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Prefață 
Primele volume ale acestei lucrări Cartea Vieții Adevărate conțin în prefață câteva contexte istorice și 

explicații, astfel că aici se renunță la explicații suplimentare. 

În plus, la sfârșitul acestui volum există două cărți de prezentare a operei complete. 

Următoarele extrase pot oferi cititorului o mică pregustare a puterii clare și înălțătoare a Cuvântului 

divin: 

De îndată ce înțelegeți că ați venit în această lume pentru a dobândi experiență și pentru a realiza legea 

divină a iubirii și a milei față de aproapele vostru, ați pătruns în armonia acestei vieți. Știți deja, prin 

revelațiile mele, că oricine nu se supune legii mele trebuie să se întoarcă în această lume până când sufletul 

își îndeplinește sarcina care i-a fost încredințată. (228, 54) 

Există în voi o parte materială care este de pe pământ și o parte spirituală care este din cer. Există un 

moment în care omul se simte materie și un moment în care se simte spiritual. Când veți părăsi acest corp 

pământesc și veți trece în starea spirituală, veți înțelege ceea ce nu ați înțeles până acum. Corpul tău va 

rămâne aici, pentru că aparține pământului. Dar sufletul tău va zbura în regiunile înalte, unde vei continua 

să trăiești pentru a-ți continua dezvoltarea spirituală. (228, 69) 

Sufletele se află pe diferite trepte ale scării, dar eu le iubesc pe toate în mod egal și le ofer mijloacele 

de a ajunge în vârf. În același mod, ar trebui să vă iubiți semenii, fără a ține cont de gradul de dezvoltare 

ascendentă a sufletului pe care îl au. (223, 72) 

Tot ceea ce a fost creat îmi aduce un omagiu, de la atom până la steaua de mari dimensiuni, de la cea mai 

retardată creatură umană până la cel mai evoluat suflet. Voi, care cunoașteți tot ceea ce există în lumea 

voastră, vedeți cum fiecare ființă și fiecare corp își îndeplinește o sarcină și își împlinește destinul. În 

această împlinire, ei Îmi aduc un omagiu. Este tributul armoniei lor cu întregul. Adevărat vă spun că toate 

lucrurile create se bucură de ele însele, chiar și stânca care vi se pare amorțită sau moartă din cauza 

durității și imobilității ei. Căci Duhul lui Dumnezeu, care este în tot ceea ce a fost creat de El, este viața. 

(229, 53) 

Tărâmul Spiritului este infinit; dar pentru a atinge înălțimea care vă va permite să vă bucurați de el și 

să trăiți în el, este necesar să cunoașteți calea și să aveți lumină pentru a vă înălța spre el. Totuși, să nu 

credeți că vă denigrez viața pământească: nu, discipoli. De ce să o denigrez, din moment ce am pregătit-o 

pentru tine! Înțelegeți că viața în lumea materială este, de asemenea, o parte a vieții în împărăția spirituală, 

infinită și eternă. (223, 26) 

Dacă ați putea transforma acest pământ dintr-o vale de lacrimi într-o lume a fericirii, unde v-ați iubi 

unii pe alții, unde v-ați strădui să faceți binele și să trăiți în conformitate cu Legea mea, vă spun cu 

adevărat că această viață ar fi chiar mai meritorie și mai înălțătoare în ochii mei decât o existență plină de 

suferință, nenorociri și lacrimi, oricât de mare ar fi disponibilitatea voastră de a le îndura. Când veți fi 

capabili să uniți viața spirituală cu cea umană în așa fel încât să nu mai vedeți o graniță între una și 

cealaltă? Când vei face din existența ta o singură viață, respingând ideea de moarte pentru a intra în 

eternitate? Această lumină a cunoașterii va fi în oameni doar atunci când în lume va înflori spiritualizarea. 

(219, 16) 

Va veni vremea când granițele acestei lumi vor fi abolite de iubire și când lumile se vor apropia prin 

spiritualizare. (213, 61) 



U 208 

6 

instrucție 208  
1 Ecoul Cuvântului meu v-a trezit și ați venit din țări, popoare și ținuturi îndepărtate, pe un drum 

lung și plin de peripeții, dorind să îl întâlniți pe Maestru. Și ați obținut ceea ce ați muncit și v-ați sacrificat, 

pentru că ați venit la Mine. Ați făcut primul pas pe calea care vă va duce în vârful muntelui unde v-am 

precedat și vă aștept. 

2 Ți-ai deschis inima ca pe o carte goală, ca să pot scrie în ea această învățătură. Unii Mi-au oferit 

intelectul lor, iar Eu am scris Cuvântul Meu și în el, în speranța că inima va deveni receptivă. Pentru că 

această lumină va pătrunde în sufletul spiritual, unde va găsi o casă pe care nu o va mai părăsi niciodată. 

3 Cuvântul Meu nu a fost niciodată atât de clar și de detaliat ca în această a treia eră, în care l-am 

făcut mai ușor de înțeles din punct de vedere uman. Cuvântul Meu vă face să înțelegeți ceea ce v-am dat în 

ultimele două veacuri. Două porunci pe care vi le-am lăsat la început conțin întreaga mea învățătură: "Să-L 

iubești pe Dumnezeu din toată inima ta și din tot sufletul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți". Mai 

târziu, Isus v-a spus: "Iubiți-vă unii pe alții", iar acum îmi continui învățăturile pentru a-mi încheia 

lucrarea printre voi și pentru a-mi îndeplini astfel promisiunea de a mă întoarce. 

4 Nu am apărut în nicio biserică în acest moment, pentru că am venit dorind templul care se află în 

inima voastră. Solemnitatea liturghiilor și splendoarea ritualurilor religioase nu atrag Spiritul Meu și nici 

nu reprezintă Biserica Mea. 

5 În Epoca a doua, liderii religioși și preoții așteptau ca Mesia să se nască în cadrul Bisericii. Dar nu 

am venit în lume cu ei, pentru că pentru Mine grajdul din Betleem era mai curat, iar la păstori am găsit mai 

multă dragoste și căldură în iarna rece. Acesta este motivul pentru care teologii din acea vreme s-au 

înșelat, iar conducătorii M-au persecutat de la nașterea Mea până la moartea Mea. 

6 Astăzi, teologii sunt din nou în confuzie în vederea revenirii mele, deoarece profețiile și anunțurile 

lor nu au fost interpretate corect. 

7 Încă de la început au existat îndoieli cu privire la venirea Mea, deși vă dădusem dovezi care 

dădeau mărturie despre Mine. În felul acesta am clădit credința în inima poporului meu. 

8 În zilele noastre au apărut mari mulțimi de discipoli, dar, în ciuda mulțimii lor, ei nu ating credința 

și puterea pe care le aveau cei doisprezece care M-au urmat în cea de-a doua eră. Dar ce veți face după 

plecarea Mea? Știți cu toții că voi continua să vă vorbesc pe parcursul ultimilor trei ani de instruire pe care 

îi veți primi prin intermediul minții umane. Dacă m-ați înțelege cu adevărat, ați avea certitudinea că sunt 

veșnic cu voi, că vă vorbesc veșnic. Dar care dintre voi se pregătesc în interior pentru a simți prezența mea 

divină și pentru a auzi vocea mea? Cine, până în 1950, momentul stabilit pentru plecarea mea, va atinge 

spiritualizarea necesară pentru a comunica cu Maestrul fără un purtător de cuvânt? 

9 Nu mă voi supăra dacă nu-mi oferiți altare sau flori, sau dacă nu-mi aprindeți lămpi. Căci ceea ce 

am căutat în inima omului în toate timpurile este altarul spiritual. 

10 Florile sunt ofrandele grădinilor și ale pajiștilor, parfumul și mireasma lor vin la Mine ca o ofrandă 

de iubire. De aceea, nu privați pajiștile și grădinile de darurile lor de iubire. Nu aprindeți alte lămpi decât 

cele ale credinței în Divinitatea Mea. Căci nu vă va fi de nici un folos să aprindeți lămpi cu ulei, dacă 

inimile voastre sunt întunecate. 

11 Sunteți incapabili să înțelegeți, cu atât mai puțin să puneți în aplicare învățătura perfectă pe care v-

am dezvăluit-o. Numele său, Doctrina spirituală mariană trinitară, spune totul: înălțare spirituală, 

recunoașterea Trinității revelațiilor divine și venerarea Mariei, tandrețea divină. 

12 Înainte de începerea anului 1948, v-am spus prin nenumărați purtători de cuvânt: "Pregătiți-vă, 

căci vă voi reface riturile spirituale". Căci nu vreau ca lumea să vă judece ca pe niște ucenici răi care l-au 

făcut pe Maestrul lor să participe la obiceiurile lor de prisos. V-am încredințat lucrarea Mea perfectă, pe 

care nu trebuie să o mințiți prin acțiunile voastre. Oricine se angajează să Mă urmeze trebuie să-și poarte 

crucea și să transmită adevărul prin întreaga sa ființă, în măsura în care este capabil și în măsura în care îi 

permit capacitățile sale. Nu sunteți întotdeauna pregătiți, dar ar trebui să fiți întotdeauna pregătiți, pentru 

că atunci când vă așteptați cel mai puțin, poate apărea o încercare sau o persoană nevoiașă, iar atunci 

trebuie să fiți imediat la îndemână. 

13 Pentru tații de familie, povara crucii este grea. Pentru că, după ce au adus pe lume noile generații, 

au înțeles că acest lucru nu este suficient pentru a considera că sarcina lor s-a încheiat. Legea Tatălui 



U 208 

7 

pentru primul popor a fost: "Creșteți și vă înmulțiți". Și în prezent, când văd o mare dezvoltare a sufletului 

uman, vă spun din nou: "Creșteți și vă înmulțiți", dar nu numai în lucruri materiale, ci și în lucruri 

spirituale, în virtuți, în iubire. Aceasta este legea de la început până la sfârșit pe care trebuie să o împliniți, 

ca să intrați mulțumiți în fața Mea și să-mi spuneți: "Doamne, iată împlinirea mea spirituală și umană, iată 

rodul meu". 

14 Iubiți oameni, vremurile nu vă permit să stați pe loc. Forțele naturii, durerea, războiul, conflictul și 

haosul îți spun neîncetat: "Trezește-te și muncește!". Inima voastră să se umple de acest vin, care este 

sângele Stăpânului, pentru ca el să se reverse ca viață și ca iubire asupra semenilor voștri. 

15 Amintiți-vă că cuvântul meu vine de la un Tată care vă caută, care vă iubește și vă corectează, care 

vă ridică atunci când vă împiedicați și vă vindecă atunci când sunteți bolnavi. Nici nu am venit în această 

zi să-ți dau instrucțiuni, ci doar să te mângâi. Voi lămuri toate faptele voastre în lumina conștiinței voastre, 

dar nu le voi expune pe unele în fața altora, pentru ca în tăcere să auziți vocea judecătorului interior și să 

vă amintiți că discipolii lui Isus trebuie să laude numele Maestrului lor prin faptele lor. 

16 Vorbesc adesea despre plecarea mea așa cum am vorbit despre apostolii mei din a doua epocă: Isus 

era înconjurat de discipolii săi. Aproape toți erau mai în vârstă decât Maestrul. În timp ce unii erau de 

vârstă mijlocie, alții erau înaintați în vârstă. Unul singur era mai tânăr decât Iisus, și anume Ioan. 

Maestrul a vorbit din nou despre iminenta Sa trecere în neființă și, în fața acestui anunț, acei oameni s-au 

întrebat: "De ce vorbește despre iminenta Sa trecere în neființă, deși noi suntem mai aproape de sfârșit?". 

Motivul a fost că ucenicii nu puteau înțelege că Omul acela, care era plin de viață, de iubire și de putere, 

putea să moară în termeni pământești. Ei nu puteau înțelege că Cel care a venit de la Tatăl putea să 

înceteze să mai trăiască. 

Dar Isus a continuat să vorbească despre plecarea sa și a continuat să-și ia rămas bun, astfel încât acele 

inimi s-au obișnuit cu gândul despărțirii și au înțeles că trebuie să folosească timpul și să păstreze acea 

sămânță prețioasă în inimile lor. Atunci unul dintre ei i-a spus Stăpânului său: "Doamne, dacă cineva 

încearcă să te atingă, noi îl vom împiedica". La care Isus a răspuns: "Ceea ce este scris se va întâmpla și 

voia Tatălui se va face. Căci mai curând vor trece cerul și pământul, decât să nu se împlinească cuvântul 

Lui." 

17 Ucenicii ascultau cu deznădejde și tristețe, întrebându-se în secret: Ce ar putea face dacă El nu ar 

mai fi cu ei? Cum ar fi putut să lupte singuri printre oameni? Cum puteau ei să aducă lumină orbului, să 

curețe leprosul, să învie morții și să convertească păcătosul? Maestrul le-a citit gândurile și, la momentul 

potrivit, le-a spus: "Veți fi în locul Meu ca niște oi în mijlocul lupilor. Dar dacă credeți în Mine și rămâneți 

pe cale, nu veți pieri." 

18 Pasiunea mea a avut loc, cuvântul meu s-a adeverit, iar apostolii mei au simțit cum le dispare 

curajul și credința când l-au văzut pe Isus transpirând sânge în grădina de măslini, ca și cum s-ar fi temut 

de oameni ─ el care avea puterea în mâini. 

În fața mulțimii care striga, ei se așteptau ca Maestrul să o reducă la tăcere, de vreme ce El însuși îi 

redusese la tăcere pe cei posedați. Și când mâinile nefaste au pus mâna pe Rabin pentru a-L aresta, ucenicii 

consternați au întrebat: "Doamne, de ce Te-ai lăsat arestat ca un criminal, când în Tine nu este păcat?". Cu 

toate acestea, ei s-au ascuns și l-au abandonat pe Domnul lor. Cu toate acestea, Hristos a continuat să 

învețe, atât ca Dumnezeu, cât și ca om. Pentru că a vrut să fie om pentru a da un exemplu perfect și pentru 

a simți durerea umană. În El se aflau toate temerile, toate abandonurile. El a primit în trupul Său toată 

meschinăria și ignominia. Și apoi a venit ultima oră. 

19 De la înălțimea crucii de lemn, ochii Lui căutau în mulțime prietenii Săi, ucenicii ─ cei care 

trăiseră cu El, care Îl iubiseră și Îl urmau pe căi. Dar acestea nu erau acolo în ceasul morții, ochii Lui fizici 

nu le-au văzut. Doar Ioan, cel mai tânăr, era prezent și stătea lângă mama Maestrului. Ucenicului i-a 

transmis ultimul său mesaj, iar Mariei a consacrat-o pe Mama universală în acel moment în fața întregii 

umanități. 

20 Totul a fost realizat. 

21 Ucenicii, uniți în jale și tristețe, au căutat mângâiere la Maria. Dar Maestrul, care devenise deja o 

ființă spirituală, s-a făcut vizibil. A vizitat-o pe Maria și pe sfintele femei, care au dat mărturie apostolilor 

despre ceea ce se îndoiau. Dar Isus, care voia să le dovedească faptul că El continua să locuiască printre ei, 

i-a căutat și pe ei pentru a li se arăta. 
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22 Cu o anumită ocazie, apostolii au stat într-o casă. Thomas nu se număra printre ei. În timp ce acei 

oameni se abandonau amintirilor lor, Maestrul a intrat la ei prin ziduri și le-a spus: "Pacea mea fie cu voi". 

Uimirea ucenicilor a fost de nedescris atunci când au recunoscut tonul acelei voci, care era unică pentru ei. 

23 Figura lui Iisus a dispărut din nou, iar apostolii i-au raportat vestea lui Toma, plini de curaj și de 

bucurie. Dar el și-a bătut joc de frații săi. Și, în timp ce el nega mărturia, Isus a apărut din nou în camera 

cu ușa închisă, salutând: "Pacea fie cu voi". Toma ─ la început înspăimântat la vederea miracolului, apoi 

plin de remușcări ─ a privit figura lui Iisus, dar îndoielile îl chinuiau. Atunci Stăpânul i-a zis: "Vino aici, 

Toma, și pune-ți degetele în rana de la coasta Mea". Ucenicul necredincios și materialist le-a pus înăuntru, 

iar prin acea rană a putut să vadă Țara Făgăduinței. Atunci Toma a căzut la picioarele Învățătorului său și, 

cuprins de durere și de remușcări, a mărturisit: "Doamne, Doamne, Tu ești". "Da, Thomas, acum 

mărturisești că sunt eu, pentru că ai văzut. Fericiți cei care cred fără să vadă." 

24 Oameni: Voi trăiți toate acestea acum. Vă anunț plecarea mea din nou și din nou. Vă slăbesc 

treptat materialismul pentru ca mai târziu să nu mai fiți necredincioși, ignoranți sau confuzi. 

25 În ultima zi a șederii mele printre voi, nu vreau să vă văd cum vă rupeți părul, nu vreau ca gurile 

voastre să exclame: "De ce pleci, Stăpâne?". 

26 În ultima clipă vreau să vă văd înfășurați într-o mantie de spiritualitate, de seninătate și de 

devotament, plini de încredere că nu am plecat cu adevărat, că sunt mai aproape de voi. 

27 V-am spus că orice ochi, păcătos și nepocăit, Mă va vedea. Unii vor vedea forma lui Isus din punct 

de vedere spiritual, alții vor simți prezența Mea în inima lor, unii vor percepe lumina Mea în mintea lor, iar 

alții vor trăi miracole pe drumul lor. Mă voi mărturisi pe Mine însumi în rugăciune și în încercări. Dar nu 

va fi necesar să vedeți forma umană a lui Isus, ci să Mă simțiți în suflet și în inimă. Nu va fi nici o tristețe, 

nu va fi nici goliciune, nici abandon, nu va fi nici durere, nici plâns. 

28 Vreau să vă uniți la plecarea mea, pentru ca voi să vă uniți toate puterile spirituale. Cu ele puteți 

reprezenta ceea ce Maestrul v-a dat prin cuvântul său. 

29 Dacă între voi va fi o unire adevărată, se vor face semne în cer și pe pământ, și neamurile o vor 

cunoaște. 

30 Acesta a fost cuvântul meu de învățătură, acesta a fost cuvântul meu de iubire și de învățătură: o 

mângâiere nesfârșită. 

31 Trebuie să vă pregătiți din ce în ce mai mult ─ pe măsură ce se apropie momentul în care nu vă voi 

mai vorbi prin intermediul facultății umane a intelectului. Veți căuta să vă saturați din ce în ce mai mult de 

puterea spirituală pe care o transmite Cuvântul Meu. 

Materialismul este la apogeu. Până astăzi, lumea a trăit fără să Mă simtă sau să Mă audă. Sunt puțini 

cei care trăiesc spiritualizat, care văd lumina Mea și avansează pe calea lor, dar câți sunt în întuneric. Unii 

așteaptă revenirea Mea, în ei trăiește credința că Hristos se va întoarce pentru a deveni om. 

32 Discipoli, voi care M-ați ascultat: aveți clar în fața ochilor voștri sarcina pe care trebuie să o 

îndepliniți: să vestiți oamenilor Vestea cea Bună a venirii Mele în acest timp și să le faceți cunoscute 

revelațiile și învățăturile Mele. Voi sunteți martorii care știu că am venit la voi în același mod în care am 

fost văzut ultima dată în cea de-a doua eră: în mod spiritual. 

33 Dar înainte de a fi capabili să comunicați cu Domnul vostru de la spirit la spirit, am vrut să mă 

comunic prin intermediul intelectului unor oameni simpli, dar înzestrați de mine, pentru ca această 

comunicare să vă servească drept bază sau pregătire pentru viitoarea voastră dezvoltare ascendentă. 

34 Știința umană, cu realizările sale, este o dovadă că sufletul a evoluat și, deși drumul este diferit în 

fiecare caz, a lăsat în fiecare epocă urma evoluției sale ascendente. Va veni o zi în care știința însăși va 

contribui la dezvoltarea sufletului, căci totul este îndreptat spre acest scop. 

Vă spun că adevăratul om de știință este cel care, din iubire pentru aproapele său, caută în cele mai 

adânci părți ale creației pentru a-i afla secretele până când găsește lumina divină. Cel care lucrează în acest 

fel nu va fi niciodată îngâmfat de munca sa, ci se va considera doar un instrument al Creatorului. Din acest 

motiv, el nu va nega niciodată existența lui Dumnezeu. 

35 Va veni și vremea când călugării închiși în celule le vor părăsi pentru că se vor convinge de 

inutilitatea fugii lor din lume și a misticismului lor. Ei se vor lupta printre oameni pentru a-și îndeplini 

scopul pentru care au fost creați. Într-un cuvânt, ei vor pune capăt stagnării spirituale pentru a lua calea 

progresului. 
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36 Sămânța spiritualității este sămânța celei de-a treia ere pe care o semăn printre voi. Ea oferă 

omenirii secretul pentru a obține o viață mai bună. 

