care nu lasă pe 

nimeni să posede ceea ce este de drept al lor. 

43 Dar nu-i chem, pentru că știu că nu vor să audă vocea mea, deși ea se aude în conștiința lor. 

44 Voi, însă, oameni care Mă auziți în prezent și care ați cunoscut lipsurile, singurătatea, frigul și, de 

asemenea, orfani, și care, de aceea, simpatizați atât de mult cu acei oameni care strigă de foame și sete 

de dreptate ─ veniți la Mine și împreună vom vizita în spirit pe cei bolnavi, pe cei suferinzi, pe toți săracii 

și pe cei uitați din lume. 

45 Veniți ca să mă vedeți cum îmi întind mantia și o unesc cu a voastră pentru a acoperi cu iubire 

întreaga umanitate. Veniți ca să auziți vocea mea spirituală care le spune celor care plâng: nu mai 

plângeți, nu mai fiți triști, treziți-vă la credință și la speranță, care sunt lumina pe calea vieții. Cu adevărat 

vă spun, dacă vă rugați și vă "treziți" din nou cu credință adevărată, aceste zile de durere pentru omenire 

vor fi scurtate. 

46 Da, oameni iubiți, de aici, de pe scaunul în care vă odihniți pentru a Mă asculta, puteți lăsa 

sufletul vostru să se apropie de locuința Mea pentru a vedea, înțelege și simți mai bine tragedia 

oamenilor, frații săi. 

47 Vedeți acele mulțimi de oameni care sunt plini de fericire? Sunt soldați care au luat un scurt 

armistițiu în timpul bătăliei pentru a-mi oferi câteva minute de rugăciune și reculegere. Dar bucuria și 

beatitudinea lor este înșelătoare. Mănâncă și beau pentru a-și ușura suferința. Există o mare durere în 

inima lor. Suferă, oameni buni, suferă foarte mult, și mai ales în această noapte care este un chin pentru 

ei. Fiecare amintire este o înțepătură, fiecare nume sau chip pe care îl vizualizează este o rană. 

48 În timp ce tu ești liniștit în ciuda necazurilor tale, în timp ce tu îți poți vedea părinții, copiii și 

soțiile, ei trebuie să suporte amărăciunea de a nu-i putea îmbrățișa și teama la gândul că s-ar putea să 

nu-i mai vadă niciodată. 

49 Mulți, foarte mulți dintre ei suferă în timp ce distrug vieți, distrug case și orașe, semănând durere, 

suferință și lacrimi, iar apoi cred că au pierdut orice drept de a se întoarce la familia lor, la pace, la sânul 

lor. 

50 Știu că mulți dintre ei nu sunt vinovați, nu au nici ură, nici dorința de a distruge în inimile lor. Știu 

că sunt victime, sclavi și unelte ale celor cu adevărat răi. 

51 Numai eu pot să-i salvez, numai dragostea mea îi poate acoperi protector. În lume sunt 

abandonate. 

52 Voi, oameni care nu vă puteți imagina ce înseamnă această încercare, dar care astăzi ați fost 

atinși de Cuvântul Meu pe cele mai sensibile corzi ale inimii lor ─ trimiteți-le gândurile voastre pline de 
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milă și de lumină. Pentru că într-adevăr, vă spun eu, se vor simți întăriți și încurajați, fără să știe de ce, să 

se roage și să spere că în sfârșit războiul ucigaș se va sfârși, iar urechile lor vor auzi din nou, în loc de 

vuietul mormăitor al bătăliei, acele cuvinte dulci care spun: "Pace pe pământ oamenilor de bunăvoință". 

53 Rugați-vă, oameni buni, și faceți astfel ca lumea să aștepte lumina unei noi zile, ca oamenii să-și 

amintească de promisiunea mea ─ cea care vorbește de vremuri mai bune, de spiritualizare și bunăstare. 

54 Și eu vă spun: Să ne întoarcem acum la inimile celor 

Copiii să și-i caute pe cei cărora le lipsește totul. Gândește-te la ei: ei dorm, în visele lor nu există nici o 

mustrare împotriva cuiva, deși patul lor este foarte greu. 

55 Astăzi nu a fost pâine pe masă, dar ei se odihnesc cu încredere pentru noua zi. Sunt îmbrăcați în 

zdrențe, dar nu se simt rușinați pentru că sunt inocenți și zâmbesc chiar dacă trupurile lor sunt lipsite de 

căldură. Ei sunt îngeri pe pământ, căci zâmbetele lor fără margini reflectă puritatea cerului. 

56 O, inocență! Acoperiți-i cu cea mai bună mantie a voastră, căci a lor este împărăția cerurilor! 

57 Voi toți numiți această noapte "Noaptea Sfântă" și Eu revărs un potop de binecuvântări asupra 

tuturor copiilor Mei. 

58 Să știi că eu sunt al tău și tu ești al meu. Amintiți-vă că Eu v-am dovedit dragostea Mea pentru voi 

trăind printre voi, oamenii de rând, născându-mă în sărăcie, muncind printre spini și murind în privațiuni. 

59 Nu puteți spune despre Mine că nu vă înțeleg. Căci nu numai că am văzut suferințele voastre, dar 

le-am trăit Eu însumi. 

60 Vă vorbesc, de asemenea, despre cei bătrâni ─ cei care au trecut demult de primăvara vieții și 

simt acum frigul iernii. Pe măsură ce îmbătrânesc, le lipsește puterea, energia, sănătatea. Munca devine 

dificilă, membrele devin neîndemânatice și nu li se mai cere să coopereze. 

61 Astfel, bătrânii se văd excluși din lupta pentru viață a celorlalți, se văd singuri, iar inimile lor 

umilite trebuie să se scufunde în tristețe și să cunoască greutățile, mizeria, foamea, singurătatea. Vorbesc 

despre ei pentru că și ei au nevoie de ajutorul și de mângâierea voastră. Iubiți-i, oameni buni, și veți avea 

dreptul să vă așezați la marea masă a banchetului spiritual unde vă voi spune: Fericiți sunteți voi care, 

urmându-l pe Maestru, ați reușit să-i înțelegeți pe toți cei care suferă. 

62 Astfel, începeți să dezvoltați compasiunea în voi înșivă. Atunci voi folosi mâinile tale pentru a 

transmite binecuvântările Mele prin ele și niciodată nu te vei mai împotrivi să le folosești pe ale tale 

pentru a le dărui fratelui tău, astfel încât atunci când Îmi spui: "Doamne, tot ce este al Meu este al Tău", 

să spui asta din inimă. 

63 Dacă ați practicat caritatea activă în viața dumneavoastră, continuați să faceți acest lucru. Dar 

dacă nu, începeți cu prima persoană nevoiașă care vă bate la ușă, fie că este vorba de un bolnav 

sufletește sau trupește, de o inimă pustie, de o văduvă, de un bătrân sau de un copil. 

64 Amintiți-vă că cei cu adevărat nevoiași îl reprezintă pe Isus, că El vine în fiecare dintre ei pentru a 

vă spune: "Mi-e sete", sete ca voi să vă iubiți unii pe alții. 

65 Este posibil ca inimile oamenilor să nu fie zguduite în fața imaginilor de mare durere și mizerie pe 

care le oferă această umanitate? Da, da, este posibil. Îi văd pe cei care nu suferă greutăți mângâind cu 

privirile lor comorile pe care le posedă cu mai multă tandrețe decât oamenii, copiii lui Dumnezeu. 

66 Iubiți oameni, voi M-ați însoțit în aceste scurte momente pentru a-i vizita pe cei nevoiași. Fiți 

binecuvântat pentru asta. Să nu credeți că îi uit pe cei bogați și puternici. Pentru că, deși ei nu par să aibă 

nevoie de Mine, Eu le cunosc cel mai bine mizeria, suferințele și nenorocirile. Dar astăzi ei cred că au 

totul. Atunci de ce să-mi ceri ajutorul, de vreme ce, după ei, Eu sunt Hristosul bolnavilor, al pariaților, al 

celor necăjiți? Ei nu știu că sarcina Mea este să îi salvez de falsa splendoare pentru a le oferi adevărata și 

eterna fericire. 

67 Știi cine, în afară de tine, a mai auzit cu fervoare cuvântul meu și și-a simțit spiritul tremurând de 

iubire? Este Maria, iubite popor, spiritul matern care trăiește în sânul Creatorului și a cărei ființă intimă 

va fi mereu unită cu memoria lui Isus. 
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68 Drumul ei prin lume a fost scurt, deși a fost mai lung decât al meu, pentru că a venit mai devreme 

și a plecat mai târziu. Cuvintele ei scurte și pline de dragoste erau o mângâiere cerească. 

69 Simțiți-o în spirit, iubiți-o și întoarceți-vă la ea în mod spiritual. Să știi că ori de câte ori vei săvârși 

fapte de milostenie, ea va fi alături de tine, ținând mantia ei de mijlocire și de iubire maternă peste 

lumea suferindă și sângerândă, și în fiecare dintre plângerile sau durerile tale vei putea auzi o voce care 

îți va răspunde cu căldură: Nu vă fie teamă, sunt aici, aveți credință. 

70 Oameni buni, voi ați fost cu Mine, suflarea Mea a intrat în inima voastră în această noapte 

binecuvântată și v-a făcut să uitați toate greutățile. 

71 Rugați-vă ca lumina Mântuitorului vostru să vă fie călăuză și să vă conducă prin această mare 

furtunoasă pe care o traversați astăzi. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 203  
1 Bine ați venit, voi care doriți să vă extindeți cunoștințele pentru a descoperi cele mai înalte 

elemente ale ființei voastre. 

2 Fericiți și binecuvântați vor fi cei care doresc să vadă clar. Dar vă spun cu adevărat, nu puteți 

realiza acest lucru până când nu faceți efortul de a vă scoate bandajul care vă acoperă ochii. 

3 Omul a fost de două ori vinovat: nu numai pentru că nu face nici un fel de efort pentru a face să 

cadă bandajul care îl împiedică să cunoască cele mai înalte învățături, ci și pentru că nu s-a eliberat de 

cătușele materiei care l-au sedus ─ în contrast cu plăcerile sufletului ─ la plăcerile fizice. Acesta este 

motivul pentru care s-a înrobit sub stăpânirea patimilor și permite ca sufletul său să semene cu un șchiop 

care nu face nimic pentru a se însănătoși. 

4 În toate domeniile văd majoritatea oamenilor instabili, peste tot întâlnesc doar persoane slabe. Și 

la ce se datorează acest lucru? La faptul că nu ai curajul și voința suficientă pentru a ieși din mizeria în 

care te-ai blocat, pentru a depăși inerția care forjează cătușele ce te leagă de materie, iar aceasta este 

originea tuturor viciilor, a tuturor erorilor. 

5 Dar omul nu vrea să se folosească de acea putere cu care a fost înzestrat, care este voința. 

6 Voinței, care trebuie să fie legislatorul neîngrădit, care trebuie să devină conducătorul suprem și 

care, sprijinită de rațiune, trebuie să lupte ─ putere contra putere, dominație contra dominație: pe de o 

parte pasiunile și dorințele, pe de altă parte rațiunea și voința, până când acestea din urmă câștigă lupta 

și poți spune că ești eliberat. 

Atunci veți fi capabili să fiți marii profeți, marii iluminați, "supraoamenii". Apoi veți putea trăi cu 

animalele sălbatice și vă veți putea juca cu reptilele. Căci, adevărat vă spun că, din pricina fărădelegilor 

care vă afectează, vă temeți de acei frați mai mici ai voștri, și acesta este și motivul pentru care vă atacă. 

Dar dacă îți faci timp să observi oamenii, vei descoperi că există oameni mai sălbatici decât tigrii și 

care au mai mult venin decât cobra. 

7 Să nu credeți că profeții din antichitate puteau face minuni pentru că erau predestinați să facă 

acest lucru. Nu, a fost pentru că au luptat până au ieșit victorioși și au devenit adevărați slujitori ai 

Templului. Dar adevărat vă spun: Cel care se străduiește cel mai mult să atingă adevărul este supus 

fărădelegilor și patimilor. 

Dar voi posedați lumina care vă luminează, care este puterea divină, natura nemuritoare și pură, 

esența indestructibilă care animă totul și îl poartă pe om spre cea mai înaltă fericire. Această esență 

indestructibilă este elementul pur pe care îl posedă fiecare ființă umană. Dar omul s-a otrăvit cu plăcerile 

pământești și, de aceea, această substanță indestructibilă, această esență nemuritoare, a fost acoperită 

cu veșmântul muritor și s-a sacrificat în mod voluntar. 

Dar, prin puterea pe care o posedă, va restabili treptat demnitatea omului muritor, iar acesta va dori 

atunci bucuriile fructului nemuritor și va renunța pentru totdeauna să se mai lupte pentru plăcerile 

corupte pe care le dăruiește fructul rău. 

8 Dar de ce aveți nevoie pentru a realiza toate acestea? ─ Cunoașterea modului în care să vă folosiți 

forța și energia pentru a lucra ca adevărați lucrători ai Templului, astfel încât să puteți fi victorioși și să 

îndepărtați legătura de la ochi care vă acoperă ochii, pentru a putea vedea clar și a nu face un pas greșit, 

nici să bâjbâiți în întuneric. 

9 Ți-am vorbit despre ceea ce tu numești secrete. Dar trebuie să studiați cu atenție cuvântul meu 

pentru a percepe toată lumina. 

10 Vreau să înțelegeți acest mare adevăr, că nici Dumnezeu, nici natura nu au secrete pentru om. 

Este vorba de slaba înțelegere a învățăturilor divine care l-a făcut pe om incapabil să urmeze adevărata 

lege. De aceea, el rătăcește de aici încolo, dintr-o parte în alta, fără să înțeleagă nimic, fără să simtă 

nimic, fără să înțeleagă că Dumnezeu este în spiritul omului și se face mereu cunoscut pentru binele lui. 

11 Legea adevărată înseamnă perfecțiune. Căci ce rost are să spui că practici o religie sau alta? Ce 

rost are să-ți spun că tu crezi în Dumnezeu, când faptele tale, gândurile tale, spun exact contrariul? Va 
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veni ziua când vă voi da Împărăția mea din ceruri, ca să vedeți că eu sunt în Tatăl, voi în mine și eu în voi. 

Acest legământ se va numi Legământul Păcii. Atunci veți împlini Legea. Îl veți recunoaște ca fiind singurul 

Domn, nu va exista nicio preferință a unuia față de altul, pentru că vă veți iubi cu toții ca unul singur, ca o 

singură ființă. 

Dar dacă vreți, dacă voi, iubiții mei, faceți efortul, dacă vreți să fiți adevărații slujitori ai templului, 

putem încheia acest legământ de pace chiar astăzi. 

Nu vă gândiți că trebuie să părăsiți această planetă pentru a încheia acest legământ. Nu. Ceea ce vă 

trebuie este voință. Masa este pusă și vă invit să luați loc. Veniți și ocupați-vă locurile, lăsați-mă să vă 

conduc, să vă slujesc. Luați cu mine pâinea adevărului, luminați-vă cu torța iubirii, dați drumul la bandajul 

care vă acoperă ochii, rupeți cătușele patimilor, luminați-vă cu lumina cea mai înaltă ca niște copii ai lui 

Dumnezeu ce sunteți. 

Vă invit, veniți cu Mine, alăturați-vă Mie în imnul de laudă: "Slavă lui Dumnezeu în cele mai înalte, și 

legământul păcii să fie acum stabilit pe pământ. Aleluia, aleluia, aleluia Domnului." Primește roua Mea 

binefăcătoare, satisfacția Mea. Predați-Mi necazurile voastre, dați-Mi necazurile voastre și nu vă mai 

amintiți de ele. Cântați împreună cu mine: "Aleluia, aleluia Domnului". ─ Nu deveni prea gălăgios, iubitul 

meu, căci Eu sunt cu tine. 

12 Dacă ați putea fi în armonie cu concertul ceresc, nu ați mai avea nici cea mai mică dorință de a 

mânca din nou fructul otrăvit. Întotdeauna vei lăsa ființa nemuritoare să strălucească în tine. Vreți să 

veniți la masă, iubiții mei copii? Este stabilit și eu sunt serverul tău, eu te ghidez. Vino, căci te aștept. 

13 Nu fiți ca fariseii, care se arată în templu, în sinagogi, cu fețele palide, ca să se spună că au postit, 

iar apoi își lasă răutatea și impulsivitatea să tragă frâiele. Nu, iubiții mei, voi trebuie să fiți la fel în sala de 

ședințe, pe străzi și în casele voastre, mereu mai tare decât apa limpede, pentru ca cei care vor să atace 

învățătura lui Isus să o vadă și să spună că învățătura mea este cu adevărat bună, pentru că voi sunteți o 

oglindă vie a virtuții în viața voastră publică și privată, pentru că lăsați peste tot iubire, adevăr și 

bunătate. 

14 În acest moment Mă apropii pentru a contempla poporul Meu și pentru a scrie Cuvântul Meu în 

inimile lor. Vă las amintirea manifestării Mele prin acești purtători de voce. Dacă veți reflecta, vă veți da 

seama că nu am tăcut nici măcar o clipă, că eu, Cuvântul, v-am vorbit mereu. Vocea mea, pe care o trimit 

oamenilor în multe feluri, fie că se adresează minții, spiritului sau inimii lor, este încurajare, întărire, 

speranță, inspirație și uneori judecată. 

15 Și eu vă spun: În toate timpurile, oamenii M-au căutat spiritual ─ unii cu mai mult zel decât alții. 

16 Pentru că nu veți găsi totul pe pământ. Există cunoaștere și revelație pe care Eu le rezerv pentru 

Mine, astfel încât, atunci când le veți căuta, Mă veți găsi. Niciodată nu v-am refuzat iubirea Mea, mila 

Mea, care a mers până la a vă acorda chiar și ceea ce știți că nu este bun pentru voi, astfel încât, atunci 

când ați cerut-o, să vă convingeți singuri de greșeala voastră. 

17 Acest timp al manifestărilor spirituale și al cuvântului divin a fost un ospăț, un banchet la care ați 

fost invitați să vă umpleți cu mâncarea lui. Cei care au venit "goi" au găsit haine decente pentru a se 

acoperi. 

18 După lungi călătorii și eforturi, ai reușit să intri la umbra unui copac măreț, unde ți-ai recăpătat 

puterea și ai învățat să învingi șoaptele ispitei care te invită să părăsești calea cea bună la fiecare pas. 

Astfel, încetul cu încetul, învățați să fiți buni discipoli. 