37 Vedeți cum oamenii, din lipsă de spiritualitate, se judecă greșit și se împart. Voi înșivă v-ați creat 

căi diferite care vă îndepărtează unul de celălalt. Voi înșivă sunteți martori ai acestei lipse de înțelegere. 

38 Vă spun din nou că războiul dintre oameni nu s-a încheiat încă. Căci va veni războiul ideologiilor, 

al credințelor și religiilor, al filosofiilor și doctrinelor, fiecare dintre ele dorind să fie singura deținătoare a 

adevărului în raport cu celelalte. 

39 Sacrificiul meu din Era a doua nu a fost încă înțeles de această umanitate. Deși cei mai mulți 

pretind că Îl recunosc pe Hristos, ei nu s-au recunoscut pe ei înșiși în Mine. De ce să Mă cauți pe căi 

întortocheate, când Eu merg doar pe calea blândeții, a milei și a dreptății? 

40 Pentru a ajunge la Mine, este esențial să vă iubiți semenii. 

41 Astăzi încă mai aveți nevoie de clerici, judecători și profesori. Dar odată ce starea ta spirituală și 

morală se va fi ridicat, nu vei mai avea nevoie de aceste ajutoare și nici de aceste voci. În fiecare ființă 

umană va exista un judecător, un ghid, un învățător și un altar. 

42 Vreau să văd un popor fără rituri, decrete și dogme, care știe să meargă pe calea cea bună și care 

trăiește învățătura mea de iubire. 

43 Vă dau această libertate în prezent, pentru că nu mai sunteți supuși anumitor forme de cult. 

Aceasta nu este o cale nouă, ci o parte din aceeași cale pe care v-am trasat-o, dar pe care nu o cunoșteați. 

Studiați, pătrundeți în cuvintele mele și vă veți da seama că există adevăr în ele. 

44 Eu sunt iubire și, ca iubire, mă dăruiesc vouă fără să vă impun vreo condiție. În vremurile prin care 

treceți, aveți nevoie de acest stimulent, de această iubire, care este mai presus de orice afecțiune umană. 

45 Pentru a atinge acea înălțare care te face să comunici cu Divinitatea mea, nu mai ai nevoie să-ți 

stimulezi simțurile prin armonia câtorva note muzicale sau să te excite în fața unor ritualuri sau obiecte 

materiale. Căci sufletul tău mișcă doar ceea ce este profund spiritual. Ori de câte ori îți deschizi inima 

pentru a-ți înălța sufletul către Mine, experimentezi acel sentiment de pace care coboară din infinit. 

46 Cum este posibil să existe ființe umane care nu fac nimic pentru dezvoltarea lor spirituală? Cum 

pot exista ființe umane care se coboară mai jos decât ființele subordonate sau lipsite de rațiune? Ființa 

lipsită de rațiune nu păcătuiește, pentru că se limitează doar la a-și urma propriile legi. Omul, pe de altă 

parte, păcătuiește foarte mult pentru că poartă în el un suflet de lumină, un spirit și un dar al intuiției. 

47 Printre cei care sunt chemați să lucreze pentru această lucrare, există și cei care uneori uită drumul, 

care uită semnul spiritual cu care i-a însemnat Domnul, astfel încât să lase pe drumul lor doar urme de 

pace și binecuvântare. Cum poți coborî de pe treapta pe care te-am așezat? Acesta este motivul pentru care 

mă cobor continuu să vă vorbesc, pentru ca Cuvântul Meu, ca o daltă fină, să netezească asperitățile inimii 

voastre, pentru a vă face să înțelegeți că unirea cu Dumnezeu nu poate fi stabilită dacă nu vă feriți de 

impuritate. Doar atunci, când reușiți să vă ridicați gândirea deasupra oricărei negativități și Mă căutați în 

Infinit, veți experimenta un sentiment ciudat de fericire. Prin aceasta veți realiza că, dacă Mă căutați în 

acest fel, mila Tatălui nu va ezita să se manifeste în sufletul vostru. 

48 Cu adevărat, în astfel de momente nu mai sunteți în lumea materială, deși corpul vostru este încă 

pe pământ. Sufletul spiritului s-a înălțat în sus și, în acest fel, a rupt orice legătură fizică pentru a intra într-

o altă viață și într-un alt spațiu. Acolo se simte dragostea Tatălui, acolo unde pacea și fericirea Împărăției 

Sale devin palpabile. 

49 Pentru a trezi această dorință în cei indisciplinați, mă transform într-un însoțitor credincios până 

când îi fac să simtă binele în inima lor ─ acel sentiment care îi va face să îndeplinească fapte care îi  vor 

apropia de Mine. După ce vor face acest pas, vor vedea imensitatea câmpului care se întinde în fața ochilor 

lor și care îi invită la muncă și la luptă. Ce bucurie simt în inimile lor atunci când înțeleg tot ceea ce nu au 

văzut cu ochii lor și nu au auzit cu urechile lor, pentru că totul era confuz pentru ei și nu erau conștienți că 

au fost chemați să îndeplinească o misiune nobilă și delicată. 

50 Tuturor vă spun: Dacă veți reuși să deveniți una cu Maestrul, veți simți din ce în ce mai mult 

mizeria celorlalți ca și cum ar fi a voastră și veți încerca să faceți semenilor voștri ceea ce M-ați văzut pe 

Mine făcându-vă vouă. Dacă uneori vă considerați nedemni sau neîndemânatici, este suficient să simțiți 

iubirea aproapelui și să vă întoarceți la Mine pentru a face ceea ce nu sunteți în stare să faceți. Cel mai 

important lucru este să începi, chiar dacă sarcina pare imposibilă la început. Mai târziu, se vor întâmpla 
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miracole și credința se va aprinde. Atunci, încetul cu încetul, vor veni la ușile voastre cei flămânzi, 

leproșii, zdrențăroșii și cei ratați, nevoia în toate formele ei. 

Dar trebuie să vegheați și să vă rugați, pentru că ispitele și seducțiile vă vor asalta și vă vor oferi lumea 

în schimbul duhovniciei voastre. Vor veni și cei care vor încerca să vă amăgească cu cuvinte și idei 

aparent mărețe. Lăcomia vă va ispiti trupul și va face ca acesta să vă slăbească sufletul. Va trebui să faci 

față la orice ─ uneori singur, în alte cazuri împreună cu frații tăi. Armele voastre vor fi pregătirea, credința, 

scopul vostru inerent, cunoștințele pe care le veți primi treptat de la Maestru. 

51 Așa veți deveni soldați puternici din oameni care au fost înfrânți de viață. Veți intra pregătiți în 

perioada de luptă pe care o trăiți în prezent. Sufletul tău nu va dispera, pentru că va simți că are nevoie de 

această luptă pentru a se purifica și a se înălța. Adevărat vă spun că fiecare dintre cei care Îmi pot arăta 

lucrarea sa ca fiind îndeplinită, aceasta va fi acceptată ca fiind lucrarea sa finală în materie. 

52 Atunci, în timp ce trupul tău se transformă în țărână, iar sufletul tău, acum eliberat de ultima sa 

haină omenească, și-a început lucrarea spirituală, va vedea scara pe care va urca treaptă cu treaptă cele 

șapte trepte până când va ajunge în sânul Tatălui, care este putere, har și lumină. 

53 Iată: deși ați coborât într-o imperfecțiune atât de mare, în timp ce ați trecut prin căile lumii în 

diferite trupuri, cunoscând murdăria și impuritatea, ați fost vrednici de dragostea mea. Dar toată această 

lungă călătorie a fost experiența pe care sufletul tău a avut-o pentru a putea aprecia valoarea inerentă 

legilor Mele și valoarea pe care o are spiritualul ─ pentru a înțelege că evoluția sufletului aduce glorie și 

satisfacții perfecte. De aceea am invitat mereu oamenii pe această cale. Atâta timp cât nu o vor atinge, 

suferințele vor continua să îi chinuie și plăcerile false vor continua să îi biciuiască. 

54 Ceea ce vă învăț este pentru binele fiecăruia care primește cu dragoste învățătura mea, pentru ca 

faptele sale să îl transforme într-un viitor maestru care va transmite puterea și lumina mea, care trebuie să 

învingă corupția lumii. 

55 Răutatea acestui timp a deschis abisuri de disperare în fața oamenilor. 

56 Există multe lucrări printre oameni care sunt mari și bune în aparență. De aceea vă spun: 

Veghează, ca să poți combate orice înșelăciune, știind că în tine există o măreție incomparabilă și 

adevărată. 

57 Ce glorie mai mare decât aceea de a împărtăși și de a practica bunătatea cu ceilalți? Ce glorie mai 

mare decât iubirea pe care o putem oferi aproapelui nostru, a cărui lumină și influență îi poate ajuta și pe ei 

să ia calea spre perfecțiune? Ce bucurie mai mare există pentru suflet decât aceea de a putea depăși 

slăbiciunea trupului său pentru a se ridica mai sus de nivelul la care se află? 

58 Încă din Era a Doua v-am vorbit despre viața spirituală, iar spiritul vostru a înțeles o parte din ceea 

ce v-am spus și din scopul pentru care este destinat. Astăzi, când vă văd din nou adunați în jurul meu, vă 

dezvălui și vă explic tot ceea ce era de neînțeles pentru mințile voastre. Și vă spun încă o dată că oricine 

vrea să Mă urmeze trebuie să-și ia crucea și să Mă urmeze. Căci crucea mea nu înseamnă moarte, ci iubire 

și abnegație, sacrificiu de bunuri de prisos în folosul sufletului. 

59 Ucenici, faceți cunoscut copiilor de astăzi învățătura mea. Fie ca toți cei care au înțeles Cuvântul 

meu să-și formeze copiii cu idealuri înalte și să îndepărteze tot răul din inimile lor. Semănați în ei sămânța 

bunătății, care este spiritualitatea. Odată ce acești copii vor avea suficientă înțelegere pentru a înțelege 

puterea învățăturii mele, ei nu se vor clătina pe calea lor, ci pasul lor va fi sigur și nimeni nu-i va putea 

înșela. 

60 Ca un soare care radiază viață, lumină și căldură, m-am revărsat asupra tuturor. Dar fiecare va 

primi de la ea în funcție de dezvoltarea și pregătirea sa. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 209  
1 Pe măsură ce se apropie momentul stabilit, când acest mod de a vă oferi învățătura mea se încheie, 

voi pătrundeți din ce în ce mai mult în Mesajul meu divin. 

2 Știți că, în timp ce v-am adus Cuvântul meu, lumea a trăit fără să mă simtă sau să mă audă. 

3 Sunt doar câțiva care au aflat de venirea Mea. Restul omenirii trăiește în așteptarea faptului că 

atunci când mă voi întoarce ─ așa cum am promis ─ o voi face în trup, adică voi redeveni om. 

4 Numai voi știți că sunteți deja în cea de-a treia eră, în care vă vorbesc prin intermediul celor aleși 

ca purtători ai vocii Cuvântului Meu. 

5 Știința umană vă oferă dovezi ale desfășurării sale. Recunoașteți că și acest lucru dezvăluie 

dezvoltarea sufletului. În fiecare epocă, omul a lăsat în fiecare epocă amprenta sa de progres, pe care cei 

care vin mai târziu și-o însușesc treptat. 

6 Știința este lumina înțelepciunii Mele care dezvăluie oamenilor secretele sale. Omul de știință care 

posedă un suflet elevat nu Mă va căuta prin intermediul ritualurilor, căci darul său de știință îl va apropia 

constant de Tatăl, care este Știința Divină. Această persoană nu se va lăuda niciodată cu munca sa, pentru 

că, cu cât descoperă mai mult, cu atât se simte mai mic. Și nici nu va putea să-mi nege existența, pentru că 

la fiecare pas va vedea în natură urma Creatorului. 

7 Discipoli, am pus și în voi daruri pe care trebuie să le dezvoltați, pentru ca voi să fiți cei care, cu 

cuvinte simple, dar pline de adevăr, să fixați această învățătură în inimile semenilor voștri. 

8 Sămânța de spiritualizare pe care am semănat-o mereu în lume, o voi lăsa din nou în acest timp. 

Această sămânță conține secretul pentru o viață mai bună. 

9 Dacă astăzi oamenii se ceartă între ei, dacă sunt împărțiți în doctrine de credință, în clase și în rase, 

dacă oamenii nu se iubesc unii pe alții, nu se înțeleg unii pe alții, nu au milă, este pentru că în inimile lor 

nu germinează sămânța mea de iubire. Dar în acest timp, când voi coborî pe câmpuri ca o rouă a harului, 

sămânța mea, adăpostită în inima fiecărei creaturi umane, va încolți și va da rod. 

10 Așa cum v-am anunțat venirea Mea în Era a doua, tot așa vă anunț astăzi războiul dintre crezuri, 

dintre concepțiile lumii și religii, ca o preanunțare a instaurării Împărăției Mele de spiritualizare printre 

oameni. 

11 Cuvântul meu, ca o sabie de foc, va distruge fanatismul care a învăluit oamenii timp de secole. Ea 

va rupe vălul ignoranței lor și va arăta calea strălucitoare și luminoasă care duce la Mine. 

12 Odată ce omenirea, datorită reînnoirii sale, va fi receptivă la spiritual, nu va mai avea nevoie, atât 

în plan spiritual, cât și în plan pământesc, de strictețea legilor și nici de dreptatea pământului pentru a se 

comporta bine, căci atunci fiecare om va putea fi propriul său judecător. 

13 Învățătura mea nu introduce nici dogme, nici ritualuri; ea inspiră doar bunătate. Învățătura mea 

despre spirit nu supune pe nimeni la anumite forme de cult, ci este o invitație constantă la calea adevărului. 

14 Ajungi la umbra copacului măreț, unde ─ după cum știi ─ este Cel care îți oferă Pâinea Vieții 

Veșnice, acea hrană care îți dă puterea de a îndura călătoria vieții. 

15 "Cuvântul" a venit la voi pentru a inaugura o nouă eră. 

16 În repetate rânduri v-am trimis mesaje spirituale care vă cheamă să vă înălțați. Căci materia 

corpului înlănțuie sufletul de pământ ca o verigă grea. 

17 În cursul evoluției voastre ați înțeles în cele din urmă că destinul vostru nu depinde de materie, ci 

de voința mea. 

18 Omul nu este întotdeauna de acord cu intențiile mele și îmi arată respingerea și nesupunerea sa. De 

multe ori M-a numit nedrept și a încercat să intervină în sfaturile Mele înalte. Alții se îndoiesc de puterea 

Mea atunci când nu primesc de la Mine ceea ce își doresc, iar apoi, când au obținut, atribuie acest lucru 

doar efortului lor. De aceea, în cele din urmă, ei se consideră pe ei înșiși dumnezei și regi și uită de Cel 

care a pus în om un suflet duhovnicesc și l-a înconjurat cu o natură minunată. 

19 Ar putea omul, cu toată știința lui, să creeze ceva din ceea ce am creat eu? Nu, oameni buni. 

20 Știința umană are limitele sale, dar Dumnezeu, Creatorul, nu are. Știința este lumină, dar în mâinile 

multor oameni ea devine întuneric. În univers, însă, totul îmi este martor. Toate regatele naturii cântă 

cântecul lor de viață și de iubire. Cu toate acestea, în ciuda faptului că vă spun prin toate lucrurile create: 
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"Iată-mă", voi căutați imaginea mea în lucrări imperfecte făcute de mâini omenești. Apoi te înclini în fața 

lor și te închini în fața lor, împiedicând astfel sufletul tău de la orice înălțare. 

21 Îți dau iubire, pentru că nu găsesc o persoană a cărei inimă să se deschidă puțin pentru a-și însuși 

suferința altcuiva. Cei cărora le încredințez bogăția și puterea de a-și sluji aproapele refuză orice 

compasiune, și chiar și cei care pretind că Mă reprezintă pe pământ, înconjurați de lux și îmbrăcați ca niște 

regi, își închid urechile și inima la plângerile celui care tânjește după iubire și milă. 

22 Acestea nu sunt căile Mele. Calea îngustă pe care mi-am trasat-o este cea a bunătății. De aceea, vă 

spun încă o dată: Cuvântul Meu este calea Mea, pentru că vă vorbește întotdeauna despre dreptate, 

moralitate și iubire. 

23 Vă fac inima sensibilă pentru a imprima învățăturile mele în ea și vă veți simți cu adevărat hrăniți 

cu pâinea vieții veșnice. 

24 Îi iubesc pe toți în mod egal. Totuși, nu toți Mă vor asculta în această eră. Ca și în prima și a doua 

eră, am ales un loc pe pământ pentru a-i aduna pe cei care mă vor asculta. 

25 În fiecare comunitate religioasă, oamenii iau conducerea acelorași, care se numesc mesagerii mei, 

aleșii mei, cei favorizați de mine. Dar nu văd nicio persoană neprihănită prin care omenirea ar putea fi 

salvată. Nu există nici o gură care să poată vorbi așa cum v-am vorbit eu în Isus. 

26 Poporul este zdruncinat în mijlocul unui vârtej de vânt și, în haosul lor, suferă și geme în fața unui 

război iminent. 

27 Acele popoare, în timp ce mă întorceam, ar fi putut să se hrănească spiritual din cuvintele mele din 

Era a doua, dar acea pâine a fost ascunsă sau falsificată. Și astfel îi vezi pe unii oameni mișcându-se liber, 

pe alții indiferenți, pe cei mai mulți fanatici și cu inima împietrită. 

28 Când va fi gata bogătașul bogat să-și împartă bogățiile între cei săraci? 

29 Când va fi gata cel splendid îmbrăcat să își lase hainele deoparte pentru a-i acoperi pe cei goi? 

Omenirea este flămândă de exemple și are nevoie de dreptate și de milă. 

30 Oamenii au uitat că am renunțat la împărăția mea pentru a trăi printre voi și pentru a vă da tot ce 

este în mine. Unde sunt adjuncții Mei care Mă iau cu adevărat drept exemplu? 

31 Vouă vă spun: v-am chemat ca să vă fac din nou moștenitori și vă dau autoritatea de a-i vindeca pe 

cei bolnavi cu balsamul iubirii mele, care este propriul meu sânge. 

32 Cunoașteți-vă pe voi înșivă, ca să înțelegeți că v-am făcut vrednici de harul meu chiar și fără 

merite, și priviți la acele ființe umane care, ca niște oi rătăcite, își ridică jalea. Vedeți cum oamenii se 

întorc acasă cu mâinile goale, auziți vocea durerii și a disperării. 

33 Privește-ți mâinile, în ele vei găsi putere și mângâiere pentru a ușura aceste suferințe. De ce te 

îndoiești de acest har? Lăsați lumina credinței să ardă în inimile voastre până când va deveni o torță. Nu vă 

închideți inimile, căci atunci și voi veți deveni avari bogați. Înțelegeți că trebuie să dați mărturie despre 

Mine și să vorbiți despre Mine. Dar dacă nu o veți face, pietrele vor da mărturie despre Mine. 

34 Eu sunt puterea și dreptatea, dar nu așteptați să vă dau aceste lecții prin intermediul durerii sau al 

forțelor dezlănțuite ale naturii. Sper ca strălucirea mea divină să vă înconjoare și iubirea mea să vă 

binecuvânteze pentru totdeauna. 

35 Spiritul meu divin vine la voi pentru a vă alina suferința. Căci ați fost foarte încercați pe calea 

voastră. Maestrul Smereniei coboară pentru a vă aduce învățătura și mângâierea Sa. 

36 Uneori vă cer socoteală pentru că nu ați împlinit Legea Mea. Pentru că ți-am dat-o demult și cu ea 

ți-am trasat calea perfectă. 

37 Nu se mai cuvine să ascunzi învățătura Mea în inima ta. Învățați să Mă vedeți și să Mă simțiți 

pentru a nu cădea în eroare. 

38 V-am făcut proprietari ai unor glorii infinite, dar nu știți cum să le împărțiți cu semenii voștri. 

39 A fost necesar să repet de mai multe ori lecția pe care v-am dat-o încă din 1866, pentru ca ea să vă 

fie bine imprimată. Prin ea știi că nu te voi face niciodată să te întorci înapoi. Vă asist cu iubire pentru a vă 

pune pe calea cea bună. V-am vorbit în limba voastră, cu cea mai mare simplitate, pentru a mă face înțeles 

și pentru ca voi să înțelegeți Cuvântul meu. 

40 Văd că v-ați oprit la jumătatea drumului și că progresul vostru ascendent este slab. Dar întoarceți-

vă și priviți la lumea care varsă lacrimi, la necredinciosul care își bate joc de Cuvântul Meu. Vezi și pe cel 
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însetat de iubire și de lumină. Dar voi, ucenicilor, nu puteți pretinde nici ignoranță, nici boală, nici nevoie, 

nici slăbiciune. Pentru că ar însemna să refuzi tot ceea ce ți-am dat. De aceea, trebuie să vă amintiți de 

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

41 Sunt doar câteva inimi care au fost capabile să se ridice și să asculte Cuvântul Meu acolo unde 

este. Și mulți sunt cei care, în loc să-și înalțe sufletele spre Mine, vin doar să-mi arate viața lor 

pământească, cu mizeria și greutățile ei. Acesta este motivul slăbiciunii voastre și al lipsei de unitate în 

rândul poporului. Când veți uita de voi înșivă și Mă veți ruga pentru lume? 

42 Mamele plâng pentru că sfaturile lor nu sunt urmate de copii. Orașul pustiu îmi arată mie tristețea 

existenței sale. Soția Îmi arată inima ei neînțeleasă de partenerul ei. Dar uitați cu toții că aceasta este calea 

care duce spre Țara Făgăduinței: cea a sacrificiului. "În mâna Mea adâncă se află destinul fiecăruia dintre 

voi." 

43 Fiți devotați, și când veți suferi mult, eu sunt cu voi. 

44 Nu vă măriți durerea judecând după standardele voastre ceea ce numai Eu pot judeca. 

45 Amintește-ți că te iubesc. Nu sunt indiferentă la suferințele voastre și vă înțeleg cu adevărat. 

Vedeți, voi sunteți atât de aproape de Mine, dar totuși comiteți atâtea fărădelegi. Dar te iert. 

46 Unii, confruntați cu greutatea încercărilor lor, se îndoiesc de prezența mea, se îndepărtează de 

calea cea dreaptă și se întorc spre ceea ce au lăsat în urmă ─ sperând să regăsească ceea ce cred că au 

pierdut. Dar ei își întorc din nou privirea spre Lucrarea mea când își văd mâinile goale și spiritul lor 

neputincios în fața marilor suferințe mondiale, a ciumei și a morții care bat la ușile națiunilor și care vă 

amenință și pe voi. Căci sunt tulburați de presimțirea unui nou război. 

47 Nu fiți ca acei necredincioși care cer dovezi de la Mine pentru a crede în existența Mea, care Îmi 

spun: "Fă ca războiul să se termine instantaneu, împarte pâine pe toate mesele și voi crede în Tine". 

48 Vă spun încă o dată că mai aveți doar trei ani până la sfârșitul acestei proclamări și că trebuie să 

folosiți acest timp scurt pentru a invita lumea, cu bisericile și sectele ei, pe calea luminii și a spiritualizării, 

unde toți pot intra în contact cu Mine, de la spirit la spirit. 

49 Acest lucru se va întâmpla atunci când fanatismul și idolatria vor fi eradicate din inimile națiunilor. 

50 Atunci veți fi ca niște marinari pe o mare dezlănțuită, încrezători în barca voastră de salvare. 

51 De asemenea, voi trimite chemarea tuturor celor care aparțin triburilor lui Israel și care sunt 

împrăștiați în lung și-n lat, pentru ca și ei să-și îndeplinească misiunea. Atunci omenirea va auzi vocea 

mea și va vedea lumina strălucitoare a zorilor care îi va lumina pe toți locuitorii pământului. 

52 Nu vă obișnuiți cu Cuvântul Meu și, când îl auziți, nu acordați atenție mijlocului prin care vi-l 

transmit. Pătrundeți-o și înțelegeți-i sensul, astfel încât cunoașterea voastră să fie completă. 

53 Semnificația este expresia divinului. 

54 Ceea ce auziți și vedeți acum nu este o liturghie obișnuită, nici un ritual care să vă impresioneze 

simțurile. Căci solemnitatea acestei manifestări este în sufletul vostru. 

55 În aceste momente nu vă aflați între cei patru pereți ai acestui loc de întâlnire. Mai degrabă, am 

așteptat înălțarea voastră spirituală pentru ca voi să puteți ajunge la comuniunea cu Divinitatea mea în 

adevărata închinare interioară. V-am permis să construiți aceste locuri de întâlnire pentru ca în ele să găsiți 

devoțiune, liniște și adunarea gândurilor voastre, atrăgând astfel raza mea divină. Dar acești patru pereți nu 

sunt templul meu. Aceste locuri de adunare sunt locuri destinate adunărilor voastre. Căci adevăratul 

templu, sanctuarul meu, este în inima ta. 

56 Mă întrebați dacă aceste locuri de întâlnire vor dispărea după 1950, iar Eu vă răspund: Nu, nu știi 

cât timp îți voi acorda aceste locuri. Atâta timp cât oamenii nu au cunoașterea Lucrării Mele, înălțarea și 

perseverența în Legea Mea, nu vă puteți lipsi de ei. 

După plecarea mea, vă veți aduna în ziua dedicată odihnei ─ nu ca o tradiție sau pentru aducere aminte, 

ci pentru a vă aminti și interpreta cuvântul meu și al lumii spirituale. Pentru ca voi să vă dați unii altora 

mărturii adevărate despre minunile Mele în căile voastre; pentru ca voi să rămâneți uniți în iubire pentru 

Mine și să-mi oferiți o închinare plăcută, și pentru ca inimile voastre să nu se răcească și să nu se 

obosească, să nu devină fanatice sau materialiste. 

57 Nu știți cât timp vă voi lăsa aceste locuri de întâlnire. Căci după 1950, vor continua să fie 

întemeiate altele noi ─ nu pentru ca în ele să răsune Cuvântul Meu prin purtătorul de voce, nici pentru ca 
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lumea spirituală să fie întemeiată ─ căci acele vremuri vor fi atunci încheiate ─ ci pentru ca în ele 

Cuvântul Meu și Doctrina Mea să fie transmise pure și nealterate, așa cum vi le-am dat vouă. În această 

atmosferă de pace va fi prezența mea, a Mariei, a lui Ilie și a lumii spirituale. Acolo bolnavul va fi 

vindecat, orbul își va deschide ochii la lumină, cel lumesc va cunoaște respectul, păcătosul se va pocăi și 

toți vor primi ceea ce au nevoie pentru ca apa limpede ca cristalul, rodul bun și sămânța bună să se 

răspândească. 

58 Nu știți dacă în această încarnare veți ajunge să cunoașteți adevăratul templu al divinității mele. 

Dar voi aveți sarcina de a pregăti calea. Dacă nu ajungeți la țintă, măcar lăsați calea pregătită pentru copiii 

voștri, sau pentru ca copiii lor să poată intra în templul Divinității mele. Atunci veți înțelege că Prezența 

mea nu este prezentă doar în aceste locuri de adunare, că sufletul vostru nu trebuie doar să se închine în 

ele. Vă veți da seama că templul Divinității este universul, inima voastră este altarul, iar credința voastră 

este candelabrul și ofranda. 

Și creația este un templu, chiar și praful pe care îl calcă picioarele voastre. Munții sunt altarele care se 

înalță spre Mine. Văile, cu covoarele și florile lor, îmi oferă jertfa lor. Steaua Regală, toate stelele și 

planetele sunt lumi care îmi plătesc tributul lor de iubire și oriunde te duci sau privești se află Spiritul meu 

Divin ca Tată. Să știi, deci, că trăiești veșnic în templu. 

59 Fiecare poartă în el un templu, iar casa ta este și ea un sanctuar, căci în ea locuiește familia umană, 

care este ca o familie spirituală. Acolo, în sânul familiei, se află cel mai bun templu al meu. 

60 Dar astăzi văd că adevărata lumină nu este înțeleasă de cei care merg departe de cale. Văd că 

singurul loc în care se ridică la Mine este biserica materială. 

61 Văd haosul din umanitate, nerespectarea legilor umane și divine. Învățătura mea a fost ascunsă în 

acest timp și considerată ca fiind ceva ce aparține trecutului. De aceea, oamenii eșuează, instituțiile 

dezbină și batjocoresc pe Prea Sfântul. Așa îi găsesc pe oameni: se resping unii pe alții, se distrug, se ucid, 

confundă sufletul cu trupul, divinul cu umanul și lumina cu întunericul. 

62 În acest timp de confuzie și de rău, am ales o națiune neînțeleasă și subestimată: națiunea 

mexicană, pentru a-i chema pe ei și pe cei aleși care trăiesc în alte națiuni, pentru a-i aduna în jurul Meu, 

pentru a-i netezi cu dalta Cuvântului Meu, pentru a le da sarcini și apoi pentru a-i trimite pregătiți și plini 

de iubire ca ambasadori ai Lucrării Mele în întreaga lume. 

63 Aceasta este responsabilitatea care revine mulțimilor care ascultă cuvântul meu divin. 

64 Îmi purific poporul și îi înlătur imperfecțiunile. Dar această purificare nu va avea loc doar în 

activitățile voastre spirituale, ci va afecta și casele voastre. Am apărut ca un vârtej de vânt, iar puterea lui 

face să cadă toate fructele rele, astfel încât în frunzișul copacului spiritual și al copacului uman rămân doar 

fructele bune. Căci se apropie vremea încercărilor, când oamenii vă vor întreba. 

65 Munca mea va fi văzută ca o nouă sectă. Oamenii vă vor pune întrebări în viața voastră privată, 

acasă, la serviciu, în toate îndatoririle voastre, iar apoi, dacă nu sunteți pregătiți să-mi dați mărturie, dacă 

nu confirmați Cuvântul Meu cu faptele voastre, veți fi ca acei farisei ipocriți care își ascundeau 

putreziciunea inimii sub mantia lor ireproșabilă. 

66 Judecata Domnului vostru va avea loc în ultimul an al prezenței mele aici, mai presus de toate, ziua 

plecării mele va fi simțită de toți și văzută de orice ochi ─ cel al păcătosului și cel al celui fără de păcat. 

Vă pregătesc pe toți pentru ca voi să fiți adevărați purtători ai Cuvântului meu ─ Cuvântul care vă este 

adus în acest timp de către Duhul Sfânt. 

67 Păstrați-vă calmul și pacea sufletească, căci ați intrat în timpul bătăliei pe care v-am anunțat-o cu 

mult timp în urmă. Această bătălie va avea loc între voi înșivă. În ea veți lua aceleași arme. Cei care Mă 

înțeleg și Mă iubesc își vor lua armele pentru cauza Mea. Cei care nu M-au înțeles le vor folosi în slujba 

propriei cauze. Dar, în cele din urmă, adevărul va triumfa. 

Cu ceva timp în urmă v-am spus: Amintiți-vă de o parabolă a Epocii a doua: "Lăsați grâul și neghina să 

crească împreună și secerați doar când amândouă sunt coapte, pentru a putea separa grâul și apoi să 

aruncați neghina în foc". Eu, Bunul Sobor, am făcut ca grâul Cuvântului meu să crească împreună cu 

neghina păcatului în inimile voastre. Dar acum a venit timpul să secer cu secera dreptății mele, pentru ca în 

inima lucrătorilor mei și în sânul caselor lor să rămână doar sămânța adevărului și a iubirii. 

68 Nu mergeți până la capăt cu învățătura mea și, de aceea, încercările vă iau prin surprindere. De 

aceea sunteți dezbinați și nu vă înțelegeți unii pe alții, pentru că atunci când Cuvântul Meu a fost 
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confirmat, voi nu erați pregătiți. Totuși vă pregătesc ca să fiți liniștiți și împăcați și să permiteți ca vârtejul 

să smulgă toate roadele rele. Pentru că tot ceea ce nu dă viață, rod sau umbră va trece. 

Sub forța vântului de furtună mulți copaci vor cădea, mulți muncitori îmi vor întoarce spatele, mulți 

conducători de biserici îmi vor returna sarcina încredințată. Dar voința mea te va îndrepta. 

69 Va veni vremea când toți cei care Mi-au întors spatele se vor trezi și se vor întoarce pocăiți, 

spunându-Mi: "Învățătorule, cât de curată este lucrarea Ta". 

70 Ceea ce se întâmplă astăzi în sânul acestui popor se întâmplă în toate națiunile lumii. M-am arătat 

tuturor cu sabia mea de dreptate, nu numai în această lume, ci și în lumea spiritelor și în orice loc în care 

locuiește un suflet imperfect, pentru a-l lumina, purifica și desăvârși. Același care vă vorbește în acest 

moment v-a vorbit în Era a doua. Dintre toate mulțimile care M-au ascultat în Galileea, am ales doar 

doisprezece și prin ei am răspândit doctrina Mea în toată lumea. 

În acel moment, cuvântul lui Iisus a apărut multora ca o fantezie. Nici astăzi nu lipsesc cei care 

gândesc la fel despre Duhul Adevărului. Dar cerul și pământul vor trece mai curând decât cuvântul meu nu 

se va împlini. 

71 Cine ar putea să vă persecute sau să vă acuze ca pe niște criminali sau să vă calomnieze dacă 

urmați învățătura mea? Dar tu vei învăța doar ceea ce te-am învățat eu: Iubire, adorație interioară, 

cunoașterea adevăratului templu al Divinității Mele. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 210  
1 Am venit să vă eliberez de chinul în care v-a aruncat materialismul vostru și să vă aduc lampa cu 

care vă puteți lumina calea. 

2 Voi sunteți oamenii Erei a Treia ─ cei care vor cunoaște cu adevărat motivul vieții lor, iar eu vă 

ajut să dobândiți această cunoaștere cu ajutorul revelațiilor mele. 

3 Voi sunteți poporul Noii Ere în care Regatul meu caută inima voastră pentru a fi zidită în el; în 

care veți face din bunătate idealul vostru spiritual și veți învăța că cea mai bună rugăciune este cea a 

faptelor voastre. 

4 Iubirea și adevărul aparțin sufletului spiritual, înțelepciunea izvorăște din el, deoarece a fost creat 

pentru a-l iubi și a-l cunoaște pe Tatăl său.  

5 Eu, Maestrul, vă scutur cu amintirile trecutului vostru spiritual pe care inima voastră nu le 

cunoaște, pentru că ele aparțin sufletului vostru spiritual atunci când acesta își trăia adevărata existență, 

când lumea voastră era alta și nu locuiați încă în corpul pe care îl aveți acum, care este piatră de încercare, 

nicovală și lecție pentru suflet. 

6 Vă aduc amintiri ale Vieții Spirituale ascunse în spatele vălului fizicității voastre pentru a vă spune 

că acea viață vă așteaptă din nou, pentru ca voi să vă bucurați din plin de ea după pelerinajul, experiența și 

evoluția voastră. 

7 Când vă veți întoarce în casa eternă și veți simți fericirea de a trăi în ea, nu veți obosi să 

binecuvântați această lume de lacrimi în care ați venit pentru a învăța să apreciați fericirea, pacea, lumina. 

8 Întoarcerea mea ─ acum în spirit ─ are scopul de a vă reaminti calea Legii care vă va uni cu 

Absolutul, care vă va face să intrați în armonia universală. Atunci, când veți face parte din această armonie 

divină, când vă veți hrăni cu pâinea înțelepciunii mele, veți ști cu adevărat cine sunteți. 

9 Ce te-ar putea face să plângi când ești deasupra mizeriilor vieții umane? Nici suferințele, nici 

greutățile, nici încercările morale, nici forțele naturii ─ nimic nu va putea să te învingă sau să te 

descurajeze odată ce ai atins adevărata spiritualitate. 

10 Suferințele tale vor fi pentru alții, durerile tale vor fi pentru salvarea tuturor oamenilor și, de 

fiecare dată când vei vedea salvarea unei ființe umane, vei simți lumina Tatălui luminându-ți interiorul și 

vei binecuvânta ziua în care ai făcut primul pas pe cale. 

11 Cuvântul meu este calea spirituală pe care trebuie să o parcurgeți cu toate simțurile, cu tot 

intelectul și cu toată dragostea, dacă vreți să știți de unde veniți și unde mergeți. 

12 Nimeni nu se cunoaște încă. Dacă nu-ți cunoști nici măcar trupul, cum îți vei cunoaște sufletul? 

Dar vă veți cunoaște pe voi înșivă în măsura în care veți aplica învățăturile mele divine. 

13 Eu vă învăț prin Cuvânt, căci el conține totul, deoarece vine de la Mine, care sunt "Cuvântul". 

Învățați să vorbiți despre cele spirituale în așa fel încât fiecare cuvânt pe care îl adresați celorlalți să treacă 

din inima voastră în inima fratelui vostru ca și cum ar fi o perlă, o bijuterie de o valoare inestimabilă. 

14 Învățați să vorbiți cu sufletele, învățați-le să audă vocea conștiinței lor, faceți-le simțurile sensibile 

prin învățăturile mele. 

15 Vedeți cum toate propozițiile mele duc la calea care indică drumul. Deși în prezent le priviți încă 

superficial, mâine, când veți putea intra într-un plan mai înalt, veți descoperi în cuvintele mele doar 

esențialul. 

16 Eu nu mă cobor la voi, oameni buni. Când vă spun că am coborât la voi, este o afirmație simbolică. 

Căci proclamarea Mea se face prin inspirație, care devine gânduri în mințile acestor purtători de cuvânt. 

Pentru că știu că în momentul în care auziți aceste mesaje nu le puteți înțelege și nici măcar nu vi le puteți 

aminti, am ordonat să scrieți cuvintele Mele, pentru ca mâine să înțelegeți treptat ceea ce nu înțelegeți 

acum. 

17 În aparență, manifestarea Mea nu este foarte impresionantă în acest moment, pentru că splendoarea 

ei este spirituală. Dar veți simți în continuare gloria cu care am venit la voi și veți vedea această învățătură 

săvârșind miracolul de a salva omenirea prin spiritualizare. 

18 Templul spiritual, construit cu dragoste de copiii Domnului, va fi susținut de mulți stâlpi. Fiecare 

dintre ei va fi unul dintre cei care rămân neclintiți pe calea legii mele. 
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19 Nu credeți că acest lucru este posibil? Asta pentru că încă nu aveți credință în voi înșivă. Eu, însă, 

am credință în toate, am avut-o dintotdeauna și, de aceea, în decursul timpului, v-am încredințat noi și noi 

revelații, din ce în ce mai mari. În adevăr vă spun că nu este departe ziua în care veți da semenilor voștri 

învățături de profundă înțelepciune ─ dar nu prin cuvântul pe care îl studiază cineva, ci prin ceea ce 

izvorăște din sursa spiritului atunci când acesta se află în comuniune cu Maestrul divin. 

20 De ce nu ar fi posibil ca din inimi sterile să răsară sentimente bune? De ce nu ar fi posibil ca din 

inima celui care a păcătuit să curgă apă de har, pentru a potoli setea celor care suferă? 

21 Nu sunteți doar niște minți care gândesc astăzi și care mâine încetează să mai existe. Voi nu sunteți 

doar carne care trăiește astăzi și care va înceta în curând să mai existe. Pentru mine, voi sunteți mai presus 

de toate sufletele veșnice, copiii lui Dumnezeu, și de aceea vă arăt calea care vă corespunde cu adevărat. 

22 Nu vreau să vă ascund nimic din ceea ce am pus în natură pentru conservarea, sănătatea, hrana, 

bunăstarea și încântarea copiilor mei. Dimpotrivă, vă spun: așa cum eu vă ofer pâinea spiritului și vă invit 

să inspirați esențe divine și să vă umpleți de revărsări spirituale, tot așa nu trebuie să judecați greșit și nici 

să vă abateți de la tot ceea ce vă oferă natura. Pentru că în acest fel veți obține armonie, sănătate, putere și, 

prin urmare, o bună împlinire a legilor vieții. 

23 Știți că eu sunt liderul vostru, oameni buni. Dar spuneți-Mi: dacă Eu sunt Conducătorul vostru ─ 

Mă simțiți deja în inimile voastre, Mă ascultați deja, vă supuneți deja poruncilor și legilor Mele? Dacă Eu 

sunt conducătorul vostru ─ până la ce punct Mă ascultați? 

24 Vocea conștiinței îmi răspunde din interiorul tău și îmi spune că disponibilitatea ta de sacrificiu nu 

este absolută, că ascultarea ta nu este constantă. 

25 Nu uitați nici o clipă ceea ce vă spun în Cuvântul Meu: cine ascultă de legile Mele, experimentează 

pacea Mea. De aceea, cei care cunosc cuvântul meu nu se simt nici singuri, nici triști. Căci cuvintele 

"nenorocire", "damnare" și "moarte" nu-i bântuie ca o amenințare sau ca o umbră asupra liniștii sufletului 

lor. Ei sunt preocupați să cunoască adevărul, să trăiască în lumină, să obțină sănătate, pace și înțelepciune 

pentru totdeauna. 