19 După ce v-am dat instrucțiunile Mele, vă găsesc deci entuziaști ─ gata să continuați să vă dedicați 

acestei Cauze. Ați înțeles responsabilitatea, obligația de a face cunoscută această lucrare cu puritatea și 

sinceritatea care îi sunt inerente. Acum vă dați seama că, dacă lucrați cu zel, docilitate și iubire, veți 

îndepărta mulți ciulini și spini din calea oamenilor. Din diferite locuri de pe pământ ați urmat această 

chemare de a deveni soldați și discipoli. 

20 Astăzi veniți să-mi arătați loialitatea voastră, să mă urmați, să-mi oferiți roadele muncii voastre, 

pe care numai eu le cunosc. Numai Eu știu cine ai fost, cine ești și cine vei fi mâine. Ați venit flămânzi de 
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fapte bune, însetați de iubire și de a fi iubiți, iar Tatăl v-a primit, v-a satisfăcut foamea și v-a făcut slujitori 

ai Săi. 

21 După ce ai recunoscut și ai simțit iubirea mea divină, mi-ai încredințat tot ceea ce inima ta 

închisese și ascunsese de lume, într-o mărturisire cuprinzătoare. Remușcarea ta pentru fărădelegile pe 

care le-ai comis era autentică, pentru că sufletul tău fusese luminat anterior de lumina Mea. 

22 Vreau ca voi să fiți echipați, să onorați acel legământ de iubire pe care l-ați încheiat cu Divinitatea 

Mea prin faptele și devotamentul vostru, atunci când Mă veți auzi din nou. Pentru că, deși acum Mă 

experimentați ca Tată, trebuie să vin la voi și ca Judecător. 

23 Nu vreau să surprind pe nimeni adormit, pentru că se va trezi prea târziu și va trebui să verse 

lacrimi. 

24 Doar pentru încă trei ani veți putea auzi acest cuvânt. Te-a învățat fără încetare. Când veți fi 

maeștri? Vei putea să-mi iei locul pentru a continua să hrănești mulțimile? Cuvântul meu de astăzi este 

ca un semnal de alarmă, pentru că acum a sosit deja pentru voi momentul culminant al cuvântului meu. 

25 M-am apropiat de voi ca să vă uniți în spirit, ca să porniți cu hotărârea fermă de a îndeplini 

misiunea și să vă îmbrățișați ca frați. 

26 Înțelegeți că sunteți cu toții egali, că nu există maeștri sau superiori printre voi. Vreau ca voi toți 

să fiți slujitori ai cauzei mele. 

Vedeți, istoria Cuvântului Meu este scrisă de cei pe care i-am numit "pene de aur" și nu vreau ca 

generațiile viitoare să descopere diviziuni între voi prin aceste scrieri. Și tu trebuie să-ți dorești asta. Lasă-

le exemplul tău, consemnat prin faptele tale, și ei vor porni pe cale, așa cum tu ai găsit încurajare în frații 

tăi în credință. 

27 Am coborât să îi mângâi pe toți, să îi acopăr cu mantia mea. Dar această umanitate a rămas 

insensibilă și surdă. I-am vorbit prin miracole, dar a rămas cu gâtul înțepenit. Le-am făcut să simtă 

dreptatea Mea, dar ei au fugit de dreptatea Mea. Vouă v-am vorbit cu cuvinte de iubire, ca să dați 

mărturie, dar voi nu ați dat Vestea cea Bună și nici nu ați ghicit timpul în care vă aflați. Cu toții aveți 

aceleași calități în spirit. Dar pe unii îi pregătesc ca mesageri, iar pe alții îi pregătesc pentru ca ei să-i 

primească. 

28 Ieșiți ca "lucrători", întotdeauna supuși voinței mele. Păstrați-vă echipați, pentru că dacă nu 

sunteți, veți veni cu mâinile goale, chiar dacă ele au fost umplute de Divinitatea mea. 

29 Mi-am pus lucrarea mea perfectă în mâini păcătoase. Dar acesta nu este un motiv pentru care să 

nu o dezvăluiți. Dacă sunteți nevrednici, iubirea mea vă face vrednici și vă dă mijloacele de a vă iubi și de 

a vă salva unii pe alții. 

30 Fiindcă sunt puternic, vreau ca făpturile Mele să nu fie nevoiașe și, de aceea, pun comorile și 

bunurile Mele în mâinile păcătoșilor, pentru ca aceștia să se deschidă la rândul lor și să dăruiască din 

belșug altora. 

31 Ferice de cel care a reușit să transmită tot ceea ce a adus cu el în suflet. Căci cel care a fost 

necredincios, egoist sau ignorant nici măcar nu a recunoscut ceea ce avea în el însuși. Fiți oameni ai 

credinței, ca să-l înviați pe Lazăr din morți și să dați vedere orbilor. 

32 Dacă vreți să știți ce adevăr măreț conține cuvântul meu, urmați-l pentru a-l pune la încercare. 

Dar nu aceasta va fi cea pe care o veți pune la încercare, ci pe voi înșivă. Căci dacă nu ai credință în ceea 

ce spui sau faci ─ ce credință ar putea avea alții în tine? Trebuie să fiți ca o oglindă în care semenii voștri 

să se vadă pe ei înșiși și să recunoască faptul că sunteți mesagerii mei. 

33 Îndepliniți-vă sarcina și, când veți termina, vă veți găsi în fața unei mari porți închise, pe care 

mâna voastră o poate deschide, pentru că ea are cheia. Dincolo de această poartă vă aștept. O cheie 

străină nu-ți va servi pentru a deschide poarta și nici nu vei putea trece de la prima la a treia treaptă a 

scării fără să fi fost mai întâi pe a doua. Pentru că acești șapte pași reprezintă calea perfecțiunii spirituale 

pe care voi toți trebuie să o parcurgeți. 

34 Vă fac pe toți o singură inimă, ca să vă las ca o singură voință și cu un singur ideal. 
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35 Cel care v-a dat legi și porunci încă de la începutul timpului, pentru ca voi să umblați cu dreptate 

și înălțime și să vă îndreptați spre cei slabi, vorbește în acest moment. Totuși, roadele voastre sunt slabe 

și nu v-ați hrănit încă cu substanța acelei pâini pe care v-am oferit-o întotdeauna, care este iubire, 

bunătate și milă. Voi ascundeți revelațiile Mele și vă păstrați darurile pentru voi înșivă. Dar sufletul 

omului este sărac și într-o zi vă va cere socoteală și nu vreau să simțiți asprimea judecății sale atunci când 

vă vor afla responsabilitatea. Faceți un efort și vă voi înmulți sămânța. 

36 Este adevărat că purtați o cruce foarte grea pe umeri și că reproșul, pocăința și condamnarea 

apasă asupra voastră. Dar dacă nu vă îndepliniți sarcina, vă veți simți responsabilitatea mult mai puternic. 

37 Până acum, vestea cea bună ar fi trebuit să se răspândească și numărul discipolilor mei ar fi 

trebuit să fie mult mai mare. Unde sunt bolnavii pe care i-ai vindecat și păcătoșii pe care i-ai convertit? 

Misiunea pe care ți-o încredințez nu este peste puterile și abilitățile tale. Crucea ta este ca a Mea, este 

crucea renunțării, a sacrificiului și a iubirii. Oricine se apucă de ea cu o înțelegere adevărată va veni la 

Mine cu inima străpunsă de lipsa de înțelegere a semenilor săi, dar împăcat cu Mine și mulțumit de 

munca sa. 

38 Deasupra liderilor bisericești pe care îi vedeți aici, care sunt frații voștri, se ridică Ilie, care vă 

luminează și vă inspiră sufletul. Și Maria, Mama voastră divină, prezintă și ea creaturile sale și le aduce 

mai aproape de Mine, astfel încât să existe întotdeauna comuniune între Tatăl și copil. Maria este 

avocatul tău constant. În ochii ei sunteți cu toții niște copii mici și fragili. Câte lacrimi varsă atunci când 

copiii ei iubiți păcătuiesc. În realitate, nu-i cunoști dragostea și devotamentul și nu i-ai consolat sufletul 

de mamă. Dreptatea mea a fost reținută de multe ori prin mijlocirea ei. Dar nu vă gândiți că în ea există o 

voință opusă mie, pentru că ea face parte din Spiritul meu divin. Maria întruchipează tandrețea mea și 

este modelul de iubire maternă. 

39 Toți cei care se pregătesc în acest moment prin rugăciune și o bună practică a învățăturii mele vor 

fi cruțați de forțele dezlănțuite ale naturii. Vă îndemn să vă rugați și vă dau tuturor posibilitatea de a vă 

salva. 

În timp ce elementele naturii purifică și micșorează rândurile celor neascultători, tu trebuie să rămâi 

"veghetor și lucrător" și să te rogi pentru semenii tăi. 

40 De multe ori v-am cerut să vă uniți pentru a aduce lumii o singură învățătură. Căci dacă vă 

împărțiți, veți avea mari încercări și reparația voastră va fi mai mare. Pentru că, deși cunoști voința mea și 

misiunea ta dificilă, te-ai îndepărtat de preceptele mele. Uniți-vă, rămâneți ca un singur Spirit și o singură 

Voință. Iubiți-vă unii pe alții. 

41 Sunteți în Prezența Mea și vă este rușine de lipsa voastră de misiune. Ai venit fără fapte bune și ai 

pierdut haina harului cu care te-am împodobit. Ați nesocotit poruncile Mele și Mi-ați imputat 

imperfecțiunea pentru că v-am dat instrucțiunile Mele prin intermediul unei ființe umane. Sunteți de 

părere că ființa umană nu este capabilă să transmită Cuvântul divin. Dar în prezent vă dovedesc că 

decizia Mea este corectă. 

Omul posedă spiritul Meu și este capabil să Mă înțeleagă. De aceea l-am făcut purtător de cuvânt și îl 

folosesc pentru a Mă comunica lumii. 

42 Purtați în suflet o carte în care v-ați scris lucrările în timpul diferitelor încarnări pe care le-ați avut 

pe pământ. Și în timpul prezent, un timp de judecată, i-am trimis pe unii să ispășească și pe alții să 

îndeplinească o sarcină dificilă. V-am ales dintre o mulțime de ființe umane pentru a realiza o lucrare de 

purificare, o lucrare de reînnoire și de înălțare spirituală a umanității. 

43 Lumea se va întreba de ce v-am ales pe voi, needucați și păcătoși. Eu vă spun: Destinul tuturor 

ființelor este în Mine. Vă lucrez în prezent pentru a face din voi apostolii Mei, iar odată cu îndeplinirea cu 

succes a acestei misiuni, timpul de purificare se va încheia. 

44 Ilie v-a antrenat percepțiile astfel încât să puteți vedea clar începutul celei de-a șasea etape, al 

șaselea sigiliu dezlegat, care a adus har și lumină fiecărui suflet. 
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Ați avut cuvântul meu simplu și ușor de înțeles, care a clarificat tainele, a deschis căi și a aprins lumina 

în fiecare creatură. Ați văzut multe profeții împlinindu-se și, în fața unei încercări atât de mari, v-ați trezit 

și vă pregătiți să puneți în practică învățătura mea. 

45 Vă acord harul de a Mă asculta până în anul 1950, la sfârșitul căruia purtătorii Mei de cuvânt vor 

înceta să mai transmită Cuvântul Meu. Tuturor vă cer fraternitate și constanță în misiunile lor, pentru ca 

ei să transmită fără greșeală și pentru ca învățătura mea să aibă aceeași esență în toate comunitățile. 

Pentru că este un singur Maestru care vă vorbește. Lumea așteaptă Vestea cea Bună, iar voința mea a 

fost să vă aleg pe voi pentru a o aduce. 

46 Conducătorii națiunii voastre nu știu că există în ea un popor de credincioși aleși de Mine să se 

roage și să "vegheze" pentru pace și bună înțelegere între oameni. Eu îi pregătesc și le permit să vină 

printre voi pentru a aprecia manifestările Mele și practica voastră religioasă. 

47 Aveți grijă să interpretați corect cuvintele mele și să respectați poruncile mele. Nu dați oamenilor 

roadele ignoranței sau ale fanatismului. Corectează-ți imperfecțiunile, fă-ți inima sensibilă, apoi, de 

dragul ascultării tale, voi opri forțele naturii care distrug viața și liniștea semenilor tăi și, de asemenea, a 

ta. 

48 Pentru o scurtă perioadă de timp încă vă mai acord cuvântul Meu. Timpul stabilit de Mine se 

apropie și atunci trebuie să fiți de aceeași părere, conducători de biserici și "lucrători". Luați-mă pe Mine 

ca exemplu. Amintiți-vă că Maestrul, pentru a-și încheia lucrarea în cea de-a doua eră, a suferit crucea și 

a purtat-o pe umerii Săi până la Calvar. Fii umil și acceptă-ți misiunea. Durerea voastră ajunge până la 

Mine și lacrimile voastre se amestecă cu ale Mele ─ lacrimi de dragoste și durere pentru binele 

umanității. 

49 Fă fapte de iubire și de milă, condu mulțimile cu zel și dreptate, așa cum este al meu 

Will este. 

50 Pregătiți-vă pentru ca, după ce se va termina anul 1950, să aduceți învățătura mea în inima 

poporului și poporul se va împrăștia la toate națiunile. Vă dau curaj, pentru că, după acest timp de 

ascultare a cuvântului meu, drumul vostru va deveni accidentat. Vă binecuvântez. 

51 Pacea Mea este cu voi din momentul în care Mă primiți. 

52 Vă voi lăsa o amintire de neșters a acestei manifestări și a acestui cuvânt pe care vi l-am acordat 

de mult timp. 

53 Cuvântul Meu te-a împodobit, dar nu te lăuda niciodată. Numai Eu știu cine ai fost, cine ești și 

cine vei fi. Cei care au sosit cu foame și sete în suflet și-au satisfăcut dorința când au ascultat Cuvântul 

Meu și astăzi sunt slujitorii Mei. Acești servitori sunt discipolii cărora le-am arătat lumina celui de-al 

șaselea sigiliu. 

54 În această zi vă adunați din diferite zone, pentru că vocea mea a fost auzită pretutindeni, 

chemându-vă să vă adunați. 

55 Nu am venit să vă judec sau să vă cer socoteală. Conștiința și intuiția ta îți vor spune cel mai bine 

care este responsabilitatea ta și care este valoarea lucrărilor tale. 

56 Să nu crezi că doar tu Mă iubești. În toate căile lumii sunt cei care Mă caută, Mă urmează și Mă 

iubesc. Cu toate acestea, vreau să vă instruiți în învățătura Mea și astfel să serviți drept exemplu pentru 

cei care Mă iubesc în mod imperfect sau necredincios. Adevărat vă spun că în toată omenirea sunt 

distribuite darurile profeției, inspirației și cuvântului (interior). 

57 Nu dormiți, căci mai sunt doar trei ani până când nu Mă veți mai auzi sub această formă. Când 

veți fi voi profesori ai acestei învățături? 

58 V-am unit astăzi pentru a vă chema să vă treziți, astfel încât să vă uniți în înțelegerea adevăratei 

iubiri spirituale și să înțelegeți că, în conformitate cu voința Mea, nu vor exista nici stăpâni, nici 

subordonați printre voi. Cuvântul meu va rămâne scris. Dar țineți minte că nu este voința mea ca 

imperfecțiunile voastre să fie scrise în această carte. 

59 Vrei să lași istoria fărădelegilor tale ca un exemplu negativ pentru generațiile viitoare? 
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60 Lucrarea Mea este sfântă, este divină, și totuși am pus-o în mâinile păcătoșilor, căci atunci când 

păcătoșii se simt iubiți, onorați și iertați de Domnul lor, ei sunt cei care Mă urmează cu cea mai mare 

dragoste, loialitate și renunțare. 

61 Mai mult decât atât, unde sunt cei drepți de pe acest pământ? 

62 Vouă, ucenicilor, vă spun: Folosiți toată bunăvoința din partea voastră pentru ca eu să vă las 

desăvârșiți prin învățăturile mele. 

63 Nu vă îndoiți de voi înșivă din cauza neîndemânării voastre, pentru că eu pot face chiar și pietrele 

să vorbească. 

64 Pe căile voastre, în viețile voastre, există o scară care începe cu omul și se termină cu Dumnezeu. 

Mergi pe ea pas cu pas până când vei ajunge în sânul Tatălui tău însuși, când sufletul tău va fi atins cel 

mai înalt grad de perfecțiune. 

65 Ilie este ca un far care vă luminează calea în acest moment. El vă întărește în încercări și vă 

anunță pe cele care urmează să vină. 

66 Fericiți sunt "lucrătorii" care în aceste momente, călăuziți de spiritul lor, ascultă cuvântul meu. 

Căci ei sunt cei care au știut să semene sănătate, pace și bucurie pe drumul lor. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 204  
1 Eu vă primesc, oameni buni. Porțile împărăției mele se deschid pentru a vă primi și pentru a 

revărsa iubirea mea asupra voastră. Vă dau în acest moment ceea ce aveți nevoie, în funcție de credința 

unora și de nevoia altora. 

2 Eu caut sanctuarul inimii tale, îți dau lumina adevărului, care este lumina iubirii, a cărei putere 

puternică mișcă creația și menține totul în ordine, în armonie, în echilibru. De aceea, vă învăț să iubiți, ca 

să cunoașteți secretul vieții. Fiți generoși, pentru ca iubirea voastră să fie ca un cântec care bucură inima 

celor suferinzi. 

3 Este în mâinile voastre să vă recunoașteți și să vă îndepliniți sarcina. Destinul tău este să lași 

sufletul să triumfe asupra oricărei mizerii și a oricărui păcat, să-ți înalțe întreaga ființă, să te înnobileze și 

să te facă demn. Vreau să vă controlați corpul fără violență, să o faceți cu înțelepciune și în același timp 

cu milă. Dacă, în loc să discute legile mele, oamenii le vor împlini în ascultare iubitoare, ei vor face din 

această lume un paradis precum cel de care s-au bucurat primii oameni în inocența și ascultarea lor, 

înainte de a-l păta cu gânduri și fapte necurate. 

4 Dacă omul ar trăi conform voinței Tatălui Ceresc, această lume ar fi o vale de beneficii materiale 

și de înălțare spirituală. El nu se va plânge de adversitățile forțelor naturii, pentru că va trăi în armonie cu 

ele și cu toate creaturile. Ar fi un concert divin în care fiecare ființă umană ar fi o notă. Dar omul nu 

trăiește în armonie cu legile divine și de aceea a devenit un prizonier al durerii, un sclav al lui însuși. 

Omul trage lanțuri după el, suferă, varsă lacrimi și disperă fără să-și dea seama că toate acestea se 

datorează propriei sale acțiuni. Dacă ar înțelege că nu există lacrimă care să nu fie justificată, ar ajunge 

curând la mântuire. 