26 Cei care vin la Mine pe calea învățăturii Mele știu că nu se pot rătăci, pentru că o lumină divină îi 

călăuzește. Această lumină este cea care le dă certitudinea scopului și adevăratul sens al vieții lor. 

27 Calea mea este calea binelui, discipoli. Mergeți pe ea pas cu pas și semănați-o cu fapte bune, 

gânduri bune și cuvinte bune. Dar nu vă numărați niciodată faptele bune, dimpotrivă, vă sfătuiesc să vă 

înregistrați faptele rele, cuvintele și gândurile în modul cel mai precis, astfel încât să comiteți din ce în ce 

mai puține greșeli. 

28 Lăsați-Mi mie sămânța bună pe care ați cules-o și luați sămânța rea. Examinează-l pentru a 

cunoaște motivul slăbiciunii tale. Aveți grijă să nu se amestece cu boabele bune și să nu le strice. 

29 Numai bunătatea poate da pace, bucurie, sănătate, înțelegere. De aceea, cel care este plin de 

dragoste va fi mare în spirit. 

30 Asta v-am învățat când am trăit cu voi pe pământ și asta vă reamintesc și astăzi. Așa cum în Isus 

am vindecat bolnavii atingându-i cu mâna mea, tot așa îi ating și în acest timp pentru a le reda sănătatea și 

pentru a-i face din nou părtași la miracolul vieții. 

31 Astăzi nu am mâini materiale pentru a atinge trupul tău bolnav, pentru că vin în spirit. Dar spiritul 

poate, de asemenea, să te atingă cu dragostea sa și să te facă să-i simți prezența. 

32 Orbii din acea vreme ─ orbi sufletește ─ au vărsat sângele Maestrului și au străpuns mâinile care 

vindecau prin atingere, care mângâiau și binecuvântau; dar nu au putut să-mi distrugă spiritul, nici să-l 

captureze, nici să-l imobilizeze. El s-a ridicat deasupra mizeriei oamenilor și a promis că va veni din nou. 

Pentru că în acea vreme nu era recunoscut și nici cuvântul său nu era înțeles ca adevăr suprem. 

33 Iată-mă aici, împlinindu-mi promisiunea, și mă aștept ca omenirea să mă recunoască. 

34 Dar dacă ar fi să te întreb: Ce s-a întâmplat cu acel trup binecuvântat în care a locuit Hristos? Ai 

putea să-mi răspunzi? Va trebui să vă spun eu însumi că acel corp, care a fost un instrument al iubirii 

divine, după ce și-a terminat lucrarea, după ce buzele și ochii săi s-au închis pentru totdeauna, a fost dat pe 

pământ pentru a-și termina sarcina ca un corp uman. Dar când pământul l-a primit în pântecele său, 

componentele acelui trup, ale cărui celule erau pătrunse doar de iubire, s-au împrăștiat în infinit, pentru a 

coborî apoi ca o ploaie dătătoare de viață chiar peste oamenii care au respins viața pe care le-a adus-o 

Mântuitorul. 
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Când te gândești că Dumnezeu Însuși a devenit om pentru a trăi cu tine, îți vei închipui în mod fals că 

ești atât de iubit de Tatăl, și atunci vei crede că ești capodopera Domnului. Dar vă spun cu adevărat că nu 

există nicio lucrare a Tatălui care să nu fie măiastră și, mai mult, trebuie să știți că există suflete a căror 

perfecțiune, frumusețe și măreție nici măcar nu vi le puteți imagina. 

35 Dincolo de voi sunt lucrări mai mari decât cele pe care le cunoașteți aici și, de asemenea, lucrări 

ale fraților și surorilor voastre care sunt mai mari decât lucrările oamenilor. 

36 De ce să credem că omul este cel mai mare lucru care există astăzi printre lucrările Domnului? 

Sunteți doar niște creaturi mici care parcurg un drum lung în dorința de adevărata măreție. 

37 Ești mare și perfect în măsura în care ești opera mea. Dar, în ceea ce privește lucrările voastre, 

sunteți încă foarte mici și imperfecți. De aceea, mă dezvălui ca Maestru printre voi pentru a vă oferi noi 

revelații care vă vor aduce pe culmea bunătății, a cunoașterii, a iubirii și vă vor uni armonios cu tot ceea ce 

este perfect. 

38 Cum poate exista perfecțiune în lumea voastră când există durere, când există nevoiași, vicioși, 

răniți, oprimați, când există aroganți, egoiști și chiar criminali? 

39 Fericirea este privilegiul caselor înalte; dar în lumea voastră nu văd încă fericire. 

40 Astăzi, cu acest cuvânt, vă las noul meu mesaj, pentru ca voi să vă ridicați la o viață nouă. 

41 Creați-vă pacea, creați-vă lumea voastră de fericire, folosind în acest scop eficacitatea învățăturilor 

mele. 

42 Ați luptat mult pentru a obține confort, plăceri și progres. Dar scopurile tale implică adesea 

egoism, o căutare de putere rea și autoindulgentă. În loc de fericire sau pace, culegi durere, război și 

distrugere. Asta este ceea ce culegeți astăzi. 

43 Cum ar putea fi perfecte lucrările voastre pe pământ, când vă văd în dușmănie cu elementele 

naturii, care sunt chiar cele pe care trăiți? 

44 Învățătura mea nu vrea să vă împiedice să folosiți elementele și forțele naturii, ci vă învață să le 

folosiți în scopuri bune. 

45 Forțele naturii se pot transforma în mâinile tale din prieteni și frați în judecători care te pedepsesc 

aspru. 

46 Era demult timpul ca oamenii să culeagă roadele experienței, astfel încât să nu mai sfideze forțele 

naturii. Pentru că nu vor putea să-i oprească cu toată știința lor. 

47 O, umanitate ─ mereu departe de Mine! În ciuda uitării tale, memoria mea nu se îndepărtează de 

tine, lume îmbibată în Sângele meu: Îți aduc din nou dragostea mea. 

48 Vă amintiți faptele mele exemplare din Era a doua? ─ Așa că auzi: 

49 Eram în afara unui sat când emisarul unui om puternic a venit la Mine, spunând: "Doamne, cât de 

mult a trebuit să merg până să ajung la Tine!". I-am spus: "Ferice de cel care Mă caută, căci Mă va găsi 

întotdeauna". 

50 "În fața cui stați?" ─ l-am întrebat. "Înaintea Celui care vindecă toate bolile prin puterea Sa. Ești tu 

Fiul lui Dumnezeu?" Eu i-am răspuns: "Eu sunt începutul și sfârșitul, Eu sunt învierea și viața, Eu sunt Cel 

ce S-a pogorât din cer pe pământ ca să vă mântuiască. Îi vedeți pe acești oameni urmându-Mi prin ținuturi, 

provincii și sate? De asemenea, mâine Mă vei urma, îți vei da jos mantia ta splendidă și te vei amesteca cu 

oamenii de rând și cu săracii. Adevărat vă spun că ați venit să Mă chemați în numele Domnului vostru, 

care dorește să îl vindec de lepră. Nu-i așa?" Acea persoană a fost afectată și s-a simțit cuprinsă de teamă. 

Dar eu i-am spus: "Nu te teme, am spus doar adevărul, căci pentru asta am venit în lume." 

51 Atunci servitorul acela Mi-a zis: "Doamne, de vreme ce Tu știi deja, vino la casa Domnului meu 

care Te cheamă". 

52 "O, omule", i-am spus, "spune-i Domnului tău că îmi este de ajuns că a crezut în Mine. Pentru că 

atunci când veți ajunge acasă, el va fi deja pur." 

53 Omul acela s-a îndepărtat și, în curând, ochii lui, strălucind de bucurie, au fost martori ai 

cuvântului lui Isus. Atunci Matei a venit la Mine și Mi-a spus: "Învățătorule, o femeie întreabă de Tine". 

"Știu deja", i-am răspuns, "Maria Magdalena este cea care Mă caută pentru ca să o eliberez de influențele 

spiritelor care au posedat-o." Discipolul a fost surprins de faptul că știam totul. 
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54 Eram în drum spre un sat când am văzut-o pe Maria venind la Mine. "O, Fiule iubit, știu că gura ta 

ți-a anunțat iminenta ta plecare și, deși inima mea știa deja acest lucru, trebuie să-ți spun cel puțin că sufăr 

enorm de mult de dragul umanității." "Da, așa este scris", i-am răspuns, "și așa trebuie să se întâmple. 

Moartea mea de sacrificiu este necesară; sămânța trebuie să moară în pământ pentru a putea da rod și a se 

înmulți. Sângele Fiului tău, care, atunci când va fi vărsat, va provoca o durere foarte mare în inima ta, va fi 

ca un râu de viață pentru cei pe care îi las în urmă ca și copii ai tăi. Moartea mea va fi viață, și nici o clipă 

nu ne vom despărți." 

55 "Mă duc acum la casa lui Lazăr, căci în curând se va scufunda în mormânt. Dar Eu îl voi aduce 

înapoi de acolo, ca să fie proslăvit Numele Tatălui Meu." 

56 "Du-te și tu acolo, ca prezența ta să le mângâie pe acele femei. Căci durerea lor va fi în curând 

mare, iar în dragostea ta vor găsi o foarte dulce mângâiere." 

57 M-am întors pentru a mă reîntâlni cu discipolii Mei. Erau deja ultimele zile ale șederii Mele printre 

ei. Le-am dat să înțeleagă acest lucru pentru a nu fi surprinși de el. Petru a plâns și a primit în tăcere 

instrucțiunile Mele. John mi-a strâns mâinile între ale lui când a fost anunțat că va rămâne cu mama mea, 

pentru ca amândoi să se consoleze reciproc în orele de încercare. 

58 Thaddeus suferea deja la gândul despărțirii de Maestru, dar eu eram încă printre ei. Momentul a 

fost tandru și dureros, mai mult decât buzele vorbeau sufletele. Dar Eu eram "Cuvântul" și Cuvântul Meu 

trebuia să liniștească imensa durere care se acumulase în acele inimi. 

59 Am vorbit ca Tată copiilor, ca frate fraților, ca Învățător ucenicilor: "O, ucenici, voi ați băut cu 

Mine apa pelerinilor însetați, ați îndurat greutățile drumurilor lungi în dorința cuvintelor și faptelor Mele. 

Adevărat vă spun că, chiar dacă mă voi depărta de la ochii voștri, nu vă voi părăsi. Dacă vreți să Mă 

purtați în inimile voastre, resemnați-vă la moartea Mea, pentru ca Eu să trăiesc în voi și să vorbesc prin 

gura voastră". 

60 "Ucenici, ascultați-Mă până la ultimul cuvânt al Meu". Atunci a venit la Mine o femeie splendid 

îmbrăcată. Era Magdalena, care Mă căuta de mult timp, pentru a găsi în ochii Mei lumina care o putea 

salva. În vise îl văzuse pe Nazarinean în timp ce o elibera de povara ei necurată. Ea a venit la Mine 

condusă de sufletul ei flămând după lumină și mântuire. 

61 Ea a căzut în fața Mea, spre uimirea tuturor celor prezenți, și când se așteptau ca Eu să Mă întorc 

de la ea sau măcar să-i adresez un cuvânt de reproș, i-am spus: "De ce plângi? ─ Plângi de durere și de 

bucurie. Dar Eu vă iert mult, pentru că ați păcătuit mult." 

62 În acel moment, toate lanțurile care o legau de lume au căzut de pe acea creatură și, odată eliberată, 

mi-a urmat exemplul ca cel mai credincios dintre discipolii mei. 

63 Acea femeie care fusese rușinea și pata casei sale și ruina vieților oamenilor a fost transformată 

printr-un cuvânt de iertare în cea mai umilă slujitoare a Stăpânului și, mai târziu, în sprijinul iubitor al 

Mariei când a venit ceasul durerii pentru amândoi. 

64 Eu, care aud glasul sufletelor, am auzit-o pe acea femeie întrebându-Mă: "Doamne, este posibil ca 

eu, cu tot păcatul meu, să fiu vrednică să fiu cu Tine în acel ultim ceas pe care îl anunți? Este posibil ca eu 

să Te slujesc cu adevărat?" ─ "O, femeie", i-am răspuns, "ridică-te, căci acum ești curată. Acoperă-te cu 

mantia umilinței și întoarce-te la ai tăi. Căutați-o pe Maria și urmați-o." 

65 După aceea, când am văzut surpriza scrisă pe toate fețele, am spus: "Eu sunt Lumina lumii care a 

venit să lumineze calea celui care s-a pierdut în întuneric. Eu sunt Eliberatorul care rupe lanțurile celor 

captivi. Ați văzut ceea ce nu ați văzut încă, iar acum ați văzut. Dar nu este departe momentul în care veți 

simți cu toții viața mea vibrând în ființa voastră." 

66 Am părăsit acea proprietate, urmat de discipolii mei. Dar m-am oprit la umbra unui copac și le-am 

spus: "Momentul se apropie, dar încă vă mai puteți bucura de roadele cuvântului meu. Veți fi cu siguranță 

lăsați în urmă ca oile în mijlocul lupilor, dar nu veți fi înfrânți, pentru că mantia mea vă va acoperi. Vedeți 

cât de mare este mulțimea; îi veți hrăni așa cum am făcut Eu în deșert și veți înmulți pâinea așa cum v-am 

arătat". 

67 Așa v-am vorbit prin Isus, mângâind pe fiecare dintre discipolii mei, în timp ce ochii lor vărsau 

lacrimi și ei îmi exprimau în inimile lor sentimente pline de tandrețe și îmi făceau nenumărate promisiuni 

de a mă urma. 
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68 Astăzi nu vă voi aminti de ultimele trei zile pe care le-am petrecut pe pământ. Acest lucru se va 

întâmpla cu o altă ocazie, oameni binecuvântați, când vă voi vorbi despre Cina cea de Taină, despre ultima 

mea ședere în Grădina Ghetsimani, unde m-am retras pentru a mă ruga și, în cele din urmă, vă voi vorbi 

despre moartea mea sacrificială. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 211  
1 Înțelepciunea și iubirea mea le transform în cuvânt omenesc pentru a le lăsa să ajungă la inima ta. 

2 Eu vin la voi, oameni buni, pentru ca voi să trăiți pentru o scurtă perioadă de timp sub strălucirea 

spirituală a Cuvântului meu, pentru ca voi să trăiți pentru câteva clipe în împărăția vieții spirituale. 

3 Luați și mâncați pâinea cuvântului meu, care este tărie și viață, ca să nu slăbiți în încercări. 

4 Unii dintre noii mei discipoli vor trăi experiența Golgotei lor, unde își vor încheia misiunea pe 

pământ. Dar acest vârf va fi atins doar de cei care sunt numai spirit, înălțime și iubire. 

5 Odihniți-vă pentru moment și ascultați cuvântul meu. Întărește-te, căci mâine îți vei lua crucea. 

Dar nu vă temeți, oameni buni, pentru că cel care își va lua această cruce o va face pentru că inima lui 

debordează de dragoste pentru oameni. 

6 Cine se va răzvrăti împotriva faptului de a trebui să îndeplinească această misiune când întreaga sa 

ființă este dominată de o infinită caritate și de o mare cordialitate? 

7 Oricine are un suflet puternic în această epocă a spiritualizării va lua crucea cu dragoste și o va 

purta de bunăvoie. 

8 Această cruce este destinată celor mari în spirit, celor care se simt pătrunși de focul iubirii 

adevărate. 

9 Un foc mistuie în prezent această umanitate, dar nu este al meu. Focul cu care frații oameni se 

distrug acum unii pe alții provine din conflagrația violenței, a pasiunilor, a dușmăniei, din imensa lor 

lăcomie, din dorința de răzbunare și din materialismul lor. 

10 Focul în care se mistuie omenirea nu este cel care vine de la Duhul Sfânt, ci din iadul pe care 

oamenii l-au creat cu păcatele lor. 

11 Focul meu divin este viața care radiază lumină pentru toate ființele, nu distrugere sau moarte. 

12 Focul meu este lumina care purifică și înnobilează, care luminează și întărește, dar niciodată focul 

care chinuie veșnic sau distruge viața sufletului. Este viață, nu moarte. 

13 Dacă v-am chemat în acest timp să Mă ascultați, amintiți-vă că a fost pentru a vă oferi o altă ocazie 

de a vă ridica la lumină ─ într-o epocă spirituală favorabilă înfloririi seminței pe care am adus-o pentru 

lume. 

14 Pun în sufletul tău înțelepciunea mea și iubirea mea ─ acest curent de spiritualizare care este viață, 

sănătate, bucurie și pace. 

15 Revarsă asupra umanității Cuvântul Adevărului ─ nu numai cel pe care ți-l voi lăsa în scris, ci și 

cel care izvorăște din Spirit. 

16 Vreau ca voi să vă ridicați în acest timp. În timp ce unii vor fi ca niște stele care îi vor ghida pe 

rătăcitori pe diversele cărări ale lumii, alții vor fi ca niște faruri care își vor trimite lumina peste mările 

furtunoase ale pasiunilor umane dezlănțuite și vor lumina calea celor naufragiați. Vreau ca învățătura mea 

să fie pe buzele voastre, astfel încât Cuvântul lui Dumnezeu, care este pâinea vieții veșnice, să fie 

răspândit pe tot pământul. 

17 Înțelegeți că am venit pentru a reînnoi această lume, pentru a o purifica, pentru a transforma totul. 

18 În aceste momente de aducere aminte, fac ca tot spațiul să se umple de lumina Mea; ca toți cei care 

sunt pe jos să se oprească o clipă în gândul Maestrului și să reflecteze; ca toți cei care mor în acest ceas să 

Mă privească cu ochii sufletului, ca să nu se teamă de plecarea din această lume. 

19 Eu sunt semănătorul de iubire, voi sunteți câmpurile mele. Cine se poate îndoi de puterea mea de a 

vă face roditori în iubire. 

20 Nu puteți ști ce bogăție de semințe vă aduc. Dacă nu o puteți asimila în totalitate, voi continua să o 

păstrez pentru cei care vor veni. Și dacă nici măcar ei nu o pot folosi, ea va fi păstrată pentru generațiile 

următoare până când nu va mai fi nici un câmp de lucrat și nici o sămânță de semănat. 

21 Înțelegeți mesajul meu pentru ca voi să îl puteți face să înflorească pe calea voastră. Deschideți-vă 

ochii ca să vedeți lucrările pe care le fac în fiecare zi. 

22 Îi vedeți pe acei oameni care vor să fie puternici prin folosirea forței? Foarte curând îi veți vedea 

convinși de eroarea lor. 

23 Le voi dovedi că numai prin bunătate, care este strălucirea iubirii, se poate fi cu adevărat mare și 

puternic. 
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24 Dar atâta timp cât unii și alții nu știu ce este dragostea, eu va trebui să continui să învăț lumea. 

25 "Cuvântul" strălucește asupra ta pentru a te învăța să îl transmiți celor care vin după tine. Și voi 

asigura pentru toți. 

26 Eu sunt semănătorul etern. Chiar înainte de a veni pe pământ și de a fi numit Iisus de către oameni, 

eram deja Semănătorul, eram deja cunoscut de cei care erau dincolo de materializare, eroare sau ignoranță 

─ cei care locuiau în regiuni și case spirituale pe care voi nu le cunoașteți încă și nici nu vi le puteți 

imagina. 

27 Dintre cei care m-au cunoscut înainte de a veni pe pământ, v-am trimis pe voi mulți să dați 

mărturie despre mine în lume, să anunțați venirea lui Cristos, Iubirea și Cuvântul Tatălui. Dintre aceștia, 

unii au fost profeți, alții au fost pionieri, iar alții au fost apostoli. 

28 Această lume nu este singura pe care pașii mei și-au lăsat amprenta. Ori de câte ori a fost nevoie de 

un Răscumpărător, am fost prezent. Dar trebuie să vă spun că pe alte lumi crucea și paharul meu au fost 

îndepărtate prin reînnoirea și iubirea fraților și surorilor voastre, în timp ce aici, pe această lume, după 

multe secole, sunt încă încoronat cu spini, martirizat pe crucea imperfecțiunilor voastre și încă beau 

paharul cu fiere și oțet. 

29 Deoarece lucrarea mea de iubire include salvarea întregii umanități, vă aștept cu o răbdare infinită 

și am acordat fiecărei ființe umane nu una, ci mai multe ocazii pentru ascensiunea sa și am așteptat multe 

veacuri pentru trezirea tuturor celor care s-au scufundat într-o letargie profundă. 