5 Adevărat vă spun că salvarea de toate relele de care suferă omenirea se află în mâinile omului. El 

poate fi propriul său medic. De aceea, vă spun că sufletul vostru se va ridica la Mine dacă veți merge pe 

calea pe care vă dictează conștiința. 

6 Pentru ce îți dorești această viață, dacă nu pentru binele sufletului tău, care aparține veșniciei? ─ 

Ați venit în această lume a bolii, a lacrimilor, a durerii și nu vreți să știți că v-ați putea transforma viața cu 

puțină bunătate. 

7 Cel care Mă iubește cu adevărat va fi înțeleptul care va îmbrățișa mai întâi lumea și apoi întregul 

univers. Vedeți dragostea Dumnezeului vostru manifestată în toată creația. Este acțiunea înțeleaptă, 

cuvântul perfect, este cheia către Împărăția Cerurilor. Iubirea, care este inima universului, vă va înălța 

existența până când se va ajunge la comuniunea tuturor ființelor prin intermediul gândului. 

8 Oameni: Anul are 365 de zile, dar câte fapte de milostenie, de iubire faci în el? De ce Îmi spui că 

Mă iubești, când nu faci nimic pentru semenii tăi aflați în nevoie? Când îți spun că te iubesc, o dovedesc 

cu fapte adevărate. 

Oamenii pretind că Îl iubesc pe Hristos, dar Mă rănesc în fiecare clipă, Mă judecă, distrug în ei înșiși 

memoria și exemplul Meu și refuză să urmeze modul Meu de a acționa. Nu credeți că toate acestea 

echivalează cu o coroană de spini și o nouă răstignire? Dacă Eu îi asist spiritual pe cei bolnavi, pe cei 

necăjiți, pe cei săraci, pe cei întemnițați ─ de ce nu M-ai însoțit acolo? De ce le refuzi un pic de milă celor 

care ți-o cer? Dă-ți seama de ce ți-am spus că M-ai răstignit din nou. Căci cine refuză iubirea, pe Mine Mă 

refuză. 

9 V-am spus că, în calitate de copii ai lui Dumnezeu, ar trebui să vă comportați ca El. De ce nu 

contribuiți la înfrumusețarea creației Tatălui cu propriile creații mentale, morale sau spirituale? 

10 Adevăratul slujitor al lui Dumnezeu este cel care administrează oamenilor balsamul iubirii, care 

exercită mila inspirată de o compasiune sinceră. 

11 Durerea mea cauzată de tine a durat mult timp, iar această durere provine din lipsa ta de 

înțelegere și de iubire. 

12 În acest Al Treilea Timp mă întorc să repet cu dragoste acea frază: "Iubiți-vă unii pe alții". 
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13 Oameni buni, pregătiți-vă să primiți balsamul meu vindecător. Toți cei care sunt gata să 

primească vor fi vindecați, toți cei care sunt slabi vor fi întăriți. Concentrează-te pe inima ta, ridică-ți 

sufletul la Mine și speră. Vă voi da mai mult decât ați crezut. Primiți în tăcere, căci în tăcere vă dau. Eu 

sunt soarele speranței voastre, oi iubite. Dar așa cum eu vă dau, dați și voi. Nu fiți îngust la minte. Atunci 

când dăruiți, nu vă gândiți la ceea ce le luați copiilor voștri. Căci dacă ceea ce dai este greu pentru tine, 

mai bine nu o faci. 

14 Nu condamnați viețile semenilor voștri, pentru că astfel vă veți păta nu numai buzele, ci și inima. 

Ar trebui, totuși, să fiți gata să vă condamnați fiecare acțiune și să ascultați de dictatul conștiinței voastre. 

15 Duceți o viață mai pură și apoi, pe măsură ce vă apropiați de armonia cu toți copiii lui Dumnezeu, 

veți începe să simțiți acea pace după care tânjiți atât de mult. 

16 În realitate, Maestrul vă spune: Din această devoțiune de dimineață, comparația cu cele trei 

timpuri a devenit realitate, reprezentând simbolic cei trei ani în care vă voi mai da cuvântul meu. Prin 

urmare, învățătura mea va fi mai profundă acum că lumina mea a deschis înțelegerea voastră și a pătruns 

în sufletul vostru. 

17 Nu mai sunteți oamenii din Prima Eră, care, în starea lor primitivă, nu aveau o cunoaștere deplină 

a unei legi spirituale care să-i ghideze. A fost necesar ca profeții trimiși de Tatăl să mărturisească 

existența lui Dumnezeu. Toți vorbeau despre una și aceeași Ființă Divină și astfel a început să se formeze 

în omenire credința în Dumnezeul viu și adevărat. Avraam, cu dragostea sa pentru Domnul său, Iacov, cu 

statornicia sa în încercări, și Moise, cu inspirațiile sale și cu Legea, au confirmat și sporit cunoașterea lui 

Dumnezeu de către om. 

18 Acei oameni au fost pionierii unei epoci, așa cum voi trebuie să fiți ai altei epoci, cea a 

spiritualizării. 

19 În acest an 1948, care reprezintă Prima Eră, veți afla multe învățături din Cuvântul meu care se 

referă la acel timp. Veți cunoaște semnificația istoriei lui Israel, care nu a fost singurul popor salvat în 

prima eră și răscumpărat spiritual în era a doua. Poți găsi acel popor al credinței în inima tuturor raselor. 

De asemenea, puteți descoperi Israelul în toate comunitățile religioase, pentru că acest popor a fost ales 

ca un instrument pentru a da un exemplu și o lecție întregii omeniri. De aceea, vă spun că istoria lui 

Israel, din care faceți parte din punct de vedere spiritual, ar trebui să fie cunoscută de toți, pentru că în 

ea sunt cuprinse marile revelații pe care le-am dat celor dintâi. 

20 Veți fi uimiți să găsiți în acele vremuri spirite atât de mari ca Avraam, care l-a iubit pe Domnul său 

cu o iubire pură, mai mult decât orice altceva creat. Reflectați asupra vieții și faptelor acelui om și veți 

descoperi că credința, puterea, docilitatea și dragostea lui sunt adevăratul portaltoi al arborelui israelit. 

21 În acele vremuri existau popoare idolatre și păgâne care venerau forțele naturii ca pe niște zeități 

cărora le ofereau culte impure. În acel moment, Avraam a apărut și a făcut cunoscută inspirația pe care o 

primise de la Domnul său, care era lumina adevărului și a dreptății. Dar poporul, oricât de dur și 

necredincios ar fi fost, l-a supus pe patriarh la judecată. El a scăpat de toate capcanele și persecuțiile, 

convertindu-i la doctrina binelui, până când i-a determinat să recunoască pe Dumnezeul lui Avraam ca 

fiind Dumnezeul invizibil, dar viu din toate timpurile. 

22 Vedeți cât de mult timp au existat aceste lupte spirituale între oameni. Dar realizați că după ei 

lumina adevărului a strălucit întotdeauna. 

23 Înțelegeți că nu vă îngreunez viața prin Cuvântul Meu, ci vă simplific închinarea și actele de 

închinare. Vă învăț că nu este necesar să refuzați bunurile lumii sau să vă neglijați îndatoririle pentru a-mi 

fi pe plac. Atâta timp cât sunteți în corp, sunteți supuși nevoilor umane. Dar vă învăț și că voi înșivă 

folosiți ceea ce vine de pe pământ, respectând o lege în folosul sufletului vostru. Dacă veți trăi astfel, veți 

împlini legea mea. 

24 Încă din prima eră v-am dat un păstor spiritual care să vă călăuzească și care, în același timp, a 

fost un precursor al venirii mele în mijlocul poporului meu. Nu ați înțeles pe deplin aceste lecții și, din 

ignoranță, ați căzut în culte false, închinându-vă forțelor naturii sau Vițelului de Aur. 
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25 Dumnezeul Adevărului s-a revelat întotdeauna în existența ta, fie că te-am copleșit cu bogății, fie 

că ți-am luminat inteligența, fie că ți-am dat capacitatea de a domni în lume. 

26 În trecut ați fost stăpâni, ați trăit din belșug, dar ați lăsat egoismul și vanitatea să vă facă servitori 

și sclavi ai oamenilor de rând. Dar Eu v-am iertat, am venit ca un Tată și l-am restaurat pe cel căzut și am 

binecuvântat pe toți. Eu am fost slujitorul tău pentru tine, căci ți-am acordat tot ce mi-ai cerut. Dar am 

așteptat cu răbdare ceasul în care ați pornit să vă îndepliniți misiunea pe care v-am încredințat-o de la 

începutul timpului. 

27 Eu sunt dreptatea. Cu toate acestea, Eu nu vă pedepsesc. Căci nici măcar nu v-am cerut socoteală 

pentru că M-ați răstignit. Prin urmare, greutățile și suferințele au doar scopul de a vă purifica. 

Neascultarea voastră față de Legea Mea este cea care necesită purificare, reparație, restaurarea stării 

voastre originale de puritate spirituală. Dar tu ești pe calea sigură a progresului și a mântuirii sufletului. 

Cu toate acestea, trebuie să fiți conștienți de misiunea voastră și de vremurile în care trăiți. Pentru că 

dacă îți întrebi conștiința ce ai făcut pentru binele umanității, dacă legea mea este deja cunoscută în lume 

și dacă lucrarea mea a progresat, ea îți va spune: nu. 

28 Acum, când vă vorbesc, vă obișnuiți cu Cuvântul Meu. Înțelegeți că, pentru a găsi credința, am 

ales inimi simple și needucate pentru a Mă face cunoscut prin mijlocirea lor. Cu toate acestea, v-ați îndoit 

și chiar ați ajuns să credeți că omul este cel care vă vorbește. De aceea, v-am permis să cercetați oamenii 

prin care Mă manifest în starea lor normală, fără extaz, pentru ca voi să vă convingeți de ignoranța și de 

lipsa lor de educație. 

Eu v-am învățat smerenia și mila, v-am pregătit și am împărțit ordine în poporul meu. Dar mulți dintre 

cei care le-au primit deja au devenit importanți, s-au făcut stăpâni și vor să fie primii. 

29 Numai Eu sunt Cel dintâi, dar nu vă umilesc și nu vă fac sclavii Mei, ci pun în mâinile voastre tot 

ceea ce vă lipsește. Eu sunt Tată și nu pot fi indiferent la suferințele voastre. Eu sunt Dumnezeu și nu vă 

pot abandona în întuneric. De aceea, Eu Mă dezvălui vouă, ca să Mă recunoașteți și să știți cu cine sunteți 

și pe cine ascultați. 

30 Nu ați dat un exemplu de unitate și, prin urmare, puteți vedea lipsa de fraternitate și armonie 

între biserici și secte, ale căror certuri și discordii alimentează dorința de superioritate și care se 

pregătesc pentru o nouă "bătălie". 

31 Nu ați fost încă în stare să împliniți legea mea. Această cale este plină de lumină, dar de multe ori 

ați mers în întuneric. Primiți în mod constant dragostea Maestrului și totuși stârniți animozități. Primiți în 

mod constant învățături despre moralitate și virtute, dar totuși există fapte și gânduri rele printre voi. De 

aceea, cei care au venit ultimii batjocoresc, pentru că văd nesinceritate în discipolii mei. Nici oamenii de 

știință, atunci când sunt martori la manifestările mele, nu cred în manifestarea razei mele universale prin 

intermediul facultății umane de înțelegere. Trebuie să dați mari dovezi de autoritate prin învierea lui 

Lazăr din mormânt, prin redarea vederii orbilor și a mobilității șchiopilor, toate dovezile pe care omul 

trebuie să le vadă pentru a crede în venirea mea printre voi în acest timp. 

32 Corpul vostru este cel care se dovedește a fi un obstacol pentru ca sufletul să își îndeplinească 

sarcina și care se împotrivește voinței mele. Dar am dat sufletului tău o sabie pentru ca el să fie victorios 

în lupta cu patimile propriului său trup și să dobândească merite, deoarece trupul involuntar al sufletului 

servește ca ispășire sau ca piatră de încercare. 

33 De aceea am venit să vă ajut. Eu sunt Mântuitorul vostru și vă ofer posibilitatea de a cunoaște și 

de a locui în "Țara Făgăduinței". 

34 Folosiți timpul pe care vi l-am acordat. Voi nu știți ora la care vă chem. Eliberați-vă de 

materialism, practicați caritatea activă, fiți adevărați apostoli, iar eu voi dezvălui oamenilor, prin 

mijlocirea voastră, puterea milei divine. 

35 Vă așteaptă mari încercări. Pregătiți-vă! Nu vreau ca mâine să spuneți că nu ați fost învățați și nici 

nu vreau să vă văd degenerând sau în nevoie, deși aveți o putere imensă la dispoziție. Eu, care ți-am dat 

atâta iubire, care te-am făcut să te bucuri de mâncarea și de vinul de la masa de banchet, nu vreau să te 

văd târând după aceea lanțuri de mizerie și suferință în urma ta. 
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36 Dacă nu vă îndepliniți misiunea, vă veți pregăti un viitor dureros și, în loc să fiți primii, vă veți simți 

ca ultimii. Îi veți vedea pe cei dragi pierind, veți vedea cum pâinea voastră cea de toate zilele va deveni 

săracă. Războiul vă va smulge pe cei dragi, iar acest pământ pe care am ales să îl onorez cu lumina și 

pacea Mea, îl veți vedea pătat cu sânge nevinovat. Veți simți jugul străin, veți fi sclavii lor și veți fi departe 

de adevărata cale. Atunci nu veți mai auzi vocea mea. 

37 Eu, Creatorul, nu vă constrâng și nici nu vă impun legea mea. Am coborât să vă cer să vă supuneți 

și să fiți umili. 

38 Pacea fie cu voi, oameni buni, ori de câte ori ascultați cu bunăvoință cuvântul meu. 

39 Eu sunt grădinarul divin care îngrijește grădinile inimilor voastre și le udă cu apă cerească, și am 

vărsat o picătură de iubire divină pe amărăciunea pământului care este atât de mare. Eu vă arăt calea 

care duce la împărăția Tatălui ─ o cale pe care nu veți găsi niciodată un sfârșit, ci pe care veți ajunge 

mereu la progres și veți cunoaște noi glorii. 

40 Astăzi cuvântul meu te macină și îți dă formă. Eu lucrez cu omul interior, cu sufletul. Învățați să vă 

formați și să vă dați forme frumoase. Vă voi binecuvânta munca, astfel încât, după aceea, veți finaliza 

realizarea marii voastre misiuni în această lume. 

41 Eu sunt Stăpânul vostru, dar nu Mă considerați separat de Tatăl, căci Eu sunt Tatăl. Nu există nici 

o diferență între Fiul și Duhul Sfânt, căci Duhul Sfânt este Unul, și acesta sunt Eu. Recunoașteți în 

revelațiile Mele din toate timpurile un singur Dumnezeu care vi S-a arătat prin multe și variate învățături 

─ ca o carte cu multe pagini, cu multe lecții de iubire. 

42 Sfințiți numele meu prin faptele voastre și veți găsi în voi acea lumină care vă va elibera de 

întunericul ignoranței și al păcatului. 

43 Sunteți de acord, oameni buni, cu felul în care erați înainte de a fi formați de Cuvântul meu? Îți 

amintești că în trecut ai fost capabil de multe acțiuni pe care nu le mai faci? Nu vă puteți compara viața 

de astăzi cu cea din trecut. În trecut, ați fost niște rătăcitori singuratici, călătorind pe drumul vostru fără o 

lumină care să vă lumineze existența și să vă aprindă speranța. Astăzi sunteți discipoli ai lui Isus, în al 

cărui izvor de iubire v-ați potolit setea și v-ați spălat rănile. Iubirea mea smulge spinii care sunt în tine, iar 

dacă crucea ta are cuie, le voi scoate și pe acestea. 

44 Eu sunt lumina acestei lumi și a tuturor lumilor. Vreau ca voi să vă îmbrăcați cu această lumină. 

Cuvântul Meu este balsam de vindecare, vindecați-vă cu el când îl auziți. De ce ești bolnav, suferi și plângi 

când Îl ai pe Dumnezeu în tine? Examinați-vă pe voi înșivă și corectați tot ce trebuie corectat. Purificați 

tot ceea ce trebuie purificat. V-am spus: "Curățați vasul din interior și din exterior". Adică, că ființa ta 

interioară este în voință și inspirație cu partea ta fizică sau umană. 

45 Eu vă formez viața interioară ─ ceea ce ascundeți de oameni, ceea ce este invizibil pentru ceilalți, 

dar pe care nu o puteți ascunde de Mine. Modelează-ți exteriorul în așa fel încât partea sa vizibilă să fie o 

reflectare fidelă a sufletului tău. Atunci faptele voastre vor fi sincere și adevărate. Aceasta este 

Motivul pentru care se întâmplă acest lucru este că oamenii arată lumii doar o față, ascunzându-și 

cealaltă. 

46 V-ați examinat deja rănile, le-ați tratat cu balsamul pe care vi l-am dat? Dacă vă îndoiți de 

eficacitatea balsamului meu, tratați-i din nou. Dar dacă crezi, renunță la remediu și vei vedea cum iubirea 

mea le vindecă, iar când le vei căuta, nu vor mai fi acolo. 

Pe alții îi voi lăsa să își găsească sănătatea în credință, în rugăciune, prin puterea gândului. Vor veni 

mulțimi de ființe spirituale care își vor uni puterea și tăria, vă vor trata și vă vor vindeca. 

47 Duhovnicul spune: "Ce frumoasă este viața!". Cel neinițiat, materialistul spune: "Cât de amară, 

cât de tristă și de sumbră este viața!". ─ Persoana fără înălțime interioară se împiedică de orice, totul o 

doare. Cel înălțat lăuntric nici măcar nu observă adversitățile de pe cale. Când cei cu vederi înalte se 

ocupă de alții, le laudă virtuțile sau le scuză defectele. Niciodată nu condamnă și nu osândesc. Pe de altă 

parte, cei cu minte joasă condamnă, calomniază, fac publice greșelile altora și găsesc plăcere în asta. 

48 Pe cei care condamnă și se amestecă în treburile semenilor lor, îi întreb: Credeți că povara 

păcatului vostru este prea ușoară, de vreme ce vreți să o măriți prin intermediul altora? Dacă nu puteți 
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scăpa de povara voastră, de ce o măriți cu cea a altora? De ce preferați să vă împovărați cu mizerii și să 

vă împovărați singuri în loc să căutați în semenii voștri valori spirituale care să vă îmbogățească? 

49 "În casa Tatălui meu sunt multe conace", dar cei care locuiesc în regiunile spirituale înalte îi ajută 

pe oameni să scape de poverile lor sau îi ajută să le poarte, dar fără să-i condamne și fără să se bucure de 

mizeria lor. 

50 Te-am văzut blasfemiind într-o zi și căindu-te în alte zile. V-am văzut negând proclamația mea, iar 

apoi mărturisind adevărul ei. Te-am văzut calomniind într-o zi și apărându-l pe cel pe care l-ai calomniat 

în ziua următoare. Este bine să vă corectați greșelile, dar ar fi mai bine să nu cădeți din nou în rău, ca să 

nu mai aveți nimic de corectat. 

Te-am văzut în acea zi dând un dar de iubire celui care nu avea nevoie de el și te-am văzut refuzându-l 

celui cu adevărat sărac. Dar eu nu vă acuz și nu vă judec. Te luminez prin lumina învățăturii Mele, ca să nu 

mai păcătuiești. Dar vă mai spun că uneori v-am văzut serviabili, nobili, caritabili și miloși, iar aceste 

merite au fost întotdeauna respectate și creditate de Mine. Dar în inima ta ar trebui să fie deja mai mult 

grâu decât neghină. 

51 Nu vă rugați mișcându-vă buzele în mod mecanic, fără să simțiți în inimă și în suflet dorința de a 

vă înălța lăuntric. Rugați-vă simțind fără să vorbiți. La fel de ușor cum în trecut ați făcut jurăminte false și 

ați depus jurăminte inutile, acum ar trebui să spuneți adevărul. 

52 Nu luați nimic străin de dumneavoastră. Cine ia ceea ce este străin trebuie să dea înapoi cu 

durere și rușine. Nu trădez pe nimeni, dar vreau ca toată lumea să ia aminte la partea din cuvintele mele 

care li se aplică. 

53 Nu vă voi acuza și nici nu vă voi cere socoteală pentru ceea ce ați făcut când încă vă parcurgeați 

calea în întunericul ignoranței, al imaturității și al materializării. Dar dacă astăzi, în deplină cunoștință de 

ceea ce este legea mea, persistați în ceea ce este interzis, în ceea ce este necinstit, va trebui să 

răspundeți pentru faptele voastre în fața lui Dumnezeu, care se va arăta inexorabil față de voi în propria 

voastră conștiință. 

54 Sunteți cu toții sămânța mea și Maestrul o culege. Dacă printre semințele bune răsar buruieni, le 

primesc și pe ele cu dragoste pentru a le transforma în grâu de aur. Văd buruieni, murdărie, crimă, 

ostilitate care germinează în inimi, și totuși vă accept și vă iubesc. Mângâi această sămânță și o purific 

până când strălucește ca grâul în soare. 

55 Credeți că puterea iubirii Mele nu este capabilă să vă răscumpere? După ce te voi purifica, te voi 

semăna în grădina mea, unde vei da flori și roade noi. Munca mea divină include sarcina de a vă face 

demni. 

56 Iubirea mea vă binecuvântează, vă iartă și vă face vrednici să ascultați cuvântul meu. 

57 Cuvântul Meu este calea. V-am învățat Legea Mea din cele mai vechi timpuri, pentru ca pașii 

voștri să rămână mereu pe calea binelui și a dreptății. 

58 Această învățătură este aceeași cu cea pe care v-am dat-o în trecut ─ învățătura iubirii. 

59 Sufletul tău spiritual este copilul iubirii perfecte a Creatorului. Inima ta, acel organ pe care îl ai și 

în care își au rădăcinile sentimentele, este un simbol al iubirii. 

60 De aceea, dăruiți iubire, căci oamenii au mare nevoie de ea. Există foame în inimile oamenilor, 

atrofie spirituală, dorință de viață. 

61 Din moment ce voi, mulțimile de aici, care m-ați ascultat, ați fost întăriți și hrăniți de Pâinea Vieții, 

puteți oferi hrană pentru suflete și pentru inimile obosite. 

62 Acolo unde veți găsi o credință falsă sau o idee falsă, veți aduce lumina mea. Dar niciodată să nu-

mi impun învățătura prin forță. Nu faceți niciodată o distincție între cei bogați și cei nevoiași pentru a-i 

trata în moduri diferite, atunci veți vedea în fundul suferințelor lor un frate de om care a căzut și geme. 

Pe măsură ce inima ta este mișcată de această durere, vei căuta o modalitate de a o ușura. Compasiunea 

ta îl va acoperi pe cel expus. Tu vei da odihnă celui care nu are pace. Vei fi ca o stea pe calea celui care 

umblă pierdut în întuneric. Dacă îți îndeplinești sarcina în acest fel, vei fi demn să te numesc "Maestru". 

63 Învățătura mea nu necesită construirea de locuri de întâlnire pentru a aduna noi mulțimi. 
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Voința mea este ca cineva să construiască templul universal, care este construit prin intermediul inimilor. 

64 Urmați exemplul pe care vi l-a dat Isus în al doilea veac, care nu a ales sălile de adunare pentru a-

și proclama cuvântul, ci a căutat coridoarele ca loc potrivit pentru învățăturile și parabolele sale. 

65 Dar cel care ar folosi sălile de adunare pentru a face o afacere din ignoranța sau durerea 

oamenilor nu se va bucura de lumina mea și nici nu se poate numi spiritualist. 

66 Va trebui să lupți, iar locul luptei tale va fi pretutindeni ─ atât în casa ta, cât și la locul de muncă 

fizic sau pe drum. 

67 Acolo, la momentul potrivit, vă veți pregăti și veți vorbi sub inspirația mea, fără ca cel care vă 

ascultă să știe cine i-a vorbit prin conștiința sa. 

68 Nu vă așteptați ca oamenii să își uite obiceiurile de la un moment dat. Și nici să nu vă mirați dacă 

cineva vă numește iluzionist. Învățătura mea din Era a doua a apărut, de asemenea, multora ca o eroare, 

dar ulterior a fost acceptată ca fiind cel mai înalt adevăr. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 205  
1 Însuflețiți esența învățăturii mele, liniștiți-vă sufletul, liniștiți-vă mintea și inima. 

2 Apropiați-vă de Mine în așa fel încât să vă simțiți absorbiți de pacea Maestrului vostru. 

3 Așa cum ați venit voi, așa veți vedea frații și surorile voastre venind din țări îndepărtate, pentru că 

toți tânjesc după lumina acestui mesaj. 

4 Tuturor le voi da primele lecții care îi vor pregăti pentru a înțelege mai târziu învățăturile pentru 

suflet. 

5 Gândiți-vă la cuvânt, priviți cu atenție fiecare propoziție și căutați întotdeauna sensul, esența 

învățăturii mele. Înțelegeți că voi, poporul, trebuie să vă supuneți legilor mele, și nu legea mea trebuie să 

se adapteze la ideile și conveniențele voastre. 

6 Dacă ți-aș permite să aplici învățătura Mea în viața ta după voia ta și nu după voia mea ─ cu 

adevărat, îți spun, nu vei găsi niciodată calea de ieșire din stagnarea ta spirituală și nu vei permite 

niciodată sufletului tău să se dezvolte, să se desfășoare și să se desăvârșească. 

7 Acolo vedeți oameni care au devenit leneși în religiile lor, care nu mai fac nici un pas spre lumină, 

pentru că nu s-au supus la ceea ce poruncește legea divină, ci au încercat să supună legea voinței lor, 

umplând-o cu mituri și erezii. 

8 A fost necesar pentru mulți oameni din această perioadă să se elibereze de orice religie pentru a 

Mă căuta pe Mine cu spiritul z și pentru a putea dezvolta toate acele calități, daruri și abilități pe care le 

simt în adâncul ființei lor. 

9 Aceștia sunt cei care au fost capabili să primească mesajele care le vorbesc despre viața veșnică. 

10 A trebuit să vă îndepărtez de pe diversele căi pe care le urmați pentru a vă aduce pe această cale 

unde strălucesc revelațiile Mele și răsună mesajele Mele. Pentru că vreau ca voi să fiți printre cei care 

privesc viața de la o înălțime mai mare de înălțime spirituală. 

11 Ce este trupul fără suflet? ─ O federație de celule nesuferite. Sufletul este viața trupului, dar atât 

unul cât și celălalt provin din Dumnezeu. 

12 Te-ai gândit vreodată că ─ din moment ce totul vine de la Dumnezeu ─ El este în tine? Dar de ce 

este El în tine și cu ce scop? Să rămână acolo fără să se dezvăluie? Atunci El nu ar fi Dumnezeu, căci El 

apare, vorbește, luminează, se face simțit și se dezvăluie pretutindeni. Așa că nu vă gândiți că Dumnezeu 

este în voi ca să rămână ascuns fără să vă dea mesajul Său. Nu vă gândiți că El poate fi în voi fără idei. Să 

știi că Dumnezeu vrea să se descopere pe deplin prin tine. 

13 Ai fi în stare să-mi răspunzi dacă te-aș întreba de ce Dumnezeu este în tine? De ce, deși El este 

totul, El este în ceea ce voi numiți suflet, în acea parte a ființei voastre? De ce vrea El să fii un instrument 

voluntar al revelației Sale? Deocamdată nu puteți să-mi răspundeți, discipoli, pentru că nimeni nu v-a 

îndrumat spre contemplația interioară. Prin urmare, nu știți în ce fel îl dezvăluiți pe Tatăl și de ce îl 

exprimați prin faptele voastre. Dar dacă vă dedicați cu dragoste studiului și practicii învățăturii mele, nu 

vă îndoiți că veți putea răspunde în curând la aceste întrebări și la altele și mai profunde. Și odată ce ați 

ajuns la lumina acestei cunoașteri, veți ști cu adevărat de ce și în ce scop Tatăl locuiește în fiecare dintre 

copiii Săi. 

14 Unii spun că Dumnezeu nu există, iar alții, deși mărturisesc că cred în existența Lui, nu sunt 

interesați de ea. Dar, ignorând faptul că Îl au în ei, unii, ca și alții, nu știu că nu pot trăi fără El. 

15 Odată ce veți fi cu toții conștienți de acest adevăr și veți crede sincer că sunteți copii spirituali ai 

acestei esențe divine, vă veți întreba adesea în ce măsură i-ați permis lui Dumnezeu, care este prezent în 

sufletul vostru, să se dezvăluie prin voi. 

16 Timpurile vor trece, veți călători mult și într-o zi vă veți opri să contemplați cu uimire lucrările pe 

care Domnul le-a făcut prin mijlocirea voastră. Atunci vă veți aminti de Isus, Maestrul, care a făcut să se 

împlinească voința Tatălui său. 

17 Când vei înțelege că Dumnezeu, care ți-a dat viața, vrea să o folosească pentru a se descoperi? 

Gândește-te că, uneori, unul singur dintre aceste mesaje de aici este suficient pentru a te face să vezi și 
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să știi mult mai departe decât ai ajuns. Iar această înțelegere vă va permite să faceți minuni. Pentru că vă 

veți cunoaște pe voi înșivă și, prin urmare, veți înțelege cum să aplicați moștenirea voastră spirituală. 

18 O, iubiți ucenici, trebuie să învățați să dăruiți iubire, să faceți binele și să dăruiți din suflet. Vă 

spun că cel care dezvăluie lumii puterea sufletului său și se inspiră din această sursă de cunoaștere 

pentru a o oferi și altora va împlini voința Tatălui. 

19 Trebuie să cunoști toate abilitățile și puterile pe care le ai în tine, astfel încât esența ființei tale să 

înceapă să se dezvăluie. Veți experimenta atunci cât de ușor este să rezolvați problemele vieții, cât de 

calmă și de blândă este lupta pentru ascensiune. 

20 Mizeria, durerea și boala vor dispărea prin puterea Duhului care le va alunga prin rugăciune. 

21 Pregătiți-vă să Mă primiți, aveți adesea momente de pregătire sufletească în care sunteți gata să 

vă împărtășiți cu Domnul vostru. 

22 Dacă ar fi să crezi că Îl porți cu adevărat pe Dumnezeu în ființa ta ─ bolile ar putea atunci să te 

afecteze sau 

tentații care să te doboare? Cum ar putea puterea slabă a corpului să te controleze? 

23 Vă fac liberi și puternici, ca să puteți cuceri lumea și carnea. Căci eu vă călăuzesc și vă aduc mai 

aproape de comuniunea perfectă cu Tatăl. 

24 Să nu credeți că aveți deja un discurs perfect cu ceea ce aveți prin intermediul acestor minți. Nu 

este nici simpla intuiție care îți luminează uneori mintea. Cel mai elevat dialog, cel mai pătrunzător dialog 

pe care îl puteți realiza, nu se va realiza niciodată prin intermediul corpului vostru. 

25 Corpul, discipolule, este doar un înveliș. Dar înăuntrul ei se află o "sticlă de miros" al cărei parfum 

sau esență este sufletul. Nu credeți că este greșit ca acel parfum să fie închis, deși parfumul său ar putea 

parfuma un întreg apartament? "Apartamentul" ar putea fi casa ta astăzi, mâine va fi lumea, iar mai 

târziu va fi spațiul infinit. 

26 Oameni: Deschideți-vă templul interior pentru ca în el să primiți esența pe care o conține acest 

Cuvânt. Dacă rămâi în exterior, dacă nu faci un efort pentru a intra în sanctuarul tău, mai târziu nu vei 

dori să Mă auzi și vei sta departe, continuând să porți pe umeri povara pe care ai purtat-o când ai venit ─ 

o povară de greutăți, de boli, de dezamăgiri. 

27 Învățați de la cei care se pregătesc deja să Mă asculte, intrând mai întâi de toate în templul 

interior care există în suflet. Ei se întăresc și se vindecă cu mesajul Meu de iubire. 

28 Îți lipsește credința de a-ți ridica fața și de a zâmbi cu speranță și de a privi viitorul în față fără 

teamă, fără neîncredere, căci în viitor sunt eu. 

29 Cât de des te îmbolnăvești doar pentru că gândești așa, pentru că la fiecare pas te gândești că te 

urmărește osânda și că te pândește durerea. Apoi, prin gândirea ta, atragi forțe întunecate, cu care îți 

umbrești viața materială și calea ta spirituală de ascensiune. 

Dar eu sunt aici cu voi pentru a reaprinde credința în viață, în adevăr, în veșnicie, în pacea desăvârșită 

și, de asemenea, pentru a vă învăța să atrageți lumina. 

30 Discipoli, planul divin a fost, este încă și va fi acela de a vă face perfecți. Dar dacă Dumnezeu ți-a 

acordat ideea de perfecțiune pentru formarea ta, atunci de ce să întunecăm lumina acelui adevăr pe care 

Tatăl l-a pus în ființa ta, ca în tot ceea ce a conceput? Să știi că omul este ca universul, iar universul ca 

omul. Universul este marea casă a copiilor Domnului. Dar în ea sunt multe habitate prin care trebuie să 

treci pentru a te desăvârși, iar sufletul omului este sanctuarul în care va locui Domnul tău. 

31 Dacă înțelegeți cuvântul meu, veți spune în curând: "Tată, deschide porțile templului meu interior 

încă de astăzi, pentru ca esența ta, care este viață și sănătate, înțelepciune și putere, să poată intra în 

mine". 

32 Eu vă spun: Dacă îmi vorbiți astfel, se va întâmpla pentru că sufletul și-a acceptat sarcina. Atunci 

Mă vei vedea dezvăluindu-Mă prin tine, chiar și prin trupul tău, acest lucru neînsemnat care, totuși, 

posedă măreție în formarea sa. 
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33 Astăzi locuiți în această lume, mâine veți locui în alta, dincolo de pământ, și din fiecare lume veți 

folosi ceea ce este necesar pentru perfecționarea voastră. 

34 Peste tot veți întâlni frați și surori, căci universul este plin de creaturi și toți sunt copii ai lui 

Dumnezeu. 

35 Soarele, stelele, lumile, regatele naturii, ființele de orice fel, atomii, forțele, totul, de la cel mai 

înalt înger până la târâtoarea necunoscută, toate sunt copiii Ființei Absolute, totul vine de la El. Știți că nu 

există bogăție care să nu aibă un proprietar, iar proprietarul acestei bogății universale este Dumnezeu. 

36 Acum vă întreb, discipoli: Este posibil să fiți bolnavi? Este posibil să fiți întristați, deși această 

învățătură trebuie să vă facă liberi și fericiți? 

37 Pentru revelația pe care v-am adus-o, este necesară o iluminare spirituală, pe care numai eu, 

Maestrul sufletului, v-o ofer. 

38 Dacă întotdeauna v-ați simțit mai mult ca un corp decât ca un suflet, acum vă învăț să fiți și să vă 

simțiți mai mult ca un suflet decât ca un corp. Aceasta este mântuirea, mântuirea și pacea. 

39 Uneori vă întrebați de ce suferiți mai mult în acest moment decât oamenii din vremurile trecute și 

de ce a trebuit să veniți să îndepliniți o misiune spirituală pe care nu ați avut-o înainte. Dar eu vă spun: 

Această misiune de a merge spiritual pe căile binelui și ale luminii pentru a ajunge pe vârful muntelui 

divin a fost întotdeauna în sufletul tău. Iar pe de altă parte, în existența actuală s-au acumulat datorii 

vechi ─ lucrări nefinalizate și misiuni nefinalizate. 

40 Oricine nu este capabil să înțeleagă sensul unei noi vieți se va răzvrăti împotriva dreptății mele și 

va vedea datoria de ispășire ca pe o pedeapsă. Pe de altă parte, oricine recunoaște într-o nouă existență 

posibilitatea de a plăti datoriile și de a spăla petele va binecuvânta numele Domnului. 

41 Sunteți încă niște copii mici și, ca și copii mici, ar trebui să fiți sinceri. Nu vă fie rușine să Îmi cereți 

lucruri mărunte în rugăciunile voastre. Esențial este să vă rugați ca eu să vă inspir și să vă educ. 

42 Rugați-vă, folosiți expresiile mele, întăriți și vindecați prin credință și prin puterea pe care acestea 

o răspândesc. 

43 Mâine, când rugăciunea ta nu va mai fi menită să-ți vindece bolile, ci să te împrospăteze în 

comuniunea cu Tatăl, sufletul tău va rătăci prin regiuni necunoscute minții. Unora le veți aduce lumina 

voastră, altora le veți aduce mesaje, iar de la alții veți primi încurajări și fericire pentru suflet. 

44 Dumnezeu, care este în tine, își va face cunoscute mesajele prin gura ta, dacă sufletul și trupul tău 

știu să le transmită. 

45 "Cum este posibil ca Dumnezeu să vorbească prin om?", vă veți întreba. Dar eu vă spun: în acel 

timp, "Cuvântul" s-a făcut om pentru a rosti Cuvântul lui Dumnezeu. "Cuvântul, care este expresia 

înțelepciunii, s-a întrupat și trupul său a fost omul Isus. 