30 Sunteți acum într-un moment în care puteți evolua în sus, plini de lumină și plini de viață. Am 

dezlegat un alt sigiliu al Cărții Vieții și Înțelepciunii pentru ca voi să cunoașteți un alt capitol al acestei 

lucrări. 

31 Îți dau cu dreaptă măsură atât cât poți asimila și numai ceea ce poți înțelege și reține. 

32 Oamenii vor progresa în dezvoltarea lor și, în măsura în care dezvoltarea lor sufletească și 

dezvoltarea lor ascendentă progresează, le voi da înțelepciunea Mea în mai mare abundență. 

33 Vreau ca sufletul tău să fie ca un potir capabil să primească gloriile destinate sufletului tău de către 

Tatăl. Înțelegeți că marele se varsă doar în mare și că insignifiantul nu-l poate satisface pe mare. 

34 Voința Tatălui vostru este ca voi să fiți utili în planul creației, să fiți note armonioase în concertul 

creației. 

35 Știu că cel care simte iluminarea interioară a iubirii își va lua de bunăvoie crucea și va merge pas 

cu pas spre Golgota sa, știind că aceasta înseamnă înălțarea și apropierea de Tatăl. 

Dacă va fi necesar, vă veți lăsa răstignit, pentru că știți că în această golire de sine, în această renunțare, 

veți învia glorios din morți ca și Maestrul, pentru a vă înălța în împărăția spiritului, unde viața există în 

plinătate și perfecțiune. 

36 Umanitate, iată-mă aici. Am venit să vă salvez de suferință. Acea mână blândă care a atins pe cei 

cu inima împietrită a fost a Mea. Acel medic iubitor care a intrat în inima ta pentru a te vindeca am fost 

Eu. 

37 Voi, oameni bolnavi și îndurerați, am fost cu voi și nu ați fost în stare să recunoașteți cine v-a 

vizitat, nu ați fost în stare să vedeți lumina cerului în ochii mei. O, voi, oamenii, nu ați înțeles sensul și 

semnificația fiecărei picături din Sângele Meu vărsat de Mine pentru voi! Nu sunteți fericiți pentru că nu 

ați vrut să vă udați câmpurile cu apa milostivă pe care v-am dat-o eu. 

38 Veniți aici pentru a asculta concertul ale cărui sunete vorbesc sufletului vostru despre dragoste 

perfectă și armonie fără sfârșit. 

39 Lasă lumina divină să pătrundă în inima ta, așa cum a luminat acea noapte a ultimei mele rugăciuni 

în Grădina Ghetsimani. 

40 Vă amintiți cum M-am predat mulțimii care Mă căuta pentru a Mă judeca? 

41 Foarte semnificativă a fost învățătura pe care Maestrul a dat-o tuturor în acel moment; dar nimeni 

nu a înțeles-o. 

42 Această predare a fost o jertfă de ascultare, de umilință, de iubire. A fost un exemplu viu pentru 

umanitate. Pentru că oricine se predă oamenilor din iubire devine vrednic să se predea lui Dumnezeu mai 

târziu. 
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43 Iubiți oameni, viața mea a fost o carte deschisă pentru ca voi să învățați să iubiți din ea. Dar nu ați 

știut cum să o citiți. 

44 Am compasiune pentru slăbiciunea voastră, care dezvăluie puțina putere care este în voi. Cu toate 

acestea, sunt suficient de puternic și de mare pentru a compensa slăbiciunea și imaturitatea voastră, și 

suficient de iubitor pentru a suplini lipsa voastră de iubire. 

45 Mă apropii de voi și vă învăț să fiți puri, să vă purificați în durere îndurată și înălțătoare, ceea ce 

înseamnă pocăință sinceră și autentică. 

46 Purificarea este necesară pentru perfecțiunea sufletului. Nu vă amăgiți cu privire la purificare și 

perfecțiune, pentru că un suflet perfect este mai mare decât un suflet pur. 

47 În curând vei putea fi pur, dar nu știi cât timp și prin câte încercări trebuie să treacă sufletul tău 

pentru a atinge perfecțiunea. 

48 Este necesar să știți deja multe despre viața spirituală, pentru a nu fi confuzi atunci când treceți din 

această existență în cealaltă. Câți oameni se consideră fericiți pentru că au bogății, confort și satisfacții pe 

pământ și nu-și pot imagina că într-o zi durerea îi va bântui, și cu siguranță nu ca ființe spirituale, atunci 

când vor lăsa în urmă trupul pe pământ și cu el tot ce au avut. Ei devin atunci cele mai nefericite ființe, 

rătăcitori fără pace, fără bucurie și fără lumina cunoașterii. Ele sunt ca niște umbre care se plimbă fără 

odihnă. Ei nu plâng așa cum se plânge în lume, dar suferințele lor ─ deși nu mai sunt fizice ─ sunt infinit 

mai puternice decât cele trăite în trupul pământesc. Căci sufletul se află acum singur în fața judecătorului 

său, conștiința sa. 

49 În acele regiuni la care au putut ajunge cu puțina putere a sufletului lor, au devenit nevoiași, au 

experimentat ce înseamnă mizeria, singurătatea, abandonul și nevoia. În trista lor existență, ei păstrează 

doar o mică licărire de speranță: că vor găsi pacea. 

50 Mai degrabă fii sărac pe pământ, știind că faci ceva pentru binele sufletului tău. Mai degrabă să fii 

nevoiaș, necăjit, bolnav, nesemnificativ ─ dar nu în casa unde este viața adevărată. Pentru că durerea din 

lumea spirituală este incomparabil mai mare decât în viața materială. 

51 Binecuvântat este cel care recunoaște învățăturile Doctrinei mele și astfel trece de la mândrie la 

smerenie, căci el va avea împărăția păcii. 

52 Nu sunteți nevoiași chiar dacă purtați haine de material simplu. Înțelegeți acest lucru pentru a 

putea crește dincolo de lumea voastră. Cu ce vă îngrijiți de nevoile acestei văi de lacrimi? Este de o mie de 

ori mai trist să nu ai pace în duhovnicie, să nu fii nici puternic, nici mare. Marile suflete depășesc totul, își 

păstrează pacea sufletească în fața încercărilor și trăiesc adevărata viață, care este plină de lumină și pace. 

53 Nu reușești să recunoști adevărul pentru că nu vrei să te implici în el. Numai cei simpli și umili la 

suflet o pot recunoaște. 

54 Cei care nu văd lumina adevărului Îmi spun mereu că Cuvântul Meu nu a dat roade pentru că ei 

continuă să hrănească corupția. Ei îmi spun că drumul spre Golgota și moartea sacrificială pe cruce, 

minunile pe care le-am făcut, învățătura Mea despre iubire, compasiunea Mea, ultimele Mele cuvinte și 

ultima suflare, care a fost o cerere de iertare pentru persecutorii și călăii Mei, au fost zadarnice. 

55 Ce știu din toate acestea cei care nu cunosc adevărul? Dar cel care se înalță deasupra abisului, se 

roagă pentru călăii săi și își binecuvântează calomniatorii, spiritul său strălucește mai puternic decât 

lumina soarelui. 

56 Celor care cred că toată această viață, suferință și muncă au fost inutile, le spun că nu va exista 

niciunul care să nu primească această lumină la timpul său și să nu se salveze prin ea. 

57 Dar nu toți gândesc ca aceștia. Sunt unii care ─ deși se află în întunericul unei temnițe ispășind 

vina unei crime ─ au momente în care își îndreaptă gândurile spre Mine și Îmi spun într-o rugăciune 

bâlbâită: "Doamne, dacă acel păcătos care a simțit pocăința în prezența Ta a găsit mântuirea la Tine ─ de 

ce nu aș putea să nutresc speranța că în ultima clipă îmi vei întinde mâna ca Dimas și mă vei smulge din 

întuneric pentru a mă duce în lumină?". 

58 Câți dintre cei care nu au reușit încă să îl alunge pe prințul întunericului pe care îl poartă în trup, au 

momente de credință, de iluminare, de pocăință și de speranță în Mântuitorul? Câți alungă din inimile lor 

ideea unei noi și chiar mai mari pedepse în lumea de dincolo, preferând să gândească și să creadă că Isus îi 

așteaptă pentru a-i elibera de chinurile și de frica lor! 
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59 Aceștia sunt cei pe care îi numiți gunoaie ale societății voastre. Vedeți cum există momente în care 

bănuiesc adevărul. Dar voi, care vă bucurați de libertate, de recunoaștere, de încredere în lume și care 

credeți adesea că știți totul, pentru că judecați totul și vă dați cu părerea, nu aveți un moment de iluminare 

care să vă permită să vedeți adevărul față în față ─ dimpotrivă, vă învăluiți în îndoială și umbre. 

60 Sămânța pe care am semănat-o în suflete cu Cuvântul Meu, cu Pasiunea Mea și cu Sângele Meu nu 

înflorește întotdeauna la apogeul vieții unei persoane, a unui popor sau a unei lumi. Adesea, ea înflorește 

doar în momentul în care omul se întâlnește cu moartea și simte viața care îl așteaptă ─ când cel care era 

mândru și trufaș în puterea sa cade brusc pe patul durerii, abătut și învins. Acolo el reflectează, se purifică 

și se înnobilează cu gândul la Mine, se judecă după exemplele Mele. Apoi plânge și se schimbă, pentru că 

într-o clipă adevărul a ajuns la el. 

61 Chiar și atunci când națiunile mândre trăiau în splendoarea puterii lor materiale, iar oamenii lor 

erau devotați cu febrilitate patimilor lor, ei își îndeplineau datoria față de Dumnezeu în mod fals și ipocrit 

prin practicarea religiei, pentru că toată atenția și dragostea lor erau sub dominația scopurilor lor 

ambițioase. Dar când a venit înfrângerea și distrugerea, când și-au văzut visele de măreție spulberate și 

când realitatea a venit să-i trezească, și-au întors ochii spre Mine și au spus: "Doamne, ai dreptate, pacea 

poate fi doar pentru oamenii de bunăvoință, iar împărăția Ta și a noastră nu este cu siguranță din această 

lume". 

62 Vă dați seama că sămânța mea nu este pierdută? Vouă, celor care vă îndoiți de acest lucru, vă spun 

să căutați această sămânță prin reflecție, fără să așteptați ca durerea să vă confrunte cu adevărul. 

63 Această lume este plină de cuvântul meu. Este o minciună că urma mea ar trebui să fie acoperită. 

Oriunde veți merge, veți găsi semne ale Mele și ecouri ale vocii Mele care vor răsuna veșnic în conștiințe. 

64 Eu sunt prezent peste tot și vă vorbesc neîncetat, căci nu am încetat încă să vă transmit mesajul 

meu. 

65 Oamenii mei: De ce mai vreți uneori să vă puneți Maestrul la încercare? 

66 Da, știu deja că există și cei care nu înțeleg de ce Hristos, dacă era Fiul lui Dumnezeu, s-a predat 

persecutorilor Săi și nu a putut scăpa de moarte. Dacă nu aș fi vrut moartea sacrificială, Mi-ar fi fost foarte 

ușor să dispar pentru a nu Mă preda celor care Mă căutau. Ei ar fi fost uimiți la vederea unei dispariții 

miraculoase și de neînțeles, făcându-i să exclame: "Cu adevărat, este Fiul lui Dumnezeu!". Dar nu aceasta 

era învățătura pe care venisem să o aduc, pentru că nu ar fi învățat iubirea. Mai mult, am vrut să vă spun că 

cine face voia Lui și nu este voia Tatălui, nu este unit cu El. 

67 Este necesar să înțelegeți toate aceste explicații. Căci dacă nu înțelegeți ceea ce se întâmplă în 

acest moment, cum puteți înțelege sau anticipa ceea ce va urma? De aceea, vă voi da câteva revelații în 

avans, pentru ca ele să vă servească drept pregătire, ca promisiune și profeție. 

68 Eu, Maestrul, vă spun: Când omul va fi odată mărit și înălțat prin împlinirea Legii și va fi cu 

adevărat unit și în armonie cu Spiritul, nu vor mai exista pentru el cele două vieți care îi împart acum 

existența, și anume cea umană pe pământ și cea spirituală în lumea universală și infinită a Spiritului. 

69 Atunci el va privi doar spre o singură existență, pentru că va exista o singură voință în ființa sa. 

Nu va mai exista niciun conflict între carne și conștiință și se va simți contopit cu viața universală. Fie că 

va trăi în lumea spirituală sau pe pământ ─ oriunde s-ar afla, se va simți în casa Tatălui său. În orice loc se 

va bucura de prezența Domnului și pretutindeni își va îndeplini misiunea cu conștiinciozitate și supunere. 

Moartea materiei corporale nu va mai avea atunci semnificația pe care o are astăzi. Ei vor fi cei care, 

biruind moartea, vor intra în viața veșnică. 

70 După ce v-am spus că a fost voia Mea să Mă predau persecutorilor Mei în acea noapte, Mă 

întrebați: "Doamne, nu era Iuda vinovat atunci?". Dar eu vă spun: nu-l condamnați. Căci pentru a-l judeca 

așa cum o fac eu, ar trebui să aveți compasiune în inimile voastre. A fost la fel de imatur și de uman ca și 

voi și, în slăbiciunea sa, a permis oamenilor să îl conducă la trădarea Maestrului său. 

71 Credeți că acel ucenic venise deja ca unul desemnat de Dumnezeu să-l trădeze pe Maestrul său? 

Nu, poporul meu, nimeni nu trebuia să Mă trădeze. Venise ceasul, persecutorii Îmi urmăreau pașii, Mă 

aștepta judecata de sânge. 

72 Acel om, ca și toți ceilalți care M-au urmat, a fost ales pentru a semăna sămânța iubirii. A eșuat în 

momentul decisiv, când a întors spatele Celui care îl iubise atât de mult și a trecut de partea celor care 
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căutau viața Maestrului, doar pentru că și-a dat seama că Isus nu era un rege al pământului, ci al unei lumi 

necunoscute, iar inima ucenicului visa încă la bogățiile acestei lumi. 

73 Cât de mare a fost remușcarea lui Iuda când auzea în conștiința sa o propoziție după alta pe care o 

învățase de la Isus, cât de mare a fost durerea lui când se gândea la ceea ce fusese chemat să facă și care 

era lucrarea lui! 

74 Vă spun toate acestea pentru ca, dacă unul dintre voi m-ar trăda în acest moment, să nu se poată 

scuza spunând că poate a fost menit să facă acest lucru. 

75 Nimeni nu a fost sortit să trădeze. Cu toții ați fost chemați să vă răscumpărați prin iubirea mea. 

76 Eu am fost cel care am fost destinat să mor pe o cruce, pentru a înflori din nou după aceea într-o 

peșteră mortuară și a vă arăta victoria vieții asupra morții. 

77 Astăzi le spun noilor mei ucenici: Când este vorba de a face dreptate față de Lucrările mele, nu 

iubiți banii, pentru că ei sunt moneda falsă a sufletului, valoarea lor este negativă și reprezintă valori false 

pentru viața veșnică. Banii te pot abate de la calea adevăratei milostiviri, a smereniei, pe care fiecare dintre 

apostolii mei trebuie să o urmeze. 

78 Trebuie să vă spun că am știut dinainte ce va face Iuda și am dovedit acest lucru când am spus că 

unul dintre cei doisprezece Mă va trăda. ─ Fiecare dintre acei discipoli a dat ceea ce avea de dat, fiecare 

dintre ei a fost ca o notă în concertul pe care l-am dat lumii. 

79 Dacă unul aducea tonul purității și al înălțimii, altul îl aducea pe cel al credinței și al puterii, altul 

pe cel al elocvenței și al persuasiunii, altul pe cel al smereniei și al blândeții. Așa că fiecare a dat ceea ce a 

adus, ceea ce a luat de la Maestru și ceea ce a simțit. Doar unul singur era slab, dar slăbiciunea lui a servit 

și ca lecție pentru oameni, pentru ca aceștia să nu se comporte ca el, dar nu pentru a fi judecătorul lui. 

80 Ucenici, ridicați-vă gândurile în această noapte pentru a fi cu Mine la Cina cea de Taină. Hrăniți-

vă cu lumina mea, beți vinul Cuvântului meu. În ea veți găsi o carte deschisă de citit și, în același timp, 

veți fi în spiritualitate. 

81 Veniți la masa unde veți simți vibrația iubirii divine, dar unde veți simți și angoasa, unde dulceața 

speranței se amestecă cu amărăciunea despărțirii și sărutul trădării. 

82 Aici este locul unde poți auzi cel mai bine vocea conștiinței care îți va spune dacă și tu ai trădat, 

dacă ai mințit, dacă ai sărutat fără dragoste. 

83 Înainte de a vă așeza la masă, spălați-vă în apa curată a rugăciunii. Purificați-vă mintea și inima, 

astfel încât să permiteți ca sufletul să fie cel care ia parte la această cină spirituală. 

84 Sunteți gata acum? Stați în jurul Meu și ascultați în cea mai adâncă tăcere și devoțiune a inimii 

voastre. 

85 Este totul gata acum, sunteți aici acum pregătiți și împodobiți pentru banchet? Mi-am dorit ca 

sufletul tău să nu fie mai puțin curat în aceste momente decât fața de masă a acestei mese spirituale. 

86 Lasă afară vârtejul vieții materiale, mizeriile și greutățile umane. Veniți aici, voi, suflete întrupate, 

dar și voi, cei care trăiți în spiritualitate. Oameni, veniți aici pentru a învăța să vorbiți cu Mine , pentru a nu 

mai fi sclavi pe pământ. Căci cel care vorbește cu Maestrul de la duh la duh a dobândit libertatea deplină 

asupra "cărnii", asupra lumii, asupra întunericului ignoranței, asupra oricărui jug. 

87 Mâncați cu grijă pâinea Cuvântului meu, ca să știți cum a fost lupta lui Isus în acele ore de agonie 

și cum a învins moartea. 

88 Astăzi vă spun: Rugați-vă în grădina tăcerii și a duhovniciei, pentru ca întreaga voastră ființă să fie 

pătrunsă de putere și să puteți duce povara crucii până în vârful muntelui. 

89 Rugați-vă ca să vedeți luminată scara interioară a cerului: cea a desăvârșirii spirituale. 

90 Fiți plini de bună dispoziție, astfel încât să vă continuați neobosit călătoria misionară și atunci nu 

vă veți teme să vă vedeți hainele rupte, nici de oamenii care vă vor persecuta căutând la voi greșeli sau 

abateri pentru a vă acuza. 

91 Uitați necazurile și bucuriile voastre pământești și îmbrăcați-vă cu cele ale Duhului. 

92 Puțini sunt cei care știu să se roage pentru a se bucura, și mai mulți sunt cei care se roagă pentru a 

plânge apoi. Lor le spun: "Faceți un cântec din toate necazurile pământului, dar lăsați-l să răsune cu atâta 

credință și speranță în Mine, încât să experimentați brusc surpriza de a cânta un cântec de laudă care vine 

din inimă și este plin de iubire și pace". 
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93 Vă vorbesc de bucuria spirituală și totuși nu puteți uita în inimile voastre orele care se apropie și 

care vor continua să fie dedicate amintirii. 

94 Da, oameni buni, veți vedea mâine, când va fi ora trei după-amiaza, soarele se va întuneca, și 

întristați vor fi toți cei care vor intra înăuntru și își vor aminti de mine. 

95 Soarele se va ascunde între florile de doliu, așa cum s-a ascuns în acea zi în spatele norilor negri, 

pentru a nu fi martor la ingratitudinea poporului. 

96 În fața a tot felul de imperfecțiuni umane, Hristos, Maestrul, a dat învățătura Sa. 

97 A fost batjocorit? Maestrul a luat în derâdere pentru a da o lecție. L-au interogat cu viclenie? El a 

răspuns cu dragoste și înțelepciune, pentru că asta venise să facă. A fost trădat? El a dat învățătura Sa 

despre iertare în fața acelei trădări. Viața lui a fost cerută? El a fost de acord și și-a dat viața. A fost 

necesar să acceptăm totul pentru a salva și a convinge. 

98 Spuneți-Mi acum, ucenici iubiți: Când sunteți trădați de semenii voștri ─ nu vă revoltați împotriva 

lui, nu vă împotriviți? Să știi: Pentru a cuceri o inimă, uneori este necesar să fii trădat. Nu violența este cea 

care câștigă bătăliile spiritului ─ ci dragostea adevărată. 

99 Discipolii mei: Cartea a rămas deschisă pentru această perioadă. Lasă-l pe Isus să intre în gândurile 

tale în aceste momente, pentru ca în orele tale de liniște și în amintirile tale să îți amintești toate 

momentele Patimilor Mele care îți sunt cunoscute. Cine își amintește de Mine într-un mod înălțător și 

spiritual va primi lumina care îl va face să descopere ca inspirație sensul multor lecții neștiute. 