46 De ce voi, care sunteți ucenicii Aceluia în care a vorbit "Cuvântul", nu l-ați descoperi prin 

intermediul sufletului și chiar al cărnii? 

47 Astăzi sunteți încă elevi și nu sunteți întotdeauna capabili să înțelegeți lecția mea. Dar 

deocamdată, vorbește-i lui Dumnezeu cu inima ta, cu gândurile tale, iar El îți va răspunde în adâncul 

ființei tale. Mesajul său care va vorbi în sufletul tău va fi o voce clară, înțeleaptă și plină de iubire, pe care 

o vei descoperi încetul cu încetul și cu care te vei obișnui mai târziu. 

48 Este necesar ca la început să reflectați asupra mesajelor pe care le primiți ca răspuns la 

rugăciunea voastră, pentru a le recunoaște cu adevărat pe cele pe care le primiți de la Tatăl vostru și 

pentru a nu le confunda niciodată cu vocile, ideile, gândurile și chiar revelațiile sufletului vostru rătăcitor. 

Numai în liniște și meditație veți putea recunoaște calea pe care fiecare mesaj ajunge la voi. 

49 Ce om ar putea spune în ce regiuni spirituale pătrunde sufletul său și la ce înălțime de lumină este 

capabil să se înalțe? ─ Nimeni. De aceea, cel care nu cunoaște căile rugăciunii, ale comuniunii cu 

Dumnezeu, ale contemplației spirituale, greșește adesea. Căci în loc să meargă spre lumină, el intră în 

sfere întunecate de unde primește inspirații rele și mesaje false. 
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50 Fă un efort, încearcă să atingi cunoașterea care duce la lumina eternă a spiritului ─ acolo unde se 

află originea și scopul tău. 

51 Fluxuri de sănătate răspândesc cuvântul meu. Dacă vă pregătiți să primiți, veți deveni sănătoși. 

Dacă veți reuși astfel să obțineți sănătatea, veți dovedi că v-ați vindecat singuri prin Duhul Sfânt. 

52 Cereți, rugați-vă, întoarceți-vă la Mine. De asemenea, vă voi acorda un progres. Dar străduiește-te 

să dobândești merite. 

53 Fie ca viața ta să devină din ce în ce mai armonioasă, formând o singură familie cu toți frații și 

surorile tale ─ prezenți și absenți, vizibili și invizibili ─. 

54 Atunci vă veți bucura de o pace interioară nemaiîntâlnită până acum, care vine din respectarea 

poruncii divine de a ne iubi unii pe alții. 

55 Iubiți "lucrători": vă văd cultivând cu sârguință câmpurile, pregătind pământul și punând în el 

sămânța care mâine vă va aduce roadele sale și vă va răsplăti astfel efortul. Alegeți sămânța și săpați 

pământul, pentru că acum începeți un an care este primul din ultimii trei ani în care Mă voi face cunoscut 

printre voi în acest fel. Timpul rămas este scurt și va trebui să vă grăbiți în pregătirea dumneavoastră. 

Căci nu vreau să vă las ca pe niște copii slabi, ci ca pe niște discipoli avansați care sunt deja aproape de a 

deveni maeștri. 

56 După plecarea mea, veți fi responsabili pentru interpretarea pe care o veți da învățăturii mele 

prin cuvintele și lucrările voastre. Oamenii vor judeca învățătura mea după faptele și viața voastră. 

57 Nu-ți va lipsi inspirația mea. Prin ea veți recunoaște momentul în care trebuie să vorbiți și ce 

trebuie să spuneți. Cu cuvinte clare, precise și simple, veți face cunoscută existența de dincolo de ceea ce 

v-am dezvăluit și astfel veți crea o cale spirituală pentru semenii voștri, cu iubire adevărată, și 

întotdeauna vă veți întări cuvintele cu fapte și exemple. 

58 Treptat, înveți să simți suferințele altora ca fiind ale tale. Motivul este că, atunci când sufletul 

vostru se satură de învățătura mea, se ridică, depășește distanțele și pătrunde în misterele de dincolo, 

unde descoperă că originea tuturor ființelor este una singură: Tatăl, în care voi toți sunteți frați și surori. 

59 Dar nu numai sufletul tău a primit impulsuri pentru progresul său în lucrarea mea. Facultățile 

voastre intelectuale s-au dezvoltat, de asemenea, pe măsură ce ați simțit că inspirația spirituală din voi 

devine din ce în ce mai puternică și ați constatat că înțelegerea a tot ceea ce nu ați recunoscut clar 

înainte crește, iar misterele devin mai clare. 

60 Dacă nu reușiți să pătrundeți pe deplin în lumea spiritului, pentru a înțelege și a simți tot ceea ce 

conține ea, este pentru că sunteți încă supuși presiunii materiei și influenței lumii. 

Ți-am dezvăluit multe lucruri, dar îți spun cu adevărat că omul nu va înțelege niciodată, nici măcar pe 

acest pământ, cum este lumea care îl așteaptă, în ce fel trăiește sufletul acolo, ce beatitudine trăiește în 

fața Divinității și cum primește purificarea cel care este plin de imperfecțiuni. 

61 Dacă intelectul uman ar putea înțelege fericirea sufletului pur din lumea de dincolo, atunci 

această fericire ar avea limite, așa cum are omul. De aceea vă spun că nu sunteți capabili să înțelegeți de 

aici, dar puteți ghici. 

62 Nici nu vă puteți imagina intensitatea durerii pe care o simte un suflet atunci când conștiința sa îl 

aduce în fața Divinității Mele. De aceea, vă spun tot timpul: Pregătiți-vă și ridicați-vă sufletul, pentru că 

învățăturile pe care trebuie să le cunoască îi vor fi dezvăluite. Realizează că trebuie să existe o 

corespondență reală între suflet și intelect, astfel încât să poți avea o idee despre acest adevăr chiar și 

aici. 

63 Am permis inteligenței voastre să crească și să caute în infinit lumina de care are nevoie. Ți-am 

acordat libertatea voinței, astfel încât să-ți poți alege propria cale. Dar Eu am pus poruncile Mele mai 

presus de voința voastră. În această lege veți putea recunoaște calea cea bună, în ea veți găsi 

cunoștințele necesare pentru a vă purifica faptele. Dacă nu doriți să urmați această cale, sunteți liberi să 

vă îndepărtați de ea. Dar nu veți mai putea să vă înșelați, conștiința vă va vorbi în permanență. 



U 205 

183 

Chiar și atunci, când vei veni în fața Mea ─ deja fără un corp pământesc ─ acel judecător interior al 

conștiinței te va judeca și îți va spune ce cale de purificare trebuie să urmezi. Această lumină a dreptății 

face parte din Dumnezeu Însuși, care este în tine și care te învață să iubești binele și să respingi răul. 

64 În acești ani de pregătire, vă veți dedica studiului învățăturii mele. Căci sunt multe inimi care au 

nevoie de cuvântul tău. Există o oboseală de atâta depravare, există o foame de a trăi spiritual. 

65 Discipolii acestei Lucrări vor genera hrană spirituală, vor corecta concepțiile greșite pe care 

omenirea le-a nutrit până acum, vor împărtăși Vestea Bună a acestui timp în care trăiți, vor anunța 

avansarea viziunii asupra lumii și a vieții pe care o va aduce acest timp, vor fi în slujba oamenilor, fără 

discriminare de clasă, sectă, religie sau rasă, vor satisface orice nevoie spirituală sau fizică. Acești ucenici 

vor fi ca un far care luminează barca naufragiaților, vor fi steaua care îl salvează pe cel care bâjbâie 

dezorientat în noapte. 

66 Ei nu vor construi biserici de piatră, nici nu vor ridica altare pentru a-și face cunoscute lucrările. Ei 

vor construi o mare catedrală spirituală ale cărei pietre sunt inimile oamenilor unite prin puterea iubirii. 

67 Ascultați cu atenție învățăturile mele din ultimii trei ani. Căci discipolii care învață aceste 

învățături vor fi învățătorii de după 1950. În acel moment, când vreau să vă uniți și să vă ridicați cu 

adevărat la Mine, vă voi lumina cu lumina inspirației Mele, astfel încât să puteți realiza lucrări mărețe și 

fundamentale. Pregătiți-vă însă pentru aceasta, pentru că, atunci când va veni timpul hotărât de Mine, 

nu voi mai folosi purtătorul de voce. 

68 Lumina mea va străluci în fiecare dintre copiii mei care se pregătesc pentru timpul de discuție 

directă cu Maestrul. 

Dar nu va fi în cei care vând Lucrarea mea și devin vânzători. Pregătiți-vă astfel încât, atunci când 

Cuvântul meu se va încheia în 1950, să fi înțeles procedura pentru a avansa pe cale. Căci ─ ascultați bine!: 

Toți cei care nu s-au pregătit suficient vor cădea în confuzie. 

69 Înțelegeți, popor iubit, modul în care trebuie să duceți cuvântul meu la oameni, după voia mea. 

Pentru a nu eșua, nu vă propuneți să schimbați de la un moment dat obiceiurile pe care omenirea le are 

de secole. Dați-i învățătura mea și va înțelege aberațiile în care a trăit. Puterea de convingere pe care o 

are învățătura mea îi va ilumina percepțiile și adevărul va fi recunoscut. Atunci, ceea ce părea cândva 

greșit în ochii ei va străluci cu o lumină infinită. 

70 Copiii mei, am fost cu voi și v-am atins inima, pentru ca voi să-mi pregătiți în ea un loc unde să pot 

locui pentru totdeauna. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 206  
1 Compasiunea Mea pentru voi izvorăște din iubirea Mea și se revarsă neîncetat asupra tuturor 

ființelor. Iubirea mea vă binecuvântează și vă iartă întotdeauna și vă ajută să vă înălțați pe calea voastră 

de dezvoltare, astfel încât să vă simțiți aproape de mine și să vă faceți demni de a vă recunoaște ca fiind 

copiii mei. 

2 Eu v-am dat Legea Mea, ca să vă comportați conform ei. Aceasta este calea pe care am trasat-o 

pentru voi de la începutul timpului, aceasta este temelia pe care vă veți construi lucrările. Această lege vă 

va arăta principiile necesare pentru voi, pentru că ea conține poruncile mele înțelepte. 

3 Acest Cuvânt cu care vă instruiesc astăzi este o continuare a instrucției pe care v-am dat-o din 

primele timpuri și care nu se oprește, pentru că nu are nici început, nici sfârșit. Și pe măsură ce sufletul 

tău se va dezvolta, vei înțelege din ce în ce mai mult lecțiile mele înțelepte, dorința mea de a te 

perfecționa. 

4 Vă inspir cea mai înaltă formă de spiritualizare pentru ca voi să Mă iubiți în modul cel mai demn și 

pentru ca voi să fiți receptivi la manifestările Mele și să le interpretați corect. 

5 După ce ați studiat Cuvântul meu și ați înțeles sensul lui, vă veți simți întăriți, complet satisfăcuți. 

Atunci veți vorbi cu iubire întregii umanități, care nu știe nimic despre venirea Mea în acest moment, și 

un sentiment de compasiune vă va umple întreaga ființă. Te vei întoarce către semenii tăi pentru a le 

dezvălui ceea ce ți-am spus și le vei da toată averea pe care ți-am lăsat-o ca și cum ar fi un bun sacru în 

mâinile tale. 

6 Omenirea are nevoie de lumină pentru a putea face un pas înainte. În toate creaturile, bazate pe 

credință, există foame, dorință de viață, de cunoaștere a adevărului și, de asemenea, de a ști încotro se 

îndreaptă călătoria. Îi voi instrui prin intermediul celor care s-au pregătit și care, în misiunea lor dificilă, 

știu să corecteze cu dragoste toate erorile pe care le vor descoperi în actele lor de cult. Veți începe 

această misiune încercând să mă luați ca exemplu. Nu faceți nicio distincție între bogați și săraci în 

eforturile voastre de a ușura durerea. Nu vă impuneți credința și nu forțați pe nimeni să vă accepte 

cunoștințele. Nu vă dezbinați din cauza venirii mele din nou și nu vă luptați cu cei care dețin testamentele 

trecute, dacă nu cunosc sau nu vor să accepte ultimele mele învățături. 

7 Aduceți lumină în întuneric, aduceți pace în inimi și stingeți nerăbdarea celor care Mă așteaptă. 

Veniți în ajutorul semenilor voștri și voi veghea asupra familiilor și bunurilor voastre. 

8 Dacă veți acționa în acest fel, veți construi în sufletele oamenilor templul care va dăinui și în care 

se va desfășura cultul pe care l-am așteptat întotdeauna de la oameni, copiii mei mult iubiți. 

9 Asigură-te că lucrările tale sunt sincere. Spuneți întotdeauna adevărul, fiți discipolii Mei. În aceste 

cuvinte mă adresez oamenilor din vremurile viitoare, tuturor celor care vor să Mă urmeze și să Mă ia 

drept exemplu. 

10 Odată ce anul 1950 a trecut, nu cereți un loc anume pentru a vă ruga sau pentru a studia cuvântul 

meu. Alegeți o casă sau un loc în aer liber sau locul unde vă câștigați pâinea. Luați ca exemplu pe cei 

doisprezece discipoli ai mei, care au știut să găsească un templu oriunde mergeau, pentru că îl aveau în ei 

înșiși, în sufletul lor, iar măreția și sublimul din faptele lor se baza pe înălțarea lor și pe comuniunea lor cu 

Mine. 

11 Atâta timp cât există suferință pe pământ, atâta timp cât există mizerie, mijlocirea Mariei nu va 

înceta nicio clipă, iar spiritul ei va lumina viețile tuturor creaturilor sale. 

12 Îmi oferiți locuința inimii voastre, de unde M-ați chemat, iar eu mă grăbesc imediat la întâlnire. 

13 Pe calea mea, ați experimentat pacea sufletească pe care nu ați mai găsit-o niciodată pe pământ. 

În dorința de a găsi dulceață pentru palatul tău, ai străbătut multe drumuri până când ai găsit mierea 

Cuvântului meu. 

14 Din copilărie, în timpul adolescenței și până la vârsta maturității, ai căutat neobosit calea cea 

bună, pentru că te-ai abătut de la drum și nori de ceață ți-au împiedicat pașii. Dar lumina Duhului meu a 
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apărut înaintea voastră, și ziua aceea a fost ziua învierii voastre, care este la fel de importantă ca și ziua 

nașterii voastre. 

15 Nu uitați ziua în care ați ascultat pentru prima dată cuvântul meu, căci a fost momentul în care v-

ați întors la viața de lumină. 

16 Ați venit în nevoie și ați explorat Cuvântul Meu, unii cu umilință, alții cu mândrie, toți atrași de 

puterea Prezenței Mele. Trebuia să veniți la Mine. Te așteptau atâtea lucruri! Dar, în timp ce unii au 

disprețuit mângâierea Mea, Mi-au întors spatele și au luat-o pe o cale nesigură, alții au rămas cu Mine 

pentru a se delecta cu cuvintele Mele și pentru a se dedica slujirii Lucrării Mele. 

17 Eu sunt în toți copiii Mei, chiar și în inima unui criminal. De nimeni nu Mă îndepărtez și sunt cel 

mai aproape de cel care se crede cel mai nevrednic. 

18 Cei care au venit sunt îndemnați să se roage pentru cei care au căzut. Dar nu fiți judecătorii lor, 

căci și ei vor ajunge la lumină. 

19 Nu vă așteptați ca oamenii să se reînnoiască fără ca voi să fi fost un exemplu pentru ei. Nu vreau 

ca voi să deveniți paraziți. 

20 Veți opri cursul nestăpânit al oamenilor prin darul Cuvântului pe care vi l-am dat. Îți voi încredința 

oamenii ca pe niște plante fragede care au nevoie de udare și îngrijire. Căci vor veni la Mine oameni din 

toate cărările și chiar și din închisori vor veni oameni să devină ucenicii Mei. Dar dacă nu-ți vei îndeplini 

sarcina astăzi, sufletul tău va trebui să vină din nou pentru a-l readuce la viață pe cel "mort" pe care l-ai 

lăsat abandonat pe cale ─ va trebui să vii din nou pentru a-l vindeca pe cel bolnav de care nu ți-a păsat, 

va trebui să te străduiești să cauți pâinea pentru a i-o oferi celui flămând de care nu ți-a păsat. Dar de ce 

să cauți o ispășire atât de dureroasă, când acum o poți împlini prin datoria ta? 

21 Știința umană este grozavă, dar sufletul omului de știință a adormit și permite oamenilor să 

moară. De aceea, am pus balsamul vindecător în mâinile voastre, pentru ca voi, deveniți doctori ai 

oamenilor, să dați un exemplu de ajutor și de iubire. 

22 Vor izbucni epidemii în lume și o mare parte a omenirii va pieri. Vor fi boli necunoscute și rare, 

împotriva cărora știința va fi neputincioasă. 

23 Întreaga lume va fi eliberată de buruieni. Judecata mea va elimina egoismul, ura, dorința 

insațiabilă de putere. Vor apărea mari fenomene naturale. 

24 Națiunile vor fi devastate și regiuni întregi vor dispărea. Acesta va fi un semnal de alarmă pentru 

inimile voastre. 

25 Calea este pregătită. Eu sunt ghidul tău, sunt inseparabil pe calea vieții tale. 

26 Binecuvântat popor al lui Israel: Fiți bineveniți în prezența Domnului vostru ─ acel Domn care, cu 

blândețe și umilință, își face locuința cu voi în acest loc. Dar nu este locul material în care Mă arăt. 

Locuința este în inima ta, invizibilă, este cea pe care mi-o oferi în momentul înălțării tale spirituale. 

27 Știu că vă lipsește cuvântul meu. Ce ați deveni fără ea, poporul Meu? Știu că aveți nevoie de Mine 

și vin neobosit să vă întăresc. Cuvântul meu vă sfătuiește și vă înalță ─ acest Cuvânt pur și luminos pe 

care nu-l veți găsi în nicio carte scrisă de mâini omenești. 

28 Savanții care M-au ascultat nu mărturisesc în fața voastră că acest Cuvânt nu se compară cu 

niciun altul. Dar, în adâncul inimii lor, ei recunosc acest lucru. 

29 V-am lăsat să simțiți pacea sufletului pe această cale pe care nu ați putut-o găsi pe pământ 

înainte. Ați trecut prin multe căi. Multe feluri de miere ai încercat din floare în floare, ca și colibri 

ignorant, dar niciuna nu a fost mai dulce pentru palatul tău. Dar acest cuvânt, care a devenit miere pe 

buzele tale, a șters toate gusturile pe care le-ai gustat înainte. 