100  Lăsați-Mă să merg pe străzile gândurilor voastre cu crucea pe umeri. Să-L lăsăm pe Isus, uitând de 

durerile Sale, să meargă pe calea suferinței Sale cu gândul la copiii Săi și uitând de insultele lor. Lăsați-Mă 

să-mi întind brațele pe Crucea Mea și să cer iertare pentru cei care nu M-au recunoscut. Lăsați-mă să fiu în 

voi până când veți vedea victoria iubirii, a vieții și a dreptății. 

101  Voi, mulțimi de oameni: Cum veți fi cu Mine ca prieteni și discipoli? Sau îmi vei forma crucea? 

Vrei să fii ca acele cuie care mi-au străpuns mâinile și picioarele? Vei fi tu spinii din "coroana" Mea sau 

lancea care Mi-a străpuns coasta? 

102  Plângeți, oameni buni, și plângând de durere, îmi spuneți că vreți să fiți cu Mine așa cum a fost 

Ioan: la picioarele Maestrului pe cruce. Și vă spun că vreau ca și voi să fiți ca acel ucenic în care ați fost 

simbolizați cu toții când v-am lăsat sub mantia iubirii Mariei, ca și copii ai ei. 

103  Vă las dragostea mea și binecuvântarea mea. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 212  
1 Ferice de cel ce se întoarce la Mine, de cel ce caută pe Stăpânul, de cel ce caută iertarea, de cel ce-

și ia crucea, căci la Mine va găsi lumina care-l călăuzește și iertarea păcatelor sale. 

2 Maestrul vă întâmpină cu dragoste în această zi de pomenire. În această zi se reînnoiește urma 

pasiunii Sale pe care a lăsat-o în umanitate. 

3 Chiar dacă sângele acelui trup s-a evaporat, esența lui a rămas în sufletul tuturor oamenilor. Este 

de neșters în spiritul vostru, pentru că vă amintiți de Mine atunci când, pentru câteva clipe, simțiți povara 

crucii sau urcușul greu al Calvarului. 

4 De vreme ce Isus a marcat calea cu Sângele Iubirii, fiecare persoană care aspiră la mântuire sau la 

desăvârșirea sufletului caută urmele pe care le-am lăsat pe pământ pentru a le urma. Această cale este cea 

pe care v-o arăt în acest moment și pe ea veți ajunge la viața spirituală, unde nu există nici întuneric, nici 

durere. 

5 Lumea creștină a făcut din cruce simbolul său pentru că Isus și-a vărsat sângele pe acel lemn și a 

murit ca om pentru a-și îndeplini lucrarea de răscumpărare pe el. De atunci, crucea a fost privită ca un 

simbol al iubirii și al iertării divine. Cu toate acestea, ea a fost emblema luptelor dintre oameni pentru 

viziunea lumii. 

Astăzi, întrucât a trecut un veac de la acea moarte sacrificială, sunt din nou prezent în lume ─ nu mai 

sunt om, ci spiritual. Dar, cu adevărat vă spun, crucea aceea nu mai este necesară pentru Mine. Nu-l voi 

mai purta pe umerii Mei, nu-l veți mai vedea pe Rabi acoperit de sânge și încununat cu spini, cu trupul 

biciuit, udând cu sângele Său pietrele de pe cale. Nu Îl veți mai vedea cu ochii închiși de durere, stârnind 

mila unora și teroarea altora. Nu Îl veți mai vedea sosind în vârful muntelui pentru a fi bătut în cuie pe 

cruce printre răufăcători. 

6 Crucea, care a fost rușine și rușine pentru cel care a murit pe ea, a fost transformată în simbolul 

jertfei din iubire. Acest lucru nici măcar nu ar fi putut fi imaginat de cei care M-au persecutat și Mi-au ales 

cea mai josnică moarte pentru a-Și satisface cruzimea. Căci mulțimea dorea să-L acuze și să-L condamne 

pe Cel care nu făcuse nimic împotriva lor, care era bunătatea, mângâierea și iertarea tuturor oamenilor. 

Omul se afla într-un abis din care nu înțelegea binele, iubirea, pe care i-am arătat-o prin moartea mea 

jertfitoare. 

7 În acest timp nu am venit ca om și nu pe Mine se va odihni crucea. Astăzi, eu sunt cel care 

construiesc o cruce de iubire pe inimile voastre, pentru ca voi să urmați pașii mei. 

8 Ați simțit deja povara grea a acestei cruci, v-ați simțit deja carnea biciuită atunci când durerea a 

pătruns până în suflet. De asemenea, ați simțit deja ce înseamnă să cădeți pe cale. Suferințele din viața ta 

au fost lovituri de biciuire, iar batjocurile când te-au crezut nebun ca Isus însuși din cauza modului tău de a 

Mă căuta, au fost ca lancea care a sfâșiat coasta Mântuitorului. 

9 Uite, viața voastră este ca o Golgota, discipoli. Oricine vrea să Mă ia drept exemplu, să Mă urmeze 

și să vină la Mine, va trebui să trăiască în suferință și să bea paharul cu fiere și oțet. 

10 Ați numit pe bună dreptate acest pământ o vale de lacrimi. Ați ajuns la ea pentru a cunoaște binele 

și răul, căci nimeni nu s-a născut perfect în cunoaștere și merit. De aceea, v-am acordat libertatea de voință 

pentru a alege singuri calea, astfel încât sufletul vostru să poată atinge niveluri mai înalte prin propriile 

eforturi. 

11 Însă, pentru cel care alege calea cea rea, este necesar ca el să învețe să cunoască durerea pe ea, 

astfel încât, atunci când simte că se îndepărtează de har și de lumină, să se purifice și să se întărească în 

pocăință și astfel să învețe să învingă ispitele. 

12 Cât de meritoriu pentru Dumnezeu este efortul celui care luptă împotriva ispitelor care devin tot 

mai apăsătoare cu cât se străduiește mai mult pentru reînnoirea sa. 

13 Moartea mea de sacrificiu nu a fost inutilă, oameni buni. Pentru că atât cei care Mă iubesc, cât și 

cei care Mă neagă vor trebui să-mi urmeze pașii. Această lucrare va rămâne în cartea veacurilor și va da 

roade pentru totdeauna. 

14 Nu poți ști de ce povara crucii tale, adică responsabilitățile și suferințele, este mai ușoară pentru 

unii decât pentru alții. Voi toți de pe acest pământ nu vă cunoașteți trecutul, nimeni nu știe când sufletul 
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său a primit lumina. Așadar, luați crucea cu predare. Căci cine Mă urmează pe Mine în felul acesta va 

supraviețui chiar și morții. 

15 Vocea mea în această zi vorbește despre lege și dreptate, este aceeași voce pe care ați auzit-o la 

Sinai. Astăzi, ca și în acea zi, văd incredulitatea multora. V-am dat atunci Legea cioplită în piatră o dată și 

a doua oară, pentru că Moise a încălcat-o pe prima, fiindcă a încălcat-o pe cea dintâi, în fața idolatriei și a 

slăbiciunii voastre. Astăzi, însă, așa cum o scriu în conștiința voastră: Ce vei face cu el? Veți acționa în așa 

fel încât Ilie, mesagerul acestui timp, vă va cere să respectați Legea Mea? 

16 Din adâncul inimii tale îmi spui: "Doamne, a trecut mult timp de când ingratitudinea noastră a 

făcut ca tablele Legii Tale să fie rupte de furia lui Moise. Cum am putea noi, în ziua de azi, să ne supunem 

din nou Legii Tale?". Dar Tatăl vă spune: Trebuie să rămâi treaz. Pentru că în Era a doua Isus a venit să vă 

aducă Legea iubirii, iar voi L-ați lăsat să-și verse sângele până la ultima picătură și nu L-ați recunoscut. 

17 Vă întreb pe voi, popor, și pe voi, umanitate: Unde este Legea pe care v-am dat-o la Sinai? Unde 

este pâinea vieții veșnice pe care ți-a dat-o Isus după aceea? ─ Cu capetele plecate ascultați întrebările 

mele, pentru că recunoașteți că vă rătăciți. 

18 În prima eră erați un singur popor format din douăsprezece triburi. Dar Israel, înăbușind orice 

teamă de dreptatea mea, s-a împărțit în mai multe popoare. Astăzi sunteți din nou pe pământ. Dar cum ați 

putea să vă împărțiți în popoare sau în triburi, când o singură familie este formată din copii din triburi 

diferite și chiar și cuplurile căsătorite sunt formate din membrii celor douăsprezece triburi? Cine a înțeles 

acest plan? Eu sunt cel care v-am ales și v-am unit. De aceea, unii tremură la auzul acestei voci fără să știe 

de ce. Căci sunt aceia care M-au auzit și în trecut. 

19 Acum este cel de-al treilea timp, care se apropie de punctul culminant. În ea primiți acum mana 

deșertului, Sângele lui Isus și lumina Duhului Sfânt. Când este nevoie de purificarea voastră, o aveți pe 

Maria, Mama voastră universală, care vă spală cu lacrimile ei de iubire și vă acoperă cu mantia ei de milă. 

20 Din nou, Tatăl spune poporului său: Uniți-vă. Căci văd că ─ în timp ce unii se hotărăsc să asculte 

de poruncile mele, alții se opun. Nu vă dezbinați, pentru că astfel veți deschide ușa ispitei. Cuvântul Meu 

este pentru toți, chiar dacă printre ascultători se află cei care nu-și pleacă gâtul în fața glasului Meu pentru 

că sunt dominați de îndoiala provocată de faptul că Mă văd manifestându-Mă printr-o minte needucată, 

neîndemânatică și simplă. 

21 Câți dintre cei care M-au persecutat și batjocorit în trecut trăiesc acum plini de liniștea sufletească 

pe care le-am dat-o ca dovadă a iubirii Mele care iartă totul. Dar când au auzit că m-am întors, sufletele lor 

s-au simțit cuprinse de teamă și, de aceea, au venit timid pentru a verifica dacă ceea ce se întâmplase cu 

manifestarea mea era adevărat. Când M-au auzit, s-au cutremurat, pentru că s-au simțit chemați de glasul 

Meu. 

22 Acesta este poporul pe care l-am ales pentru a aduce lumină și pace națiunilor și care a fost 

împrăștiat și ascuns printre oameni. Dar privirea mea clarvăzătoare și pătrunzătoare știa unde se afla 

fiecare dintre slujitorii mei pentru a-i chema și pentru a le indica misiunea, pe care încă aștept să o 

îndeplinesc. 

23 Lumea a privit cu indiferență viața Mariei pe pământ. Dar, vă spun cu adevărat, astăzi veți 

recunoaște vocea ei maternă, vocea ei iubitoare, care este cântec de leagăn, mângâiere, speranță și balsam. 

Unii o vor recunoaște, alții o vor nega. Cu toate acestea, cu tandrețe și iubire, ea își întinde mantia divină 

peste univers și, sub ea, oferă căldură și protecție tuturor creaturilor sale. De asemenea, ea salvează și 

răscumpără; ea este Sanctuarul Ceresc care conține secretele sale încă nedezvăluite. De vreme ce trupul ei, 

ca trup de femeie, a fost sanctuarul în care trupul lui Isus a fost așezat în siguranță ─ cât de mult, atunci, 

ține spiritul ei pentru toți copiii ei! 

24 Cât de adâncă a fost durerea pe care lumea a străpuns-o în inima Mamei sale și cu câtă tandrețe își 

ascunde lacrimile pentru a vă arăta doar dulceața zâmbetului ei și dragostea mângâierilor ei! Întotdeauna, 

între dreptatea mea inexorabilă și păcatele oamenilor, intervine mijlocirea și dragostea maternă a Mariei, 

Mama voastră cerească. 

25 Din "nor" vă vorbesc și vă invit să veniți la Mine. 

26 Vă văd încă studiind prima pagină a cărții, dar timpul de instruire este scurt. 
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27 Vreau ca, atunci când ajungeți la Mine, să puteți să-mi spuneți: "Doamne, iată rodul secerișului 

meu: înnoirea unora dintre semenii mei prin exemplul meu". Căci dacă nu vă îndepliniți misiunea, nu veți 

putea intra în Împărăția mea. 

28 În trei rânduri v-am oferit mântuirea sufletului, dar ați rămas surzi la glasul Meu. Acesta este 

ultimul apel pe care ți-l fac. De aceea, vă cer să Mă ascultați, să vă îmbrăcați cu umilință, să coborâți de pe 

piedestalul vostru înalt și să alungați orice ură din inima voastră. 

29 Cuvântul meu nu este înflorit, este simplu, ca să-l înțelegeți cu toții și să nu-i dați interpretări 

diferite. 

30 Nu trebuie să existe ignoranți în poporul Meu, căci v-am umplut de înțelepciune. 

31 Pe toți pomii văd fructe bune și pe alții, fructe rele. Dar să nu-Mi oferiți nimic din acestea din 

urmă. Ești menit să alegi temerile gustoase pe care trebuie să mi le prezinți. Sunteți deja conștient de toate 

îndatoririle dumneavoastră. Înainte te împiedicai prin lume pentru că un văl întunecat îți acoperea ochii. 

Dar am venit ca o rază de lumină în noapte pentru a vă lumina căile. De atunci știi unde te duci. 

32 Ați învățat să vă consultați conștiința înainte de a face un pas. 

33 Astăzi, când sunteți uniți, fiți ascultători față de învățăturile mele. Căci marile încercări se apropie. 

34 Maestrul este din nou cu voi. În această zi am venit să vă răsfăț, să vă înalț cu cuvântul meu de 

iubire, să vă dau sărutul meu de pace și să vă întreb ce îmi oferiți în inima voastră. 

35 Nu am venit să vă judec, ci să vă cer să aveți iubire adevărată și milă în acțiunile voastre, să 

ascultați vocea conștiinței voastre. 

36 În orice moment Mi-am vărsat sângele pentru voi ─ uneori în fața privirii pământești a oamenilor, 

alteori în mod invizibil. Vă veghez mereu ca să nu suferiți în această lume și ca, după viața pământească, 

să obțineți viața veșnică pentru sufletul vostru în lumea de dincolo. Dar voi nu M-ați înțeles, nu M-ați 

ascultat și de aceea, în acest moment, am ieșit din "norul" alb pentru a suna din clopotul Meu melodios și 

pentru a vă cere să vă uniți și să vă iubiți unii pe alții. 

37 Începi să studiezi, dar nu ai înțeles încă nici măcar prima pagină din cartea mea, deși știi că timpul 

în care îți dau cuvântul meu de învățătură este deja scurt. Trebuie să studiezi și să pătrunzi învățătura mea 

și să pornești cu îndrăzneală pe drumul tău. Căci nu vă voi primi dacă nu ați studiat mai întâi ceea ce v-am 

dat în acest timp. 

38 M-ați făcut să plâng și să-mi vărs sângele, iar acum vreau să veniți la Mine și să spuneți la 

picioarele Mele: "Stăpâne, iată învățătura, iată recolta, iată exemplul bun pe care l-am dat oamenilor. 

Există o umanitate reînnoită." 

Vreau să puneți înaintea Mea pe bărbatul și pe femeia pe care i-ați convertit. Căci fără această 

împlinire a misiunii nu veți intra în sanctuarul înțelepciunii mele ascunse. Am venit de trei ori în această 

lume pentru a vă aduce diverse oportunități pentru salvarea sufletului vostru. Dar voi, din nepăsare, ați 

lăsat să treacă cuvintele mele și nu ați ascultat poruncile mele. Prin urmare, vă spun că aceasta este ultima 

dintre aceste oportunități și că trebuie să realizați ceea ce vă pun acum în inimile voastre, îmbrăcându-vă 

cu umilință, coborând de pe piedestalul falsei voastre măreții, eradicând reaua-voință și ura față de semenii 

voștri și unindu-vă. Căci asta vă cer, pentru ca sceptrul dreptății mele să nu cadă asupra omenirii. 

39 Nu mai sunteți neștiutori, căci v-am dat din belșug învățătura Mea și vă cer: De ce văd că ucenicii 

Mei nu au vrut să Mă înțeleagă și să interpreteze cuvintele Mele și instrucțiunile Mele în moduri diferite și 

după propria lor voință? Nu v-am vorbit oare în limba voastră, în cuvinte simple, ca să Mă înțelegeți cu 

toții? Nu le vorbesc unora în mod diferit de alții. De aceea, nu vreau ca mâine să-mi spuneți: "Stăpâne, nu 

Te putem înțelege, nu înțelegem instrucțiunile Tale și, prin urmare, nu le urmăm". ─ Nu, Israel, este 

necesar să eradici otrava pe care o porți încă în inima ta în prezent. Trebuie să luați această lege în mod 

corect, pentru că nu este de vină pentru păcatul vostru și nu este corect ca lucrarea mea să fie învinuită 

pentru aceste greșeli. De ce oamenii nu au fost capabili să o aprecieze, deși v-o dau albă și pură ca un 

câmp de zăpadă? 

40 Vegheați și rugați-vă, căci văd mereu disensiuni între unii și alții. Văd că vreți să vă îndepărtați de 

Legea Mea, unii întorcând-o cu spatele, iar alții mergând pe drumul lor, împiedicându-se și căzând în 

spini, în loc să urmeze cu dreptate calea pe care v-am pus-o înainte. 
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Pretutindeni cresc copaci care dau omenirii un alt fruct decât cel pe care vi-l dau eu. Dar văd că sunt și 

roade bune amestecate în ele și de aceea vă spun: Scoateți roadele rele și lăsați numai cele bune. Alegeți-le 

și oferiți-Mi doar sămânța pură și grâul de aur. 

Nu mai sunteți copii ai întunericului, așa cum ați fost înainte. Căci am apărut printre voi ca o rază 

strălucitoare de fulger pentru a vă lumina calea, pentru a vă face să înțelegeți care este calea adevărului. 

Acum puteți să o recunoașteți și să pășiți pe ea, căci v-am dat putere și v-am luat de mână pentru ca voi să 

faceți primii pași și mai târziu să mergeți singuri, dar în siguranță, fără experiențe dureroase și fără să 

cădeți în păcat, fără să vă lăsați seduși de răutatea care domnește în lume. 

41 Astăzi nu mai sunteți copii ignoranți, astăzi știți cum să mergeți înainte, ce lucrări veți realiza și 

care sunt căile bune și rele. Căci v-am dat inimă și conștiință, ca să le consultați. 

De aceea, vă cer de mult timp să nu mâncați fructul oprit, să nu scoateți sabia cu două tăișuri pentru a tăia 

onoarea fratelui vostru, să conștientizați sinceritatea și perfecțiunea Legii Mele, care a fost una în toate 

timpurile, pentru ca voi să vă ridicați cu înțelegere și bunăvoință, ascultând de poruncile Mele cerești, 

pentru ca să fie pace pe tot pământul și să nu mai existe distrugere care să distrugă viața. Nu vreau să vă 

văd plângând și cu amărăciune în gură. Tot în această zi vă voi dărui mila mea divină. 

42 Binecuvântat este cel pregătit, căci va vedea pacea în calea sa și își va simți sufletul și trupul 

copleșite de mila Mea. Din slava veșnică vă trimit apele de cristal pentru ca voi să vă ridicați întăriți în 

acest timp. Vă dau iubirea mea în fluxuri pentru ca voi să mergeți mai departe și să vă dați seama că sunt 

neobosit, pentru ca mâine să mă luați drept exemplu, să vă debarasați de orice materialism, de orice 

vanitate și, aducând numai fapte bune, să fiți o oglindă albă în care această umanitate să se contemple pe 

sine. 

43 Întotdeauna am venit în căutarea celor pierduți pentru a-i elibera de păcat și a-i pune pe calea 

mântuirii. Mâine vor veni marile încercări, iar voința Mea este să vă las ca soldați curajoși ai lui Isus, care 

pot lupta și ieși victorioși. 

44 În prezența, autoritatea și esența mea am fost printre voi în această dimineață. Eu vă dau pâinea cea 

de toate zilele și balsamul vindecător. Vă binecuvântez pe voi, pe copiii voștri, pe mamele bolnave, pe 

bătrânii care sunt în suferință. Tuturor le ofer pacea mea, iubirea mea și lumina mea. 

45 Iubiți, oameni buni, iubiți cu cea mai pură iubire care vă poate conduce la adevăr. Atunci veți ști ce 

vreau să vă spun prin aceste cuvinte. Puterea care a mișcat buzele lui Isus când era cu voi a fost cea a 

iubirii ─ acea voce prin care vă spun: "Eu sunt calea, adevărul și viața". 

46 Nu există o putere mai mare decât cea a corpului. Este, de asemenea, focul care purifică și apa 

harului care curăță. 