30 Ați căutat neîncetat calea cea bună și ați găsit căi diferite. Ai luptat împotriva întunericului, dar 

alergarea ta rapidă a devenit lentă și obositoare. 

31 Dar lumina Spiritului meu divin a strălucit pentru voi, iar acea zi de neuitat pentru spiritul și 

sufletul vostru este înregistrată în cartea de amintiri de dincolo, în care va trebui să citiți cu ochii voștri 
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spirituali tot ce ați făcut pe pământ și tot ce ați auzit de la Maestru. Acea zi a fost pentru sufletul tău o zi 

de înviere la o viață de har. 

32 Unii dintre voi au venit aici ca oameni de succes, alții ca oameni nevoiași. Pentru unii, ca și pentru 

alții, timpul a fost fixat. Trebuia să veniți la Tatăl vostru care vă aștepta cu dragoste, care v-a primit și v-a 

înviat la o viață spirituală. 

33 Cuvintele mele vă umplu de bucurie și simțiți că materia trupească care vă învăluie vă împiedică 

să vă dăruiți pe deplin Lucrării mele binecuvântate. Dar tu te supui ─ pentru că știi că discipolilor nu le 

este permis să intervină în sfaturile mele înalte, că discipolul trebuie să fie devotat și ascultător, că prin 

acest corp de materie vei ajunge să cunoști atât calea luminii, cât și căile minciunii și ale întunericului. 

Vă veți bucura de roadele bunăstării la umbra copacului puternic și veți îndepărta mărul discordiei. Vă 

veți răcori la umbra palmierului verde și veți veghea ca frunzele lui să nu fie distruse de omizi și nici 

păsările de pradă să nu-și construiască cuiburile pe el. 

34 V-am lăsat pe drumurile voastre pentru ca voi să cunoașteți gustul tuturor tipurilor de miere și să 

o alegeți în final pe cea cu cel mai bun gust pentru palatul vostru. V-am făcut să cunoașteți cele două 

extreme pentru ca, călăuziți de suflul atomului meu divin, să puteți distinge și să înclinați mereu spre 

bine. 

35 Maestrul v-a spus: În spatele acelei uși pe care o găsiți închisă și pe care o numiți "moarte" se află 

viața. Viața sunt eu. Moartea este cea care te ispitește, care îți orbește ochii și nu te lasă să trăiești alături 

de Mine. Dar aveți o armă puternică pentru a vă elibera de ispite: rugăciunea. Este arma care vă dă 

sentimentul de a fi puternici, care vă aduce mai aproape de Divinitatea Mea și vă permite să mergeți 

împreună cu Mine pe calea voastră de dezvoltare spirituală. 

36 Eu, Tatăl, nu am respins pe nimeni din sânul meu de iubire și iertare, nici măcar pe cei care s-au 

lăsat înșelați de ispite și au căzut în abis. Nu am condamnat pe nimeni. Nici pe pământ, nici în "valea 

spirituală" nu există ființe lipsite de apărare. Cine dintre voi ar putea fi alungat de la sânul meu pentru că 

este păcătos și nevrednic să primească mila mea? Trăiesc în inima păcătosului împietrit care nu a putut 

primi lumina Spiritului Meu Divin pentru că nu a ascultat chemarea care vine din vocea conștiinței sale. 

Credeți că M-am îndepărtat de el din cauza șirului său de fărădelegi? Nu, pentru Dumnezeu. Eu sunt Tatăl 

tuturor creaturilor, fără să resping niciunul dintre copiii Mei. Eu sunt Iubire și, ca un Tată iubitor, nu 

neglijez pe nimeni, poporul Meu. 

37 Vă revine vouă sarcina de a vă ruga pentru cel pierdut, de a cere ca lumina Spiritului meu să-i 

lumineze sufletul pentru ca el să se trezească, să rupă legăturile ispitei și să risipească întunericul care l-a 

orbit. 

38 Dar Israelul a fost adormit. Israelul se așteaptă ca oamenii să își realizeze reînnoirea prin propriile 

merite. Nu și-a ocupat locul care i se cuvine, pentru că sarcina sa este de a fi un exemplu pentru alții. 

39 Dar vouă, oameni buni, vă spun: La cine am lăsat Legea Mea? În mâinile unor păcătoși împietriți? 

Legea este în mâinile dumneavoastră. Atunci cine este responsabil pentru faptul că poruncile Mele nu 

sunt încă ascultate? ─ Israel! Dar, mai mult, vă spun: De ce ai făcut din creșterea ta o plantă parazită pe 

pământ? De ce nu ați pornit să îndepliniți ordinele pe care vi le-am dat? De ce îi permiteți păcătosului să-

și urmeze calea în mod nestăpânit? De ce nu-l aduceți mai aproape de Mine cu darul Cuvântului pe care 

vi l-am încredințat și nu-i vorbiți în Numele Meu? Vreți ca întunericul să continue să orbească ochii 

omului? Nu știi că, prin mijlocirea ta, întunericul trebuie să fie îndepărtat? 

40 Ridicați-vă, oameni buni, vă spune Tatăl. Du-te și ridică-l pe cel căzut. Noi ordine pe care trebuie 

să le dau umanității. Voi da însărcinări mari și noi pentru fiecare națiune, pentru fiecare dintre 

conducătorii ei și pentru fiecare dintre locuitorii ei. 

41 Vi se vor întâmpla fenomene mărețe. Anotimpurile se vor schimba. Iernile vor fi aspre și nu veți 

ști când va veni primăvara. Pentru că oamenii au fixat timpul pentru asta. Dar cine s-ar putea opune 

voinței mele? Ploile vor fi reținute și nu vor ajunge pe câmpurile dumneavoastră. De aceea, pregătiți-vă, 

oameni buni, căci se apropie vremea haosului printre voi și Israel trebuie să-și înmulțească lupta. 
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42 Pacea domnește între voi. Păstrați-o! Nu alungați această pace din inimile voastre. Această 

națiune a fost aleasă de Mine și nu este voința Mea ca ea să fie atinsă. Fiți pregătiți, totuși, pentru că, 

prin împlinirea spirituală a misiunii voastre, această națiune și omenirea vor primi lumină. 

43 Aici Mă ai pe Mine, Israel! Voi doar auziți vocea Mea, fără să Mă puteți vedea. Dar mulțumiți-vă 

să auziți sunetul clopotului ceresc. 

44 Urmăresc vocea chemării tale în colțul taberei tale de noapte. Niciuna dintre suferințele voastre 

nu poate trece neobservată de Mine și vă voi da tot ce este spre binele trupului și al sufletului. 

45 Nu vă dau bogății false, pentru că v-ați ruina singuri. Dar Eu vă voi salva pentru a vă ridica la 

dreapta Mea după această viață. 

46 Cereți-Mi bogății pentru suflet și Eu vi le voi da. Nu-ți împodobi trupul când lași sufletul gol. 

47 Legea Mea, care a fost dată omului în primele două timpuri, nu a fost încă respectată. De aceea, 

sunt din nou cu voi ca să vă răscumpăr. 

48 Din 1866, Cuvântul Meu a fost auzit în această națiune, unde apele cristaline se revarsă din 

izvoarele lor asupra celor însetați spiritual. Aici Mă așez pentru a netezi inimile de piatră ale copiilor mei 

mult iubiți. 

49 Oh, dacă toți ar veni să Mă asculte! Dar unii, deși M-au auzit, aleg drumurile accidentate și pline 

de moloz, în loc să meargă pe calea luminii Domnului. Dar acesta este fratele vostru, cel nerecunoscător, 

cel neascultător, care, în loc de pâinea vieții veșnice, preferă să mănânce pâinea amară a pământului. 

50 Ferice de voi, care rămâneți cu Mine, știind că Eu sunt Hristos care îl așteaptă pe "fiul risipitor". 

51 Tatăl vostru a venit să vă instruiască în învățătura Sa ─ acea învățătură spirituală care nu permite 

fanatismul, care vă instruiește să împliniți perfect legea divină și legile umane. 

52 Nu v-am învățat să vă răniți sau să vă ucideți trupul pentru a obține iertarea Mea. Singura 

penitență pe care o accept de la tine este aceea în care renunți la ceea ce este dăunător sau 

Rău renunțat, deși adesea cu durere în suflet. Ori de câte ori ați acționat în acest fel, inima voastră a 

simțit pacea Spiritului meu. 

53 Îți vorbesc în acest fel pentru că nu vreau ca sufletul tău să se târască peste praful pământului, 

deși lumea lui reală este alta. 

54 Știți ce vă așteaptă după această viață? Unde se va duce sufletul tău? Vă spun doar atât: vegheați 

și rugați-vă. Învățați și acționați. Sunteți rătăcitori în această lume, dar în curând această rătăcire va lua 

sfârșit și veți fi mai aproape de Mine. 

55 În cele trei epoci, am ales diferite forme de manifestare pentru umanitate: În Prima Eră, prin 

Moise, pentru a vă îndrepta pașii spre libertate și lumină. În al doilea veac, devenind om, "Cuvântul" a 

devenit om și a lăsat o urmă de răscumpărare pentru lume. Astăzi am venit pe "Norul Alb", ca un 

Curcubeu al Păcii, pentru a vă spune: Veniți în dorința de a primi Lumina Duhului Sfânt. Nu vreau să 

așteptați să vină vremuri noi, pentru că cele care vor veni vor aduce dureri și încercări mai mari și mai 

grele. 

56 Vă las acum cel de-al treilea Testament pentru ca voi să-l studiați și să-l urmați. Pentru că anul 

1950 se apropie deja. 

57 Dacă nu folosiți învățătura mea, veți plânge cu amar când îl veți auzi pe Maestru spunându-vă la 

revedere. Asta este ceea ce așteptați? Așteptați să se răspândească epidemiile și foametea, iar tristețea 

și durerea să intre în casele voastre? 

58 Vreau să vă las uniți și puternici. Nu vă judecați greșit unii pe alții, iubiți-vă unii pe alții și pacea va 

fi universală. 

59 Care dintre voi mâine va traversa mările, va trece munții și va intra în ținuturi îndepărtate? Care 

dintre ei va trebui să-și părăsească familia, copiii, pentru a duce cuvântul meu la națiuni? 

60 Vegheați și rugați-vă, căci și înainte de anul 1950 ați mâncat singuri pâinea pe care v-am dat-o. Ți-

ai închis mâna pentru a ascunde rămășițele acelei mâncăruri și ai ascuns apa fără să te gândești la cei 
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cărora le era sete. Dar lucrurile se vor schimba și, după acești ultimi trei ani, în care vă voi da cuvântul 

Meu, veți pleca în calitate de maeștri pentru a-i instrui pe noii veniți. 

Purificați-vă de multe dintre imperfecțiunile voastre, astfel încât să fiți puri și să fiți un exemplu 

pentru biserici și secte. Pregătiți-vă, pentru că mulți dintre cei care Mă ascultă în prezent îmi vor întoarce 

spatele. Alții vor pleca și își vor face propria voință. Printre voi este cel care Mă va trăda, care Mă va 

preda și Mă va vinde. 

61 Studiați Cuvântul Meu pentru ca mâine să nu mai spuneți că El a fost un om care a vorbit și nu 

Dumnezeul vostru. Dar cine este capabil să vă vorbească așa cum am făcut-o eu? Ce ființă umană are 

capacitatea de a transforma și reînnoi un popor așa cum am făcut-o eu? 

62 În curând nu veți mai auzi acea voce, dar vă veți aminti că am fost cu voi din 1866 până în 1950 și 

că, deși mulți M-au auzit, unii dintre ei au alungat Cuvântul Meu din inimile lor. Voi, care ați fost cu Mine, 

veți fi și voi cu Tatăl în veșnicie. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 207  
1 Fiți binecuvântați pentru că nu mai aveți nevoie de nicio reprezentare picturală care să mă 

simbolizeze pentru a simți prezența mea. Acesta este un pas pe care l-ați făcut spre spiritualizare. 

2 În fața ochilor tăi se întinde un câmp vast în care poți studia o învățătură după alta fără să ajungi 

vreodată la final. Pentru că această viață pe care o aveți ca ființe umane nu va fi suficientă pentru a 

înțelege totul. 

3 Cum s-a schimbat aspectul a ceea ce te înconjoară de când mi-ai auzit vocea! Vălul care vă 

acoperea ochii s-a rupt și nu-i mai puteți închide. Căci cine dintre cei care au văzut lumina dorește să fie 

din nou în întuneric? 

4 Nu mai poți înăbuși în inima ta admirația, recunoștința și dragostea pe care o simți pentru Mine, 

și mi-o dovedești în rugăciunea ta spirituală și în acțiunile tale. Ați uitat deja rugăciunile memorate, pline 

de cuvinte artificiale și alese pe care mintea voastră nu le înțelegea și nici inima nu le simțea. În acel 

moment nu aveai un mod potrivit de a vorbi cu Dumnezeul tău. 

5 Astăzi, când întâlniți suferința, mizeria sau durerea semenilor voștri, simțiți că din adâncul ființei 

voastre se ridică un sentiment de compasiune, de iubire, care este limbajul care exprimă cel mai bine 

dorința voastră de bine pentru aproapele vostru. 

6 De mult timp ați construit un templu pentru a vă închina. V-ați admirat pe voi înșivă în 

cunoașterea puterii și a stăpânirii pe care o puteți exercita asupra altora. V-ați iubit pe voi înșivă, v-ați 

crezut puternici și puternici. 

7 Am îndoit această aroganță a voastră și astfel v-am făcut să vă simțiți umiliți pentru că vă 

recunoașteți insignifianța voastră pământească. Ți-am dezvăluit că există ceva în tine care îți stabilește 

valoarea și puterea, datorită căruia nu poți deveni vanitos, și că acest ceva este spiritul tău; că măreția lui 

este departe de importanța de sine pe care o simți în ființa ta carnală. Pentru că spiritul este o parte a lui 

Dumnezeu și este mai presus de tot ce este material. Aceasta este adevărata măreție pe care am pus-o în 

om. Dar trebuie să vă străduiți ca lumina sa să nu se stingă, pentru a vă putea realiza ascensiunea pe 

calea dezvoltării prin merit. 

8 Înainte, când viața ta era dominată de pasiuni, spiritul tău se simțea înlănțuit și oprimat. Acum 

învățați să controlați aceste pasiuni, pentru că în inima discipolilor mei nu este loc pentru mândrie, nici 

pentru egoism, nici pentru ură. Spiritul tău începe acum să ghideze acțiunile, gândurile și toți pașii vieții 

tale, iar această supunere este ca o ispășire voluntară la care te supui pentru a curăța fărădelegile 

comise. 

9 Astfel, spiritul va căpăta din ce în ce mai multă putere în bine. Și când va ajunge astfel la sfârșitul 

călătoriei sale umane prin viață, gloria sa va fi atât de mare încât, atunci când va părăsi această lume, va 

intra complet în lumea spiritului, fără a avea urme de aroganță sau semne de necazuri. 

10 Cel care intră în lumea cealaltă cu această umilință și înălțare nu va putea uita greutățile pe care 

le-a lăsat în urmă pe acest pământ. Apoi se va întoarce la ea pentru a deveni un protector și un gardian al 

celor slabi, bolnavi și pierduți. 

11 Dezvoltă-ți darurile spiritului tău prin practica bunătății și, în adevăr, îți spun: Nenorocirile, 

ciumele, bolile se vor retrage de la cel care păstrează spiritualitatea și buna pregătire. Acest lucru nu se 

va întâmpla pentru ca el să fie mândru de asta. Pentru că nu va fi obținut-o cu forța lui fizică, ci prin duhul 

care are putere prin smerenie. 

12 Uniți-vă cu Mine și ascultați Cuvântul Meu. 

13 Lumea are nevoie de mântuire, are nevoie de oameni de bunăvoință care să iasă și să susțină 

învățătura mea. 

14 Acesta este un moment în care omul nu are o cunoaștere deplină a situației sale spirituale. 

15 Numărul celor care s-au trezit pentru că au auzit cuvântul meu este foarte mic în comparație cu 

cei care nu au cunoștință de manifestarea mea. Sunt unii care simt intuitiv apropierea și prezența 

spiritualului. 
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16 Oamenii au nevoie de o mână salvatoare și de un cuvânt salvator. Acea mână și acea voce vor fi 

cele ale noilor mei discipoli care, prin eforturi mari, vor aduce cunoașterea spirituală care îi va salva pe 

cei pierduți. 

17 Se apropie vremurile de încercare. Te-am pregătit pentru ca tu să ai puterea și curajul de a trăi tot 

ceea ce ți-am anunțat. În acest conflict, oamenii vor învăța să înțeleagă că motivul războiului dintre 

națiuni și al luptei dintre concepțiile lor despre lume este că trăiesc în neînțelegere și înstrăinare față de 

învățăturile lui Hristos. Căci, dacă acest lucru ar fi urmat, lumea ar fi fost mulțumită. Dar dacă în loc de 

iubire există egoism ─ cum poate exista claritate a minții și spiritualitate în lucrările vieții cuiva? În aceste 

condiții, cum poate spiritul să prevaleze asupra opoziției cărnii pentru a-și dezvălui esența? 

18 În loc să elimine mizeria care îi înconjoară pretutindeni, oamenii din ziua de azi încearcă să profite 

cât mai mult de ea pentru ei înșiși. 

De ce oamenii nu au evoluat în sus în dorința de a atinge un ideal care să le dea sentimente mai pure 

și aspirații mai demne de spirit? Pentru că nu au vrut să privească dincolo de ceea ce este recognoscibil 

pentru ochii lor muritori, adică nu au vrut să privească dincolo de greutățile lor, de plăcerile lor 

pământești și de știința lor materialistă. 

Ei au folosit și au utilizat timpul care le-a fost dat în lume pentru a avea cât mai multe bogății și plăceri 

─ gândindu-se că atunci când trupul se va sfârși, totul se va termina pentru ei. 

În loc să se dezvolte în sus și să se privească pe sine ca pe un copil al lui Dumnezeu, omul, în aroganța 

sa ignorantă, se coboară la nivelul unei ființe inferioare, iar atunci când spiritul său îi vorbește despre 

Divinitate și despre Viața Spirituală, teama de dreptatea lui Dumnezeu pune stăpânire pe el, iar el preferă 

să reducă la tăcere această voce interioară și să nu "irosească" niciun gând la aceste avertismente. 

Nu s-a gândit nici la propria existență, nici la condiția sa mentală și fizică. Cum ar putea fi altfel decât 

că el este praf și mizerie atâta timp cât trăiește și gândește în acest fel? 

19. De aceea, vă învăț și iată că cei care Mă ascultă au o altă idee în mintea lor și se gândesc profund 

la acea viață superioară care este cea a sufletului și care poate începe deja să apară în viața pământească 

dacă cineva înțelege că în om există ceva superior, care este harul Meu divin. 