47 Oricât de mult v-aș vorbi, sunt încă discipoli care cred astăzi și nu mai cred mâine, pentru că au ore 

de credință și ore de îndoială. 

48 Văd în voi un popor obosit de viața umană și extrem de ocupat, iar de aici rezultă un popor care se 

numește spiritualist, dar care trăiește foarte mult înclinat spre lucrurile pământești. 

49 Dar Eu v-am spus: Treziți-vă la adevăr și nu vă purtați ca cărturarii și fariseii care curăță doar 

partea exterioară a vasului sau care, atunci când încearcă să facă fapte bune, se gândesc că nu trebuie să 

dea totul pentru că atunci ar fi săraci și nu ar avea pâine pentru gură. 

50 O, cât timp va trebui să rătăciți ca niște umbre cei care gândiți așa! Te vei naște și vei renaște atâta 

timp cât nu înveți să dăruiești iubirea pe care te învăț eu. 

51 Nu vreau ca voi să fiți copii mici pentru totdeauna. Este oare corect ca acest popor să-mi spună în 

rugăciunile sale: "Doamne, Te iubesc", iar apoi să nu facă o lucrare de milă în calea lor? De ce încă te mai 

prind înșelând? De ce nu practicați adevărata milă, iar atunci când o faceți, o faceți doar ca să fiți văzuți și 

auziți făcând acest lucru? 

52 Vă înșelați singuri și uneori vă lăudați cu credința voastră, deși credința voastră s-a răcit. Atunci 

văd că și tu ești rece în caritate, în credincioșie și în sinceritate. 

53 Adevărat vă spun că nimeni nu va trece prin ușa crucii dacă nu învață să fie credincios. 

54 Iubiți ucenici, vă spun: Dacă uneori vă vorbesc cu cuvinte aspre, ele nu sunt atât de exigente în 

ceea ce privește dreptatea pe care o meritați după faptele voastre. 

55 Vreau doar să vă curăț de imperfecțiuni cu ajutorul cuvântului Meu. Unde sunt "veșmintele albe" 

pe care ar fi trebuit să vi le pregătiți pentru a fi cu Mine la acest banchet? 
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56 Vreau să pătrund în interiorul tău pentru a-mi vedea sanctuarul. O, suflete omenești, voi care 

credeți că v-ați născut de curând, și totuși ați ieșit demult din Cel care poartă în El iubirea Tatălui și iubirea 

Mamei! Căci de la El izvorăsc toate felurile de iubire desăvârșită. 

57 Așa cum vedeți cum se dezvoltă trupul omului, tot așa se dezvoltă și spiritul în el. Dar trupul 

întâlnește o limită în dezvoltarea sa, în timp ce spiritul are nevoie de multe materii și de eternitate pentru a-

și atinge perfecțiunea. 

58 Acesta este motivul reîncarnării voastre. Te-ai născut pur, simplu și curat ca o sămânță din spiritul 

creator patern și matern al lui Dumnezeu. Dar nu vă înșelați, pentru că nu este același lucru să fii pur și 

simplu și să fii mare și perfect. 

59 Se poate compara cu un copil care tocmai s-a născut și o persoană cu experiență care predă 

copiilor. 

60 Acesta va fi destinul vostru în toate etapele vieții, odată ce spiritul vostru este dezvoltat. Dar cât de 

încet progresează spiritul tău! 

61 Au trecut aproape 2000 de ani de când v-am învățat în câteva cuvinte calea de a intra în Împărăția 

lui Dumnezeu: "Iubiți-vă unii pe alții", v-am spus. Ați trăit de multe ori, cu sau fără corp pământesc, în 

această "vale" sau în altele. Dar nu ați știut cum să învățați lecția. 

62 Veți avea un drum lung de parcurs până când această învățătură sublimă va deveni o realitate în 

sufletul vostru. 

63 Această lume este chemată să se spiritualizeze împreună cu locuitorii ei și să pună astfel capăt 

suferințelor și loviturilor sorții. 

64 Focul iubirii Mele va topi zăpada din inimile voastre și, deși secolele trec, voi continua să vă învăț, 

iar voi veți învăța și iubi în cele din urmă. 

65 Îți amintești de Maria Magdalena? Nu ați înțeles simbolul pe care îl reprezintă? 

66 Mintea omului nu înțelege simbolurile mele, se oprește în fața misterului și se mulțumește cu 

simbolul. 

67 Simbolurile sunt imagini învechite care trebuie să lipsească din cultul umanității față de Dumnezeu 

în epoca de lumină. 

68 Maria Magdalena ─ păcătoasa, cum o numea lumea ─ își câștigase tandrețea și iertarea mea. 

69 Ea și-a obținut curând mântuirea, ceea ce nu se întâmplă cu alții care își cer iertare pentru păcatele 

lor doar cu jumătate de inimă. În timp ce ea a găsit în curând ceea ce căuta, alții nu au găsit. 

70 Magdalena a fost iertată fără să se laude cu pocăința ei. Ea a păcătuit, cum păcătuiți și voi, dar a 

iubit mult. Cel care iubește poate prezenta aberații în comportamentul său uman, dar iubirea este tandrețe 

care se revarsă din inimă. Dacă vreți să fiți iertați ─ ca și ea ─ fixați-vă ochii asupra mea plini de iubire și 

încredere și veți fi absolviți de orice fărădelege. 

71 Acea femeie nu mai păcătuia. Iubirea care îi revărsa din inimă a dedicat-o învățăturii Maestrului. 

72 A fost iertată, chiar dacă a făcut greșeli. Dar în inima ei ardea focul care purifică și, datorită iertării 

pe care a primit-o păcătoasa, nu s-a mai despărțit de Isus nici măcar o clipă. Discipolii mei, în schimb, m-

au lăsat singur în cele mai sângeroase ore. Dar micuța Maria nu s-a despărțit de mine, nu s-a lepădat de 

mine, nu i-a fost frică, nu i-a fost rușine. 

73 De aceea, i s-a acordat să verse lacrimi la picioarele crucii mele și pe mormântul meu. Spiritul ei 

și-a găsit curând salvarea, pentru că a iubit mult. În inima ei, ea avea și un spirit apostolic. Convertirea ei 

strălucește ca lumina adevărului. Ea s-a prosternat la picioarele mele pentru a-mi spune: "Doamne, dacă 

vrei, voi fi liberă de păcat". 

74 Tu, pe de altă parte ─ de câte ori vrei să mă convingi de nevinovăția ta, acoperindu-ți fărădelegile 

cu rugăciuni lungi. 

75 Nu, ucenici, învățați de la ea, iubiți cu adevărat pe Domnul vostru în fiecare dintre frații voștri. 

Iubiți mult și păcatele vă vor fi iertate. Veți fi mari dacă veți face ca acest adevăr să înflorească în inimile 

voastre. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 213  
1 Lumina Duhului Meu este cu voi, Hristos este deasupra spiritului vostru și, prin buze omenești, El 

vă dezvăluie Cuvântul vieții și al adevărului ca o cale care duce la Mine. 

2 Deschide porțile sanctuarului tău pentru ca eu să pot intra în cea mai pură ființă a ta. 

3 Numiți această zi "Duminica Învierii" pentru că este o zi în care vă amintiți evenimentele prin care 

a trecut Iisus în călătoria sa pământească. 

4 În cele din urmă, îndepărtați vălul misterului pentru a putea intra în sanctuarul adevărului. În 

această învățătură vă dezvălui învățături pline de sens, astfel încât vălurile întunecate ale misterului cu care 

obișnuiați să acoperiți lumina mea să dispară de la voi. Ascultați: Numai cel care moare poate învia. 

Credeți că Isus a "murit" în acel moment? Ați reușit să vi-l imaginați pe Maestrul vostru "mort"? 

5 Moartea" este doar un simbol. Moartea" există doar pentru cei care nu au ajuns încă la o realizare a 

adevărului. Pentru ei, moartea continuă să fie o imagine de groază, în spatele căreia se află misterul sau 

neantul. Dar ție îți spun: Deschide ochii și înțelege că nici tu nu vei muri. Vă veți despărți de corp, dar asta 

nu înseamnă că veți muri. Voi, ca și Maestrul vostru, aveți viață veșnică. 

6 Când mi-am părăsit trupul, Spiritul meu a intrat în lumea spiritelor pentru a le vorbi cu cuvântul 

adevărului. În ceea ce vă privește, le-am vorbit despre iubirea divină. Căci aceasta este adevărata 

cunoaștere a vieții. 

7 Vă spun cu adevărat că Duhul lui Isus nu a stat nici o clipă în peștera mormântului, ci a avut multe 

lucrări de iubire de făcut în alte lumi ale vieții. Spiritul Meu infinit a avut multe revelații pe care să le facă 

cunoscute ─ ca și vouă. 

8 Există, de asemenea, lumi în care ființele spirituale nu știu să iubească. Ei trăiesc în întuneric și 

tânjesc după lumină. Astăzi, oamenii știu că acolo unde domnește lipsa de bunătate și egoismul, acolo este 

întuneric, că războiul și patimile sunt cheia care închide poarta căii care duce spre Împărăția lui 

Dumnezeu. 

9 Pe de altă parte, iubirea este cheia cu care se deschide tărâmul luminii, care este adevărul. 

10 Aici M-am făcut cunoscut prin intermediul corpurilor umane, acolo am comunicat direct cu ființele 

spirituale superioare pentru ca acestea să-i învețe pe cei care nu sunt capabili să primească direct inspirația 

Mea. 

11 Aceste ființe înalte și luminoase sunt purtătorii de voce pentru voi aici. 

12 Acum cred că înțelegeți motivul pentru care am venit în această lume și motivul pentru care am 

vizitat aceste lumi. 

13 Eu am spus spiritelor: "Vă veți naște din nou. Dar, înainte de a vă ispăși într-un corp pământesc, 

trebuie să vă purificați sufletul de orice impresie dăunătoare, astfel încât la renașterea voastră să fiți ca 

niște torțe arzătoare. 

14 Cei care au în ei lumina Duhului meu Sfânt sunt ca niște torțe aprinse. Cei care nu vor să cunoască 

adevărul sunt ca niște torțe stinse care nu ard pentru că nu s-au aprins la focul înțelepciunii mele. 

15 Nu vreau ca voi să fiți torțe stinse, pentru că atunci nu veți putea să vă îndepliniți destinul, adică 

misiunea spiritului vostru. 

16 Cu adevărat vă spun, în momentele în care cuvântul meu strălucește prin mintea omului, aici sunt 

mii și mii de entități neînsuflețite care asistă la manifestarea mea și îmi aud vocea. Numărul lor este 

întotdeauna mai mare decât al celor care sunt prezenți fizic. Ca și voi, ei se ridică încet din întuneric pentru 

a intra în împărăția luminii. 

17 Ești nemuritor, ți-am spus. Când celulele corpului tău mor, nu înseamnă că moare și sufletul. 

18 Această zi de aducere aminte și comemorare este simbolul gloriei sufletului, al învierii, al luminii 

lămpii voastre. 

19 Mi-a plăcut să Mă fac cunoscut printre voi în aceste zile de comemorare pentru a trezi în inimile 

voastre sentimente de credință, compasiune, spiritualizare. Am folosit aceste ore pentru a vă curăța și 

purifica inimile. 

20 De ce v-ați spurcat? Pentru că nu v-ați lăsat călăuziți de puterea Spiritului, a cărui putere ați 

confundat-o cu cea a voinței voastre umane, a vanităților și capriciilor voastre. 
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21 Este necesar să pătrunzi în inima ta, în ființa ta interioară, pentru a ști în ce măsură asculți vocea 

conștiinței, în ce stare de iubire te afli față de aproapele tău. Atunci veți ști în ce măsură sunteți torțe 

aprinse sau torțe stinse. 

22 Vă spun că, potrivit cu dragostea voastră, va fi și puterea, și bunătatea, și lumina pe care o aveți. 

23 Și tu vei avea ziua ta de eliberare și ziua ta de glorificare. Ce zi va fi aceea? Cea în care ești 

victorios pe câmpul de luptă al vieții tale. 

24 Pământul este un câmp de luptă, avem multe de învățat. Dacă nu ar fi așa, câțiva ani de viață pe 

această planetă ar fi de ajuns pentru voi și nu ați fi trimiși din nou și din nou să vă nașteți din nou. Nu 

există un mormânt mai întunecat și mai sumbru pentru spirit decât propriul său trup, atunci când este 

îmbrăcat în murdărie și materialism. 

25 Cuvântul meu vă ridică din acest mormânt și vă dă aripi pentru a vă înălța spre regiunile de pace și 

lumină spirituală. 

26 În măsura în care sufletul tău triumfă asupra întunericului și învinge obstacolele, lumina apare în 

el. Prin urmare, unii vor parcurge traseul într-un timp mai lung decât alții. 

27 Mare va fi cel care urmează calea progresului spiritual și, pe măsură ce trece prin viețile 

pământești și prin veacuri, atinge lumina, experiența și evoluția ascendentă. 

28 După această luptă, eforturi și lacrimi, veți experimenta eliberarea și raiul vostru ─ cel în care vă 

veți ridica pe deplin radianți prin lumina Spiritului. 

29 Cerul nu este un loc definit, cerul este scopul final al evoluției sufletului. Deoarece acest rai nu este 

un loc definit, trebuie să înțelegeți de ce cei care se îndoiesc de existența sufletului de lumină spun: "Voi 

muri" și consideră moartea ca fiind un sfârșit. Dar cei care cred în viața veșnică spun: "Voi trăi veșnic". 

30 Cei care își materializează credința și practica religioasă îl înțeleg și îl caută pe Dumnezeu într-o 

formă limitată. 

31 Spiritualistul știe că Atotputernicul este în toate, că lumea, universul și infinitul sunt pătrunse de 

esența și prezența mea. 

32 Oricine mă recunoaște și mă înțelege în acest fel este un templu viu al lui Dumnezeu și nu va mai 

materializa revelațiile Spiritului prin simboluri sau imagini. 

33 Nu mai spuneți că există un singur cer și un singur pământ și că acestea sunt anumite locuri. Există 

miliarde de lumi. Nu uitați ce am spus în Isus: "În casa Tatălui Meu sunt multe case". 

34 Este bine să respecți legile naturii tale în viața materială. Totuși, înțelegeți că aceste legi nu sunt 

eterne. 

35 Am venit din nou la cei umili, căci ei sunt cei care înțeleg cel mai bine aceste cuvinte. Amintiți-vă 

că am spus: "Cel care a fost umilit va fi înălțat". 

În această zi pe care o numiți Ziua Învierii, spiritualizați-vă astfel încât să puteți spune: "Eu sunt 

templul și sfeșnicul, eu sunt jertfa." 

Iubiți-vă unii pe alții, da, oameni buni, căci cel care iubește poartă cerul în el.  

Oameni binecuvântați, suflete din cele douăsprezece triburi ale lui Israel, întrupate în acest timp pentru 

a forma scutul umanității ─ Vă pregătesc spiritual și fizic pentru a face din voi un instrument binevoitor și 

pentru a vă aduce pe această cale pe care v-o propun, pentru ca voi să lăsați exemplul vostru noilor 

generații. 

36 Printre voi sunt urmașii lui Ruben, Dan, Iuda și Levi, ai lui Isahar și Zabulon și ai tuturor 

progenitorilor triburilor și, ca suflete puternice ce sunteți, veți continua să manifestați această putere și 

credință în Dumnezeul vostru. 

37 Numele "Israel" nu poate fi stins și, deși acest popor a fost invidiat, încercat și persecutat, nu va 

pieri, pentru că este sămânța strămoșilor voștri, care au fost tribul și viața multor generații. Astăzi vedeți 

această rasă decadentă și degenerată în mare măsură, pentru că și-a iubit "carnea" mai mult decât sufletul 

și a devenit mândră de darurile sale. De aceea, v-am făcut să vă întruchipați pe un alt pământ, într-o altă 

rasă, ca să nu cădeți în aceste erori. 

38 Spiritualizarea v-a fost inspirată încă de la începutul timpului. Este o sămânță care v-a fost dată să 

o cultivați cu grijă și v-am încredințat sarcina de a o transmite tuturor popoarelor, fără deosebire de rasă. 

Astăzi, la apogeul vremurilor, vin la voi pentru a vă cere socoteală cu privire la această sămânță. 
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39 Voi, ființele umane, purtați cu toții această sămânță în interiorul vostru; pentru că înainte de a lua 

un corp pământesc ați fost ființe spirituale, iar spiritualizarea este calea care vă este destinată, pe care 

trebuie să vă perfecționați. 

40 Sunteți cei mai înzestrați oameni. Dar voi nu ați știut să vă folosiți darurile, nu ați vrut să 

interpretați voința mea. Ați iubit această lume, pe care am pregătit-o pentru revigorarea, dezvoltarea și 

binecuvântarea sufletului vostru, ca și cum ar fi casa voastră veșnică, și ați prins rădăcini adânci în ea. Uiți 

de viața spirituală și nu-ți pregătești intrarea în această "vale" care te așteaptă. 

41 Iată că acea lume este populată de suflete care, din cauza lipsei lor de spiritualitate, de pregătire, au 

puține merite. Dar câtă durere, câtă remușcare îi captivează. Nu trebuie să locuiți în acea lume fără să 

permiteți mai întâi progresul acelor suflete care, fie din ignoranță, fie din rebeliune, nu au fost capabile să 

se ridice. 

42 Ceea ce omenirea numește progres nu este așa pentru suflete. Căci, dacă ar fi fost înălțați, M-ar fi 

iubit mai mult decât toate lucrurile create și ar fi existat pace și armonie între oameni. Dar aceștia nu fac 

decât să Mă ofere pe Mine nevoia și ignoranța lor spirituală. 

43 Cât de dificil este pentru oameni să se convertească la bunătate. Voi nu respectați legile mele și nu 

vreți să vă schimbați viața. Cuvântul meu vă jignește atunci când vă vorbesc despre reînnoire. De ce vrei 

să tac, deși ești mântuit? 

44 Fii puternic, Israel, luptă împotriva răului. Acționați chiar și împotriva voastră, dacă aveți urme de 

rău în voi. Purificați atmosfera pe care o respirați, învingeți orice influență străină, folosiți-vă de 

capacitățile și posibilitățile voastre, vegheați și rugați-vă. 

45 Întărește credința poporului și construiește cu ea un turn atât de înalt încât să ajungă până la ceruri, 

în timp ce temelia lui este de neclintit. 

46 Prin rugăciunile voastre și prin lucrări spirituale puteți opri creșterea forțelor distructive ale naturii. 

Pentru că după 1950 ele vor fi dezlănțuite cu o putere mai mare decât astăzi. Omenirea se va purifica 

pentru a putea primi Vestea cea Bună și, după marea ei durere, va vedea strălucind curcubeul păcii și va 

simți chemarea mea care o invită să intre într-o viață nouă. 

47 Astăzi, când v-ați întors pe Pământ, sunteți martori ai prezenței mele. Este una dintre sarcinile pe 

care le-ați avut întotdeauna. Dar sunteți surprinși când vă vorbesc în acest fel, pentru că voi credeți că nu 

cunoașteți nimic din trecutul sufletului vostru. Dar această urmă este atât de adâncă încât nici tu, nici 

timpul nu-ți pot șterge povestea vieții tale. 

48 Vă instruiesc ca mai târziu să predicați învățătura mea. Cei care vă vor asculta vor fi surprinși de 

cuvintele voastre și vă vor lua drept noii profeți și apostoli. Atunci te vor iubi. 

Aveți grijă ca munca voastră să dea roade. Nu semănați pe un teren sterp, nu-mi expuneți munca la 

ridicol. Fii înțelept și fii pe placul celor care te întreabă și iartă-i pe cei care nu știu să te primească. 

49 Cuvântul meu a răsunat în mințile voastre, iar Spiritul meu, ca Maestru, se bucură să îi instruiască 

pe noii mei discipoli. 

50 Dacă vă gândiți cu atenție, veți descoperi că am fost întotdeauna cu voi și că, încă de la prima 

revelație, mesajul meu i-a călăuzit pe oameni pe calea spiritualizării. Este firesc ca, după câteva mii de ani 

de viață a sufletelor umane pe acest pământ, să vă aduc o învățătură cu un conținut revelator mai mare 

decât cel pe care îl aveți acum. 

51 Doctrina mea, care este în orice moment explicația Legii, a venit la voi ca o cale spre Lumină, ca o 

breșă sigură pentru suflet. Cu toate acestea, oamenii, folosindu-se de libertatea de voință cu care au fost 

înzestrați și dorind o cale pentru viața lor, au ales întotdeauna calea ușoară a materializării, unii fără să țină 

cont de chemările conștiinței, care întotdeauna se îndreaptă spre spiritualitate, iar alții creând culte și 

ritualuri pentru a se face să creadă că merg ferm pe calea spirituală, când în realitate sunt la fel de egoiști 

ca și cei care au alungat Numele Meu și Cuvântul Meu din viața lor. 