20. Prin aceasta puteți vedea că legea sau puterea care guvernează totul este Dumnezeu, a cărui 

putere și înțelepciune se dezvăluie în natură, care este o reflectare a perfecțiunii sale. Atunci când 

această umanitate va recunoaște și va recunoaște măreția Tatălui său, când va înțelege că nu este 

necesar să creeze imaginea Lui pentru a I se închina și când va ști cum să-L descopere chiar și în ființele 

aparent nesemnificative ale creației, atunci va fi pe o cale bună și pe calea recunoașterii înțelepciunii și 

puterii lui Dumnezeu pe care toate lucrurile create le conțin în ele însele. În acest fel, cei care primesc 

învățătura mea vor deveni din ce în ce mai spiritualizați, deoarece percepția lor se va deschide spre 

orizonturi mai largi. Zidul care îi întemnița se va prăbuși în fața ochilor lor, astfel încât vor vedea o lume 

în care vor putea înțelege și înțelege învățătură după învățătură. 

21. Dar adevărat vă spun: Ceea ce ați învățat nu este încă suficient pentru a înțelege tot ceea ce este 

Voința Mea. Pentru mult timp va trebui să mergeți pe acest drum lung. Dar vă mai spun că din momentul 

în care ați reușit să rupeți vălul ignoranței, nu mai puteți da înapoi. Oricine a auzit acest cântec ceresc nu 

va mai putea să-și închidă urechea la inspirația mea și buzele lui nu vor înceta să laude pe Domnul său. 

22. Astăzi puteți rosti de fiecare dată o rugăciune diferită, care vine din adâncul inimii 

dumneavoastră. Cu puțin timp în urmă, încă formulai cuvinte artificiale care își aveau originea în minte și 

în cărți. Acum rugăciunea ta nu mai are limite, căci de fiecare dată când te ridici în interior cu credință 

adevărată, simți că te apropii tot mai mult de luptă. De aceea, ─ în durerea ta și a celorlalți și în 

mulțumire ─ în loc de cuvinte pe buze, este inspirația care se apropie de sufletul tău pentru a-l duce în 

prezența Domnului. Astăzi nu buzele tale laudă gloria Domnului, ci întreaga ta ființă este cea care dă 

mărturie despre bunătatea Lui. 

23. Cunoașteți-vă pe voi înșivă și, după ce v-ați descoperit greșelile, corectați-le. Încurajați-vă cu 

speranța de a vă întoarce în locul unde fiecare suflet trebuie să meargă. Luptați împotriva voastră cu 
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această dorință. Dovedește-ți ție însuți că ești superior în natura ta spirituală. Dovediți-vă vouă înșivă că 

vă puteți învinge atunci când pasiunile, înclinațiile rele încearcă să vă domine. 

24. Dar această moștenire a vremurilor trecute, când trăiați pentru satisfacțiile trupului și construiați 

un templu pentru a vă închina pentru că vă simțeați veșnici, puternici și puternici, va fi înlăturată prin 

conștientizarea reală a ceea ce înseamnă valorile spirituale și materiale. 

25. Convingerea puterii tale și a valorii tale spirituale nu trebuie să fie un motiv de vanitate. Pentru că 

măreția spirituală este foarte diferită de măreția pământească. 

26. Spiritul este scânteia de lumină, sămânța de iubire, germenul vieții. 

27. Dă-ți seama ce drum greșit ai luat atunci când, încercând să atingi măreția, ai permis doar 

ambițiilor tale pământești să preia frâiele. 

28. Încetul cu încetul înțelegeți acum spiritualitatea și, prin urmare, sufletul vostru va avea lumină, 

cunoaștere și har când veți ajunge la sfârșitul acestei vieți care v-a fost acordată. 

29. Deci, înțelegeți epoca în care trăiți? 

30. Rugați-vă să îi ajutați pe reprezentanții națiunilor care se reunesc pentru a rezolva conflictele 

dintre popoare. Credeți că toți au o idee diferită pentru fiecare soluție? Nu, oameni buni, ei se înșeală ─ 

în sinea lor, în conștiința lor sunt de acord. Interesele materiale sunt cele care îi fac să nu țină cont de 

propriile convingeri. Cât de ușor ar fi să rezolvăm toate conflictele dacă fiecare ar acționa conform 

conștiinței sale. Atunci lumea ar fi în pace. Oamenii care conduc destinele națiunilor s-ar gândi atunci ─ 

departe de a se gândi la propria măreție ─ la bunăstarea tuturor. Dar nimic din toate acestea nu se vede, 

iar neîncrederea îi face pe oameni să fie mereu în alertă. 

31. Vă spun din nou: Dacă lumea se va întoarce la calea mea și va urma învățăturile mele, își va 

rezolva problemele și va trăi în pace. 

32. În această zi, raza mea universală coboară asupra sufletului vostru pentru a vă hrăni cu pâinea 

vieții veșnice. Vocea mea este cea care te-a chemat. 

Îi văd printre voi pe cei care au venit ultimii, pe care îi invit să se reîmprospăteze în cuvântul meu. Unii 

sunt necredincioși, alții sunt idolatri, unii vin la stână ca niște oi blânde, alții poartă pe față masca 

ipocriziei. Ei se îndoiesc de prezența mea și, în sinea lor, își bat joc de învățătura mea, pentru că este 

imposibil pentru ei ca Creatorul să se facă cunoscut prin intermediul facultății umane de înțelegere. 

33. Dacă nu ar fi adevăratul Dumnezeu care se face cunoscut, El nu ar produce dovezile pe care vi le 

dau și nici nu ar învăța calea virtuții. Cel care nu crede o face pentru că nu a gândit. Inima lui s-a închis și 

este în întuneric. 

34. Vocea vă spune: Eu sunt adevăratul Dumnezeu, Tatăl, Viața și Lumina. Am coborât pentru a Mă 

face cunoscut în această formă, pentru a vă înlătura aberațiile, erorile și pasiunile josnice care vă 

împiedică să înțelegeți și să pătrundeți adevărul. 

35. Eu nu trădez pe nimeni celorlalți, pentru că voi sunteți la banchetul meu. Prin lumina mea, care 

este în spiritul tău, vorbesc sufletului tău, pentru ca el să fie zguduit și să se trezească. 

36. Eu sunt același Hristos pe care l-ați condamnat în Era a doua. Dar vremurile au fost marcate 

conform voinței mele. 

37. Când M-ai condus la cruce în acel moment, pe care am vărsat ultima picătură din sângele Meu din 

dragoste pentru tine, te-am făcut să pari un nevinovat care nu știe ce face, deși l-ai condamnat pe Mesia 

fără să știi cauza. Dar v-am lăsat în grija a doisprezece oameni care, urmându-l pe Maestru, au răspândit 

Doctrina Mea printre oameni. 

38. Astăzi îi descopăr printre voi pe cei care altădată au strigat din toți rărunchii: "Răstignește-l! Este 

un vrăjitor!" Și care, astfel, a judecat greșit beneficiile pe care le distribuisem. 

39. Vremurile au trecut și sufletele voastre au venit să trăiască în această națiune, conform voinței 

mele, pentru ca voi să auziți "Cuvântul divin", Cuvântul iubirii și al vieții, într-un mod diferit. 

40. Sunt aici cu tine! Îți ating inima pentru ca tu să Mă adăpostești. Cobor în dorința de a vă iubi 

sufletul, pe care îl iubesc foarte mult. Pentru că ai înlănțuit-o de păcat și astfel i-ai întunecat lumina. 
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41. Ori de câte ori inteligența voastră a strălucit, nu a fost pentru a vă iubi aproapele. Pentru că 

dragostea ta a slăbit într-o viață de confort și satisfacții materiale. 

42. Uitați de viața veșnică a sufletului și, în cele din urmă, vă considerați dumnezei în această lume. 

Te îndoiești treptat de existența Mea și de dreptatea Mea, pentru că vezi că nu împiedic vărsarea de 

sânge între oameni, fără să înțelegi că sunt inexorabil ca judecător și că permit ispășirea și purificarea 

fărădelegilor prin durere. 

43. Deschide-ți inima! Ridică-ți sufletul! Lasă-l să-ți spună că vocea pe care o auzi este aceeași cu cea 

care ți-a vorbit întotdeauna despre iubire, milă și perfecțiune. A treia oară te-a surprins! Nu doriți să Mă 

priviți ca pe un om, așa cum ați făcut-o în Era a doua! Amintiți-vă că v-am spus că voi veni "pe un nor". 

Spiritul meu divin coboară până la voi și, prin urmare, trimit raza mea de pe scara perfecțiunii asupra 

purtătorului de voce și, astfel, vocea mea este auzită chiar și în mizeria acestei lumi. 

44. Nu numai tu asculți cuvântul meu. Eu, "Cuvântul", îmi revărs lumina pe glob. Dar dacă îi întrebați 

pe toți dacă au auzit o voce venind de dincolo, vă vor răspunde "nu". De ce? 

Pentru că oamenii umblă surd pe căile lumii, îmbrățișați de păcat și fanatism, fără să asculte 

chemarea care le vine din conștiința lor. 

45. Încă din anul 1866 v-am dat Cuvântul Meu, care este salvarea sufletelor voastre și care vă 

trasează calea prin care veți obține pacea perfectă pe tot globul. 

46. Am încredințat sufletelor voastre o misiune dificilă prin care trebuie să își plătească datoria față 

de Domnul lor. Mă pregătesc să smulg buruienile pentru a le lega în mănunchiuri și a le arunca în foc 

până când vor deveni cenușă. Pentru că, în cele din urmă, lumina va străluci și învățătura mea va fi 

recunoscută în întreaga lume. 

47. Omul va crea noi învățături și noi legi, dar nu va mai fi voința lui, ci a mea. Atunci va fi pace, 

armonie și fraternitate. Inimile nu se vor mai hrăni cu ură, nicio mână criminală nu se va mai ridica. 

Totuși, pentru ca toate acestea să se întâmple, vă voi purifica mai întâi. Unii dintre voi vor vedea aceste 

profeții împlinindu-se din Valea Spirituală, iar cei care vor continua să locuiască pe pământ vor da 

mărturie despre ele noilor generații de după 1950. 

48. Oameni: Calea pe care v-am trasat-o pentru a ajunge la Mine este una singură. Acesta este 

marcat de lumină. Pe ea se află viața și rugăciunea. Este calea sufletului. Dacă mergi pe ea, nu vei pieri. 

Dacă mergeți pe această cale, vestiți lumii Doctrina Spiritului, dați mărturie despre revelațiile Mele și 

învățați-i pe semenii voștri să vină la Mine prin rugăciune perfectă. 

49. Amintiți-vă, oameni buni, de exemplul de rugăciune pe care vi l-am dat în Grădina de Măsline, 

când am implorat pe Tatăl să ierte omenirea. Trupul lui Isus s-a prosternat în fața Tatălui Ceresc, dar nu 

în fața vreunei imagini, iar Eu Mi-am îndreptat cuvintele spre Cer, aceleași pe care le-am lăsat moștenire 

umanității. 

50. Încă o dată, îmi revărs milostivirea printre voi și vă îmbrățișez cu dragoste. Rătăcitori ai vieții, 

ucenici și discipoli și discipoli-copii: este o zi de har când vocea Maestrului coboară să vă mângâie. Eu nu 

Mă arăt ca un judecător sever, ci ca un Tată drept, și cu cuvântul Meu vă conduc pe calea pe care v-am 

trasat-o și de la care v-ați abătut. 

51. Sunteți cu toții luptători. Văd că unii sosesc descurajați. Alții au obținut victoria, iar alții încă nu 

cântă un cântec de triumf. Sunteți încă în mijlocul acestei bătălii și nu-i cunoașteți rezultatul. Câmpurile 

pe care trebuie să le semănați, pe care încă nu le cunoașteți, sunt foarte vaste. Dar voi aveți sămânță din 

belșug și veți putea să o semănați. 

52. În timp ce unii sunt devotați și puternici în îndeplinirea sarcinii lor, alții sunt copleșiți de oboseală 

și slăbesc, deși știu că există un ochi care vede totul, o ureche care aude totul și o mână care scrie totul. 

Gândește-te că lași să treacă un timp prețios pe care îl trăiești astăzi și că mâine ochii tăi nu se vor mai 

deschide fără lumină. Atunci sufletul tău se va ridica întristat pentru că nu ai vrut să asculți cuvântul meu. 

O dorință imensă va pune stăpânire pe sufletul vostru de a Mă asculta ca în acest timp. Dar numai o voce 

severă va ajunge la tine, vocea conștiinței, care te va face să tremuri. 
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De aceea, vă spun astăzi: nu vă îndepărtați de Cuvântul Meu, nu fiți surzi la instrucțiunile Mele. Luați 

din această învățătură înțelesul ei ca pe o scriere sfântă pentru care va trebui să răspundeți în fața Mea, 

căci este lege. 

53. Orbirea oamenilor în a înțelege măreția învățăturii mele este rezultatul păcatului și durerii lor. 

54. Această esență pe care ți-o dau este viață pentru suflet și balsam pentru orice spirit afectat. Este 

ca roua pe câmpurile sterpe. 

55. Dacă nu ai cules încă roade bune, întreabă-ți conștiința care este motivul și ea îți va răspunde că 

pentru a obține rezultate bune trebuie să muncești și să veghezi. Semănați exemple bune pe pământ, 

semănați virtute, arătați abilitățile cu care v-am creat sufletul. Dezbracă-l de patimile rele și îmbracă-l cu 

fapte bune. Atunci, pe pământ, veți fi adevărații mei copii și o întruchipare a Divinității mele. 

56. Fiecăruia dintre voi i-am încredințat responsabilitatea de a face cunoscută Lucrarea mea 

spirituală trinitaromariană, care va fi discutată de omenire și va provoca o revoluție de idei în minți și îi va 

deruta pe toți cei care nu pot înțelege începutul acestei Lucrări și cu atât mai puțin scopul ei final. 

57. Semănătorii mei sunt adormiți și nu fac cunoscută lucrarea mea, care este pură și mai tare, 

pentru că recunosc că au amestecat cu ea faptele lor rele. Mai aveți doar puțin timp la dispoziție pentru 

ca lumea să audă cuvântul meu în această proclamație. Dacă dormiți, mâine veți avea durere și 

amărăciune în inimile voastre. Dar nu Tatăl va fi cel care vă va judeca, ci conștiința voastră. 

58. Mai aveți puțin timp la dispoziție pentru a vă bucura de această mâncare. Care dintre ei vor fi cu 

Mine la sfârșitul anului 1950? Care dintre voi va avea grâul fertil al recoltei voastre? 

59. Lumea doarme în letargia ei profundă și așteaptă ca tu să vii și să o trezești la viață. Nu ați plecat 

încă spre "morți" pentru că nu aveți încredere în Mine. De ce vă temeți de oameni? Vă temeți de 

dreptatea sau de moartea lor? V-am spus că vă voi elibera de moarte. Amintiți-vă că v-am dat viața 

veșnică. 

60. Nu am obosit să vă vorbesc, căci eu sunt "Cuvântul etern". Cuvântul meu este dalta care lucrează 

și netezește inimile de piatră din care fac să izvorască apă cristalină. 

61. În aceste vremuri de durere și tragedie, vreau să Mă luați ca exemplu. Dar puneți-vă toată 

încrederea în Mine, și atunci semenii voștri vor putea cunoaște strălucirea spiritualismului. Puteți face 

același lucru cu Mine, nu fiți nesiguri. Povara crucii nu este peste puterile tale. 

62. Oameni buni, drept răsplată pentru marile voastre încercări, aveți cuvântul meu. Ai fost judecat 

greșit și disprețuit de rudele tale de dragul Lucrării mele. Câți dintre voi v-ați dedicat orgii și plăcerilor 

lumii și astfel v-ați adus sufletul la degringoladă, pentru care fiecare desfrâu era o lovitură. Dar cine te-a 

abătut în cele din urmă de la această cale? ─ Stăpânul tău. Ați înțeles iubirea mea și îmi mulțumiți pentru 

ea, știind că vă vorbesc ca o recompensă pentru renunțările voastre. 

63. Ai crezut că nu există nicio privire care să-ți cunoască trecutul. Și totuși, iată-mă aici, citind cartea 

vieții tale, pentru ca tu să nu te îndoiești de existența și de prezența mea. 

64. În acest timp v-am pus în locul discipolilor mei, așa cum i-am adunat pe apostolii mei în jurul meu 

în cea de-a doua eră. 

65. Cuvântul meu te conduce pe calea pe care a lăsat-o urma mea. Călătorești de mult timp, dar încă 

niciun strigăt de triumf nu iese de pe buzele tale. Sunteți încă în mijlocul luptei și veți primi răsplata abia 

când veți ajunge la capătul călătoriei vieții. Pe unii îi văd puternici, pe alții epuizați. Vă voi da odihnă, ca 

să vă puteți reflecta în ele. Pentru că acum este un timp prețios pe care nimeni nu-l poate irosi. 

66. Nu ignorați instrucțiunile mele și nu fiți surzi la vocea mea. Ascultați acest cuvânt și luați din el 

înțelesul său. Curățați-vă mintea și purificați-vă inima pentru a putea recunoaște măreția sa. În ea se află 

ceea ce dă viață sufletului tău. Aceasta este roua pe care o las să cadă pe câmpurile uscate și este 

sămânța pe care voi trebuie să o aduceți omenirii. Dacă unii dintre copiii mei nu au putut culege roade 

după ce au semănat, a fost pentru că sămânța nu era pură. Semănați sămânța bună și așteptați roadele 

bune. 

67. Expulsează din inima ta frica de oameni care te-a împiedicat întotdeauna să-ți îndeplinești 

misiunea. Eliberează-ți sufletul de orice pată până când este gol și apoi începe să-l îmbraci cu lumina 
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faptelor tale bune. Atunci vă veți simți vrednici în interior să răspândiți Legea mea. Explică-le Doctrina 

mea și lasă-i pe oameni să o exploreze. Pătrunzând în Lucrarea mea, ei nu vor descoperi un început și nici 

nu-i vor vedea sfârșitul. 

68. Învățătura mea este atât de pură încât nu aveți de ce să vă scuzați sau să vă fie rușine în fața 

oamenilor. Dacă totuși ar trebui să vă fie rușine, va fi din cauza a ceea ce ați adăugat la ea, sau pentru că 

viața voastră nu este în armonie cu ceea ce învățați. Adesea ați vrea să treceți nerecunoscuți, dar acest 

lucru nu va fi posibil, pentru că v-am trimis pentru ca voi să împărtășiți această Veste Bună prin exemplul 

faptelor voastre bune. 

69. Lumea va deveni conștientă că un nou timp a răsărit în mod neașteptat pentru ea și se va 

întoarce către cei care îi pot spune ceva despre aceste lucruri. Dar dacă ar fi să dormi ─ cu câtă durere te-

ai trezi! 

70. Au mai rămas doar "momente" pentru ca voi să auziți acest Cuvânt. Care dintre ei vor fi cu Mine 

când se va sfârși? Care dintre ei vor păzi Legea Mea curată, așa cum v-am dat-o Eu? 

71. Amintiți-vă că de atunci încolo veți porni cu tărie spre îndeplinirea nobilei voastre misiuni. Nu 

trebuie să vă temeți de moarte, căci vă spun că moartea nu va fi trimisă la voi. Dar ar trebui să dai 

lovitura de grație ispitei pe care o porți în trup, ca să nu cazi. Bunul ucenic trebuie să învețe să se învingă 

pe sine însuși pentru a-i învăța pe alții să-și învingă slăbiciunile și pasiunile. 

72. Nu recunoașteți simplitatea cu care vă vorbesc? Cu adevărat, vă spun, este aceeași cu cea care s-a 

manifestat în Era a doua, în care m-am limitat să fiu asemenea omului și să îl înalț prin Cuvântul și 

exemplul meu, pentru ca el să devină asemenea lui Dumnezeu. 

73. Fiți instrumentele Mele, dar niciodată obstacole pentru ca Eu să ajung la inimi. De ce te îndoiești 

că și tu poți face același lucru? Nu ați înțeles bine învățăturile. Fiindcă sunteți copiii Mei, ați moștenit 

ceva asemănător de la tatăl vostru, iar tatăl vostru este bun. 

74. Ați coborât pe pământ din lumea spirituală pentru a căuta urmele Maestrului Divin dincolo de 

toate loviturile sorții. Și acum, când mă fac cunoscut prin voi, voi lăsați în urmă tot ce aveți pentru a mă 

asculta. Credeți că renunțările și sacrificiile voastre nu vor fi răsplătite de Mine? Nu uitați scopul final al 

destinului vostru într-o singură zi, pentru ca în fiecare zi să faceți un pas înainte. 

75. Amintește-ți că nu-mi vei da nimic. Tot ceea ce veți obține va fi al vostru. 

76. De ce mă aplec și, uneori, cobor până în cele mai adânci abisuri pentru a vă salva? Pentru că te 

iubesc. 

77. În această învățătură aveți aici o temelie, o cale scurtă și sigură pentru a vă întoarce la patria 

voastră. Este învățătura spiritualizării. Când o vei înțelege ─ câtă lumină vei avea în gândurile tale, în 

cuvintele tale și în lucrările tale! Nu repetați doar cu buzele voastre că sunteți spiritualiști. Odată ce 

sunteți cu adevărat, nu va mai fi nevoie să o trâmbițați. 

78. Gândiți-vă la aceste învățături pe care le dau în prezent inimii și sufletului vostru. Mâine va trebui 

să le căutați acolo pentru a le învăța pe semenii voștri. 

Pacea mea fie cu voi! 



 

195 

Informații despre conținut 
Versetele nr. 

instrucție 175 

Lupta dintre spiritism și  

 materialism egoist4 

 Dumnezeu binecuvântează știința bine aplicată8 

 Justiția divină acordă reîncarnărilor11 

Dumnezeu, în dreptatea Sa, stabilește o limită în ceea ce privește 

 răutatea omului15 

 Durerea va dispărea atunci când spiritul se va ridica16 

 Unde este moartea, damnarea veșnică și iadul?  17 

 Fiecare spirit face parte din Spiritul Divin22 

 Spiritualul trăiește în afara timpului27 

 Materialism și fanatism în cimitire29 

 Lucrări, cuvinte și rugăciuni36 

Cele trei testamente unite într-unul singur49 

 "Vițelul de aur " 55 

 Tabernacolul și Chivotul56 

 Lecția lui David și a lui Solomon62 

 Noul Israel în Duhul Sfânt68 

 Profeții care se împlinesc70 

 Liberul arbitru și conștiința76 

instrucție 176 

 Exemplul iubirii nemărginite a lui Isus1 

 Condiții pentru pace în lume15 

 Activitatea trimișilor18 

 Dezvoltare armonioasă25 

 Îndeplinirea misiunilor în sferele spirituale33 

 Se apropie vremuri de mari revelații spirituale38 

 Lumea e plină de sclavi50 

instrucție 177 

 Lupta pentru pace și înălțare spirituală1 

 În Dumnezeu nu este mânie19 



 

196 

Dumnezeu nu pedepsește21 

 Rugăciunea și pacea interioară în încercări și lupte39 

 Beneficiile curățeniei44 

 Mulți se numesc creștini46 

 Orice formă de comunicare divină își are sfârșitul50 

 Comunicarea de la minte la minte68 

instrucție 178 

 Ce semeni, vei culege2 

 Spiritul în om7 

 Pregătirea pentru îndeplinire14 

 Adevăratul duhovnic30 

 Dumnezeu nu are formă39 

 Revelații despre viața spirituală45 

 Lupta spirituală este universală64 

 Comunicare mentală  72 

 Revelația despre înălțarea spirituală74 

instrucție 179 

 Misiunea veșnică a Israelului spiritual1 

 Pregătirea și credința în aceste vremuri de încercare15 

 Spiritul este înaintea cărnii35 

 A treia venire profețită  36 

 Spiritul nostru face parte din Spiritul Divin49 

 Pregătirea Mexicului în plan spiritual și material52 

 Marea șansă a acestei vieți pământești64 

instrucție 180 

 Lumina conștiinței este călăuza ucenicului1 

 "Tinerii bogați " 8 

 Legea evoluției29 

 Trebuie să înțelegem cuvântul spiritual34 

 Profeția despre Mexic38 

 Învățătura dramei de pe Golgota48 

 

 Pregătirea pentru părăsirea acestei lumi52 



 

197 

 De ce se încarnează sufletele63 

Când ne controlăm patimile, nu vom fi 

 să fie în pericol de a lua partea unuia sau altuia77 

 După 195084 

instrucție 181 

 Omniprezența razei universale1 

În Dumnezeu nu există nici mânie, nici pedeapsă, nici răzbunare6 

 Spiritualitatea, nu rațiunea, descoperă divinul14 

 Importanța pâinii și a vinului18 

 Mila în fapte, cuvinte și gânduri22 

 Înviere și viață33 

Întoarcerea promisă a Domnului pe nor este 

 învierea în acest moment52 

 Manifestarea darurilor spirituale în jurul anului 200056 

 Fiecare întrupare modelează scara63 

 Noua venire a Domnului74 

instrucție 182 

Conștiința sau intuiția sunt mijloace pentru a se salva pe sine1 

Nu există o oră anume pentru a practica 

 exemplu divin16 

 Știința materială și înțelepciunea lumii spirituale19 

 Nu trebuie să te închizi niciodată într-o închisoare23 

 Profeții34 

 Tărâmul spiritual40 

 Imperiul răului42 

 Înțelesul lui hell45 

 Omenirea nu este cu adevărat creștină54 

Ilie în alte timpuri și astăzi56 

 Trezirea la Lumina Divină60 

 Rugăciunea fără cuvinte64 

 Puterea armoniei între ființele spirituale66 

 Adevărul77 



 

198 

instrucție 183 

 Pregătirea ucenicilor înainte de confuzii1 

 Cuvântul divin a fost falsificat7 

 Există dreptate în destin22 

 Marea misiune din Mexic33 

 Reîncarnarea lui Israel în Duhul Sfânt34 

 Declarație privind Învierea35 

 "Fiul risipitor" (E1:61) xxx40 

 Epoca Duhului Sfânt42 

 Haosul va veni din vina omului48 

instrucție 184 

 Dreptate divină sau nebunie umană4 

Ființele spirituale din sfere necunoscute nouă,  

îndeplinesc, de asemenea, sarcini17 

La traducerea cuvântului, esența divină trebuie să fie 

 sunt păstrate fără adaosuri mentale20 

 Adevărul este dincolo de forme și simboluri28 

 Iubirea este calea spiritului către Creatorul său38 

 Idei eronate despre cer și pământ40 

 Dezvoltarea spiritului de la o sferă la alta44 

 Către o armonie între spirit și materie55 

instrucție 185 

 Capacitatea de înălțare spirituală gratuită1 

 Răspândirea cuvântului în al treilea timp în lume17 

 Pe măsură ce mintea evoluează, ea șterge conceptele eronate29 

 Frații și surorile noastre spirituale ne înconjoară33 

 Cultul spiritual fără materializări37 

Nu trebuie să comparăm inteligența umană cu 

 confundă mintea43 

 Profeții împlinite46 

instrucție 186 

 Marea bătălie a luminii împotriva întunericului4 

 Iluminism despre nemurirea spiritului15 



 

199 

 Conștiința este sursa de inspirație20 

 

 Manifestarea celui de-al treilea timp22 

 Lumină și iertare în loc de pedeapsă28 

 Un pas spre spiritualitate37 

 Calea evoluției43 

 Reîncarnările corespund progresului spiritual45 

instrucție 187 

 Urmașii credincioși3 

 Relația dintre spirit și materie19 

Spiritul nu obosește niciodată să iubească26 

 Cum să făurim o lume mai bună?  27 

Numai spiritul îl poate întâlni pe Dumnezeu31 

 Claritatea și adevărul îl disting pe duhovnic39 

 Profeții despre pacea viitoare45 

Ființa umană este responsabilă pentru 

 Înapoiere intelectuală48 

 Importanța conștiinței63 

 Prin propriile noastre merite vom ajunge la Dumnezeu66 

instrucție 188 

 Mintea se bucură de o libertate deplină de a alege calea6 

 Reîncarnarea este un mijloc de reparație7 

 Recunoașterea mentală16 

 Moartea nu există28 

 Al treilea Testament29 

 Existența ființelor spirituale39 

 Pericolele spiritismului42 

 Orice spirit este etern43 

 Profețiile unor războaie ideologice teribile52 

 Legea divină și legile umane62 

Curenții puternici de lumină, dreptate și 

 Iubirea Tatălui69 

instrucție 189 



 

200 

 Ilie, Vestitorul2 

 Responsabilitatea discipolului11 

 Spiritismul, înțeles corect25 

 

Numai Dumnezeu este infailibil31 

 Mexicul și responsabilitatea sa36 

 Apel către copii și tineri47 

 Destinul Mexicului57 

 Cartea vieții58 

 Modul de a preveni noi războaie67 

 Legea dezvoltării74 

instrucție 190 

 Importanța lui Elias1 

 Comunicarea divină din 1866 până în 195010 

 Vanitatea celor așa-ziși bogați18 

 Ridicarea spiritului la "împărăția cerurilor " 27 

 Îngeri întruchipate pentru bine51 

 Exemplul negativ al lui Salomon52 

 Viața spiritului este veșnică57 

 Puterea tentației materiale există61 

 Relația dintre minte și corp65 

instrucție 191 

 Pregătirea spiritului pentru dezvoltarea și înălțarea lui1 

 Confuzie prin nesupunere, după 195016 

 Semnificația lucrărilor din cea de-a treia eră18 

 Chipul duhovnicesc întărește credința22 

 Puterea binelui este principiul tuturor lucrurilor26 

 Răul nu este etern27 

 Importanța cerului37 

 Darurile spirituale52 

 Studiu și meditație66 

instrucție 192 

 1 septembrie1 



 

201 

 Credința falsă a damnării veșnice4 

 Existența spiritului și veșnicia13 

 Originea sectelor și a secesiunilor17 

 Nu există o nouă doctrină, dar există noi revelații18 

Nici Spiritul divin, nici cel al ființei umane 

 

 au o anumită formă19 

 Influența lumii spiritelor31 

 Calea spiritului34 

 Mândria umană și înțelepciunea divină53 

 Explicația manifestării celui de-al treilea timp63 

instrucție 193 

 Spiritismul va transforma lumea2 

 Darul intuiției9 

 Scopul este lumea perfecțiunii în spirit27 

 Caracteristicile spiritistului34 

Cei care încearcă să oprească progresul spiritual 38 

 Încercări și progrese ale spiritului41 

Dumnezeu nu pedepsește, fiecare este propriul său judecător50 

 Importanța lui 195060 

 Purtătorul de voce71 

 Mesagerii divini sunt la lucru în lume74 

Instrucțiune 194 

 Destinul și misiunea ființelor spirituale7 

 O nouă eră surprinde omenirea9 

 Spiritualitatea nu s-a definit încă în popor16 

 Spiritismul nu are limite materiale23 

 Timpul luminii spirituale31 

 Conceptele vor transforma33 

 De ce reîncarnarea35 

 Spiritul omului este atomul și proprietatea Creatorului50 

 Semnele s-au adeverit66 

 Spiritul se va desăvârși întotdeauna70 



 

202 

instrucție 195 

 Cuvântul divin luminează orice ființă2 

Întreaga creație vibrează în ritm 

 a legii divine17 

 Omniprezența Atotputernicului20 

 Dezvoltarea spirituală luminează mintea21 

 Cauzele furiei elementelor26 

 Lumea spirituală36 

 Locuințele spirituale38 

 Legea reîncarnării46 

 Atât corpul, cât și mintea au importanța lor49 

 Semnificația destinului53 

 Moise, mesagerul primei ere65 

 Noua instrucțiune a lui Mesia71 

 Revelația Duhului Sfânt, din 186675 

instrucție 196 

 Apel către servitori2 

 Comunicare directă fără limitări umane12 

 Mintea este echipată pentru luptă17 

 Cine sunt morții?  20 

 "Lăsați morții să-și îngroape morții " 23 

 Idolatrii se vor trezi41 

instrucție 197 

 Apocalipsa ne dezvăluie epoca în care trăim astăzi3 
 Adevăratul duhovnic11 

 Semnificația sărăciei și a bogăției24 

 Descinderi din cauza lipsei de pregătire39 

 Adevăratul spiritism49 

 Importanța iertării și a smereniei58 

instrucție 198 

 Lucrarea spirituală divină va deveni universal cunoscută3 

Lecții pentru această perioadă10 

Totul în creație este natural11  Înțelepciunea spiritului, nu a minții17 
 Apel la Israelul spiritual24 

 Misiunea clarvăzătorilor35 

 Comunicarea celei de-a treia ere59 

 Puterea adevăratului discipol72 



 

203 

 Legi Limitele privind boala75 

Profeția împlinită77 instrucție 199 

 Umanitatea este fundamentul păcii3 

 Lumina rupe lanțurile10 

 Mintea este conducătorul corpului25 

 Declarația de manifestare din 1866 până în 195048 

 Explicarea conceptelor52 

 Concertul ceresc53 

 Războaie religioase fratricide62 

 Imposibilul în Divinitate68 

 Profeția împlinită a celei de-a treia ere70 

 Familia72 

 Căsătoria75 

 Ambasador79 

instrucție 200 

 Semnificația tărâmului spiritual1 

 Israelul celei de-a treia ere23 

 Misiunea celor săraci și dezmoșteniți28 

 O nouă eră a dezvoltării intelectuale41 

 Puterea stă în credință și în puritatea persoanei47. 

 Drumul spre pace62 

instrucție 201 

 Mesajul celor trei timpuri1 

 Un popor spiritual va izbucni8 

Frați și surori în Dumnezeu22 

 Unirea darurilor dă o putere invincibilă25 

 Armonie între națiuni27 

 Dezvoltarea minții necesită forță36 

 Datoriile pământești fac parte din destinul spiritual45 

 Legământul Duhului cu Creatorul său48 

instrucție 202 

 Ajunul Crăciunului1 

 Sămânța nemuririi12 



 

204 

 Interogatoriul în fața infinitului16 

 Adevărul spiritual25 

 Mercy62 

instrucție 203 

 Cu voință și rațiune cade bandajul întunericului1 

 Legea va fi împlinită11 

 Planul de împlinire25 

 Maria face parte din Spiritul divin38 

 Purtătorul de cuvânt al Spiritului Divin41 

 Israel în Duhul Sfânt45 

instrucție 204 

 Același om transformă paradisul în iad4 

 Iubirea divină este cheia împărăției cerurilor7 

 Semnificația celor trei ori16 

 Justiția divină nu pedepsește niciodată27 

 Există un singur Dumnezeu41 

 Minți înalte și joase47 

 Cunoașterea adevărului a angajat53 

 Inimile fac parte din templul universal63 

instrucție 205 

 Să se împlinească voința divină și nu cea a omului5 

 Emanciparea spiritului față de superfluu8 

Dumnezeu este în noi12 

 Corp și minte25 

 Multiplele locuințe spirituale  30 

 Manifestarea divină prin intermediul ființei umane45 

 Sănătate și lumină prin intermediul spiritualității50 

instrucție 206 

 Calea spre perfecțiune este trasată1 

 Toți vor ajunge la lumină18 

 Responsabilități spirituale20 

 Profeții22 

 Nu există ființe neajutorate36 



 

205 

 Singura pocăință acceptată de Dumnezeu52 

 Cele trei comunicări divine cu omenirea55 

instrucție 207 

 Adevărata valoare a minții7 

 Situația spirituală și materială a ființei umane14 

 Spiritualitatea dărâmă ziduri și deschide orizonturi20 

 Spiritismul va fi recunoscut la nivel mondial46 



 

206 

Învățăturile divine în Mexic 1866-1950 

 

Literatură 

 

Buchdienst zum Leben, Manfred Bäse, Kirchweg 5, D-88521 Ertingen Tel: +49 (0) 

7371 929 66 42, E-Mail: manfredbaese@gmx.de 
Iubirea divină, originea, esența și scopul vieții noastre și al întregii ființe 

El Amor Divino - Originea, esența și finalul vieții noastre și al întregului firesc 
Cartea vieții adevărate, volumele VII, VIII, IX, X, XI Al treilea testament 

Fundația Unicon, D-88709 Meersburg Tel: +49 (0) 7532 808162, E-Mail: 

info@unicon-stiftung.de Introducere în "Cartea vieții adevărate" (gratuit) 
Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera A.C. 

Orinoco N° 54 Interior 5, Col. Zacahuitzco, 03550 México, D.F. 
Libro de la Vida Verdadera, Tomo I-XII 

El Tercer Testamento y otros libros sobre estas Revelaciones Divinas de México 

Site-uri web 

www.das-dritte-testament.com  (în spaniolă, germană, engleză, franceză)  

www.unicon-stiftung.de 

www.drittetestament.wordpress.com  (multilingv)  

www.tercera-era.net  (în spaniolă) 

www.144000.net  (multilingv) 

http://www.das-dritte-testament.com/
http://www.unicon-stiftung.de/
http://www.drittetestament.wordpress.com/
http://www.tercera-era.net/
http://www.144000.net/


 

207 



 

 

 