52 Dacă ați putea vedea de aici "valea spirituală" în care locuiesc ființele materializate ─ cei care nu 

au muncit nimic pentru călătoria spirituală după această viață ─ ați fi îngroziți. Dar nici o clipă nu vei 

spune: "Cât de teribilă este dreptatea lui Dumnezeu!". Nu, în schimb ai exclama: "Cât de împietriți, cât de 

nedrepți și cruzi suntem cu noi înșine! Cât de indiferenți față de sufletele noastre și cât de reci am fost ca 

ucenici ai lui Isus!". 
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53 De aceea, Tatăl a permis acestor ființe să se manifeste uneori în viețile voastre și să vă aducă 

veștile dureroase și opresive ale vieții lor întunecate și lipsite de pace. Ei sunt locuitorii unei lumi care nu 

are nici lumina radiantă a căminelor spirituale, nici frumusețile pământului pe care l-au locuit. 

54 Acea vale largă de confuzie, remușcări, durere, tristețe și disperare este luminată doar de lumina 

conștiinței, care trezește una după alta aceste ființe. Atunci când această lumină pătrunde în sfârșit în 

întregul suflet, acesta își recunoaște calea, se debarasează de haina materializării pe care o mai avea pe el, 

simte din nou că este viu, că a înviat din nou, că o voce îl cheamă din infinit și că această voce este cea a 

Tatălui, care de la începutul timpului i-a trasat calea spre lumină și beatitudine. 

55 Să nu lăsați pe niciunul dintre voi să locuiască în întunericul confuziei, nici să bea paharul de 

lacrimi al pocăinței. 

56 Ca să vă scutiți de această amărăciune infinită, aveți milă de sufletul vostru, faceți adevărate fapte 

de iubire, nu fapte aparente cu care încercați să vă amăgiți. 

57 Învățătura mea transmite spiritualitate, iar spiritualitatea înseamnă adevăr, sinceritate, lumină, 

sinceritate și iubire. 

58 Aceasta este calea mea, cea unică ─ cea care a fost trasată pentru voi de la început și care este 

scrisă în fiecare conștiință. 

59 Vocea mea, care răsună din nou în partea cea mai ascunsă a ființei voastre, vă cheamă pe calea 

pierdută, pe calea uitată, pentru ca voi să dobândiți merite care vor fi lumină, satisfacții și înălțare pentru 

sufletul vostru atunci când va trebui să treacă prin vălul de ceață care există între material și spiritual. 

60 Vă vorbesc despre acest văl pentru că nivelul vostru scăzut de dezvoltare spirituală nu vă permite 

încă să unificați toate lumile de viață existente într-o singură lume. Așa cum lipsa voastră de fraternitate v-

a împărțit pe pământ în popoare și națiuni, tot așa în univers ființele imature s-au văzut separate de lumi, 

planete natale și spații mondiale. 

61 Va veni vremea când granițele acestei lumi vor fi ridicate de iubire și când lumile se vor apropia 

unele de altele prin spiritualizare. 

62 Până atunci, continuă lupta dintre conștiință și liberul arbitru, pe care omul îl va folosi și îl va 

folosi pentru a face din viața sa ceea ce îi place. 

63 Lupta dintre aceste două forțe va ajunge la apogeu și victoria va fi de partea Duhului care, într-o 

jertfă absolută de iubire față de Tatăl său, îi va spune: "Doamne, renunț la libertatea mea de voință, 

împlinește numai în mine voia Ta". 

64 Îl voi binecuvânta pe cel care vine astfel în fața Mea și îl voi învălui în lumina Mea. Cu toate 

acestea, îl voi anunța că nu-i voi mai retrage niciodată libertatea binecuvântată cu care a fost înzestrat. 

Căci cel care face voia Tatălui său, cel care este credincios și ascultător, este vrednic de încrederea 

Domnului său. 

65 Înțelegi ce ți-am spus despre viața spirituală? Vedeți cât de simplu și clar este spiritualul, în 

contrast cu învățăturile și instrucțiunile voastre care complică totul. 

66 Gândiți-vă la asta, discipoli. 

67 Tezaurul meu secret se deschide și las ca ceva din el să fie dezvăluit oamenilor prin intermediul 

purtătorului de cuvânt. 

68 În 1866, o stea a strălucit ca cea care a anunțat nașterea lui Mesia. Puțini au văzut-o, pentru că 

lumea dormea. 

69 Această stea a fost Ilie și, odată cu manifestarea sa prin mintea lui Roque Rojas, s-a deschis o nouă 

eră spirituală. Cu lumina sa, el a luminat calea pentru a-i călăuzi pe oameni și pentru a le anunța un timp 

de mari revelații. Cu toate acestea, întrucât Ilie este profetul meu și precursorul meu, am profețit prin 

spiritul său momentul manifestării mele în același mod. 

70 Primii ascultători, primii martori ai acelui miting au fost surprinși să audă că vorbele pe care 

Roque Rojas le-a rostit nu veneau de la el, ci de dincolo, că era un cuvânt plin de mângâiere, de promisiuni 

și de speranță. 

71 Numărul mic de ucenici a crescut și a devenit o mare mulțime care, atunci când mai târziu au 

primit prezența Maestrului prin noi purtători de cuvânt, au recunoscut în Cuvânt un fruct de gust divin și 

de esență spirituală, singurul care le putea potoli setea și le putea satisface foamea. 
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72 Un nou apostolat a apărut în această comunitate, alcătuit din inimi simple și umile, dar pline de 

iubire și de credință pentru a mă urma. Desigur, nu lipsea dintre ei un nou Toma care trebuia să vadă 

pentru a crede în prezența mea ─ un nou Petru care, deși credea în mine, se va lepăda de mine de frica 

oamenilor, și un nou Iuda Iscarioteanul care mă va trăda denaturând cuvântul și adevărul meu pentru bani 

și lingușire. 

73 Mulțimile care alcătuiesc acest popor s-au înmulțit și s-au ramificat în orașe, câmpii și sate; și din 

acest popor s-au ridicat apostoli ai adevărului și ai dreptății, lucrători sacrificați și plini de zel în învățătura 

Domnului lor și profeți cu inimi curate care spuneau adevărul. 

74 Îi așez la o masă spirituală invizibilă, incomensurabil de mare, pentru ca ei să mănânce pâinea mea 

cerească și să bea vinul meu de veșnicie, pentru ca niciodată să nu le lipsească puterea în misiunea lor. În 

timp ce unii rămân apatici din punct de vedere spiritual în timp ce ascultă, există și cei care Mă întreabă 

neîncetat pentru că sunt curioși. Ei Mă întreabă de ce Mă dezvălui omenirii sub această formă, de ce Ilie a 

venit înainte, cine este Ilie și cine este Roque Rojas, și cine a rupt cele Șapte Peceți. 

75 Răspund și instruiesc pe toți cu dragostea Maestrului desăvârșit. Dacă unii sunt confuzi pentru că 

nu vin în mijlocul unor altare splendide sau ceremonii ostentative, spiritualitatea lor le spune celorlalți că 

Isus nu a căutat niciodată fastul, nici vanitatea, ci inimile. 

76 Eu am venit întotdeauna în dorința de a vă lua sufletul, nu trupul. Căci materia trupului aparține 

pământului, al cărui pântece o dorește, în timp ce sufletul, prin conștiința sa, va auzi mereu vocea divină 

care îl cheamă. 

77 Timpul predicării mele la actuala și ultima mea venire este de lungă durată. Acesta acoperă 

perioada 1866-1950. 

78 Primele roade ale instruirii mele vor fi reînnoirea voastră spirituală și fizică, prin eliminarea 

idolatriei, a fanatismului, a superstițiilor, a interpretărilor false, dar și a egoismului, a rea-voinței, a viciilor 

și a oricărei pete. Când se va întâmpla acest lucru, veți putea vorbi despre Legea mea fără să derutați pe 

nimeni. Nu veți impune atunci erorile voastre asupra învățăturii mele și nici nu veți încerca să le ascundeți, 

rezervându-le doar pentru voi înșivă. 

79 Înălțați-vă sufletul printr-o practică mai perfectă a religiei și înălțați-vă inima printr-o viață 

virtuoasă, atunci veți fi ca un început de lume nouă, de umanitate nouă, care va ști să se ridice pe temeliile 

spiritualizării pe care vi le aduc în Revelația mea din Era a treia. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 214  
1 Vă dau Cuvântul Meu prin buze omenești, pentru că voi nici măcar nu percepeți mesajele pe care 

le trimit constant oamenilor. Acesta este motivul pentru care a trebuit să Mă manifest prin intermediul 

intelectului uman. Nu este vorba că am nevoie de instrumente umane pentru a Mă dezvălui. Voi sunteți cei 

care ați avut nevoie de ea. 

2 Legea Mea iubitoare a venit doar pentru a îndepărta ciolan cu ciolan de pe cale, pentru ca voi să 

puteți veni la Mine. 

3 Nimic nu este imposibil sau dificil pentru Tatăl. De aceea, am făcut din omul însuși instrumentul 

pentru manifestarea Mea și, astfel, Mi-am dovedit dragostea pentru voi, iertându-vă imperfecțiunile și 

nefiind ofensat de defectele voastre. De asemenea, v-am dat dovezi ale puterii Mele atunci când v-am dat 

Cuvântul Meu înțelept, iubitor și divin prin intermediul unui intelect sărac și prin intermediul unor buze 

impure și stângace. 

4 Ați văzut cu toții acest miracol, când ați simțit cum dispare materia corporală a purtătorului de 

voce și ați perceput prezența Maestrului. V-ați bucurat de cuvântul divin, v-ați simțit transportați într-o 

lume de lumină și v-ați bucurat de pacea spirituală a extazului. 

5 Cât timp a trecut în timp ce Maestrul vă vorbea? Cât timp ai fost în acea stare de înălțime? Nu poți 

să spui, pentru că în acea oră erai dincolo de timp. 

6 După aceea, când cuvântul de învățătură s-a terminat, ați avut o dorință infinită de a vă întoarce la 

casa voastră pentru a repeta cuvintele Mele. Ai avut dorința nobilă de a întâlni pe drum pe cineva care te-a 

jignit pentru a-l ierta, sau pe cineva în nevoie pentru a-i aduce vestea cea bună a prezenței mele. 

7 Când, în sfârșit, întâlnești pe cineva căruia vrei să îi raportezi ceea ce ai auzit, îți dai seama că 

buzele tale sunt prea stângace pentru a reda acea instrucțiune divină și atunci îți dai seama că acest cuvânt 

este cu adevărat profund și că modul în care acești purtători de voce devin activi merită, de asemenea, 

atenția ta. 

8 Maestrul le spune celor care suferă pentru că se consideră prea neîndemânatici pentru a exprima 

cuvântul divin: "Nu vă îngrijorați, pentru că, încetul cu încetul, darurile voastre se vor dezvălui, până când 

va veni ziua în care nu veți mai avea nevoie nici măcar de proclamarea prin intermediul purtătorilor de 

voce. Căci mesajul pe care vi-l trimit îl veți primi direct prin dialogul perfect de la spirit la spirit. 

9 Când vei fi pregătit să faci acest pas ─ fii atent la ceea ce îți spun acum: viața va fi atunci pentru 

sufletul tău, pentru simțurile tale și pentru mintea ta ca un flux de înțelepciune, ca un cântec de dragoste, 

ca o scăriță care te duce până la Creator. 

10 Ajungeți curând la această înălțime, oameni buni, pentru a putea trăi într-un mod înalt, spiritual și 

în armonie adevărată cu toate lucrurile create. 

11 În prezent, nu sunteți decât niște copii discipoli ai unei învățături infinite în putere și înțelepciune. 

Dar Cel care vi-l învață este Maestrul tuturor Maeștrilor. Lasă-L să te călăuzească de bunăvoie și vei vedea 

cum dragostea Lui va îndepărta orice gard spinos și orice piatră de poticnire de pe cale. 

12 Cuvântul Meu în această a treia eră vrea să umple golul incomensurabil care există în sufletele 

oamenilor ─ un gol pe care oamenii nu au putut niciodată să-l umple prin iubirea umană, prin bogățiile 

lumii, prin rituri și culte exteriorizate. 

13 Mesajul mult așteptat a ajuns acum la voi, binecuvântându-i pe cei care l-au așteptat și trezindu-i 

pe cei care dorm. Mesajul meu este pentru toți și toți îl vor cunoaște în momentul în care va ajunge treptat 

la fiecare inimă, la fiecare popor și la fiecare națiune. 

14 Cuvântul meu este lumina adevărului și a dreptății care strălucește în întunericul acestei umanități. 

Ea vorbește sufletului vostru și îl inspiră să reflecteze pentru a cunoaște motivul venirii mele și pentru a 

elucida orice mister. 

15 Pentru ca omul să cânte un imn al păcii, el trebuie să iubească și să ierte. Nu mai hrăniți egoismul, 

nici resentimentele, nici ura sau iluziile. Căci atunci veți opri pe Duhul meu, care vrea să vină la voi ca să 

instaureze împărăția sa de pace între oameni. 

16 Da, oameni ─ deși sunteți doar o mică parte a umanității, cunoașteți dezbinarea morală și materială 

care există. Vedeți mizeria și nevoia lor, suferința și disperarea lor. Această mizerie și durere este suferită 

nu numai de trup, ci și de suflet, care a devenit slab din cauza lipsei de merite. 
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17 Fiți liderii semenilor voștri, fiți călăuzitorii mei. Simțiți iubirea mea și iubiți necondiționat și 

dezinteresat. Deveniți iluminați și purtați această lumină prin lume. Inspirați-vă cu adevărul și aprofundați-

vă în marile revelații pe care vi le-am dat de-a lungul veacurilor și aduceți această cunoaștere celor care 

știu mai puțin decât voi. 

18 Pătrundeți-vă cu această lumină și descoperiți capacitatea cu care v-am înzestrat sufletul. Dacă veți 

folosi atunci valoarea acestor daruri, veți ști să iubiți viața și, deja în această vale pământească în care 

locuiți, veți iubi și recunoaște viața veșnică. 

19 Iubiți și iertați mult dacă vreți să vă numiți apostolii Mei. Gândiți-vă la Mine și necazurile voastre 

vor dispărea. Nu simți durere când ești jignit. Binecuvântați și lăsați cauza voastră în seama Mea. Atunci 

vă veți simți mai fericiți decât cei care cred că sunt bogați din cauza bogăției lor. Căci atunci vei fi iertat. 

Nu știi dacă această iertare nu este prețul mântuirii tale. Prin acest act vei putea să luminezi sufletul celui 

care ți-a provocat suferință și astfel îl vei salva și pe el. 

20 Iubiți totul, chiar și aerul pe care îl respirați, pentru că în el este iubirea mea, așa cum este în toată 

creația. Iubiți timpul și ceasul în care trăiți, căci Spiritul meu se manifestă în toate. Nu simțiți cum natura, 

care vă înconjoară, vă cere pace și iubire? Voi reface toate forțele naturii, voi reface toate creaturile. Cu 

toate acestea, omul va trebui să sufere toate consecințele greșelilor sale, care au fost cauza distrugerii. 

21 Această pâine pe care v-o dau în acest moment este hrana de care are nevoie omenirea ─ singura 

care o poate întări. Primiți-o cu iubire și deveniți puternici prin ea, astfel încât să vă puteți îndeplini 

sarcina. 

22 Trăiește-ți viața pe deplin, trăiește cu încredere și răbdare, ca să-ți poți dovedi credința. Nu vă 

temeți de nimic, eu sunt cu voi. Dacă sunteți puternici, veți putea să vă vedeți orașul prăbușindu-se piatră 

cu piatră și nu veți dispera. Căci în voi este puterea divină, acea parte a Spiritului Meu cu care puteți 

realiza lucruri mari în inimile semenilor voștri. Poți da bucurie celor suferinzi, poți usca lacrimile, poți 

reface un spirit deprimat. Lucrarea pe care o faceți cu credință și iubire va fi măreață și indestructibilă. 

23 Lasă dragostea mea să te conducă spre viața veșnică. Deschideți-vă ochii și împărtășiți-vă din 

gloria și frumusețile pe care le-am creat pentru fericirea tuturor copiilor mei. Binecuvântările mele ajung la 

toți, credincioși și necredincioși. Eu curăț calea de spini pentru ca voi să nu vă mai răniți picioarele și să 

mergeți mereu în siguranță în ascultare de Tatăl vostru ceresc. 

24 În Cuvântul Meu îți aduc vindecare pentru suferințele tale, în Cuvântul tău pun balsam pentru cei 

bolnavi. Dar înțelegeți, oameni buni, că acest balsam nu este doar pentru trup, ci și pentru suflet. Nu numai 

pentru cel care trăiește în lume, ci și pentru cel care este în lumea spirituală. 

25 Uneori, când vă vorbesc prin intermediul acestor purtători de voce, văd că unii sunt înconjurați de 

ființe sufletești confuze, alții sunt posedați de ele, iar alții sunt persecutați de ele. Acestea îți domină 

voința, îți zăpăcesc mintea sau îți îmbolnăvesc corpul. Atunci le vorbesc în limbajul spiritului și îi 

îndepărtez din calea ta. Dar nu totul trebuie să fie făcut de Maestru. Vreau să știți care este motivul pentru 

care aceste ființe, frații și surorile voastre spirituali, vă invadează viața pământeană și ce trebuie să faceți 

pentru a vă elibera de influențele lor rele și, în același timp, pentru a face lumină în acele suflete care 

merită compasiunea voastră. 

26 Acele suflete care nu mai aparțin vieții umane vin la oameni și încă mai trăiesc cu ei. V-am dat 

multe lecții despre acest lucru în Era a doua, când am folosit cazurile în care unii posedați au fost aduși la 

Mine. Dar acei oameni și preoții lor nu au putut înțelege semnificația acelor revelații și M-au judecat după 

părerea lor proastă. 

27 Acum îmi extind învățătura pentru ca voi să aveți această cunoaștere și să vă dau arme pentru a 

lupta și a învinge confuzia. 

28 Discipoli: Motivul care provoacă prezența spiritelor confuze, fără pace și fără lumină printre voi 

sunt gândurile rele, cuvintele rele, patimile josnice, obiceiurile rele, viciile. Toate acestea sunt ca o forță 

care îi atrage pe toți cei care ─ pentru că nu s-au purificat ─ trebuie să caute "locuințe" impure în care să 

locuiască. Sunt ființe care sunt deja lipsite de corpuri pământești și care, în confuzia lor, caută corpuri 

străine pentru a se exprima prin ele. Dar, ca urmare a confuziei și influenței lor, singurul lucru pe care îl 

obțin este să tulbure pacea, să tulbure mintea sau să-i îmbolnăvească pe cei pe care îi abordează. 

29 Aceste spirite sunt întruchiparea bolii, sunt locuitorii tărâmurilor din umbră care nu știu nici ce este 

viața, nici ce este moartea. 
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30 Eu, care sunt Lumina Duhului, caut o persoană pierdută după alta, unul după altul dintre cei morți 

pentru viața spirituală, pentru a-i salva din chinul lor și a-i face să simtă pacea ─ acea pace care vine din 

înțelegere. Dar vă spun din nou că nu numai Maestrul, ci și discipolii trebuie să aducă lumină acelor ființe 

care, deși invizibile pentru ochii voștri pământești, sunt perceptibile pentru sensibilitatea celui care știe 

cum să se pregătească. 

31 Modul corect de a lupta împotriva influențelor rele ale acestei lumi, care este mai numeroasă și mai 

puternică decât a voastră, este să vă rugați, să rămâneți credincioși instrucțiunilor învățăturii mele și să 

perseverați în bine. Oricine luptă cu aceste arme nu numai că se eliberează pe sine, dar îi salvează și îi 

eliberează și pe frații și surorile sale spirituale. 

32 Cum ați putea fi spiritualiști dacă nu ați cunoaște această învățătură? Cum ar fi putut fi completă 

vindecarea practicată de Isus dacă nu ar fi dezvăluit vindecarea celor posedați? 

33 Studiați cu atenție cuvintele Mele și nu încercați să faceți științe din învățăturile Mele, nici să vă 

folosiți de ceea ce v-am învățat pentru a vă elibera, fără să-i iubiți pe cei care v-au provocat consternare, 

căci atunci veți cădea în întuneric împreună cu ei. 

34 Când, prin faptele voastre bune, veți face din acest pământ o lume din care toți cei care trăiesc 

tulburați prin el vor pleca mai târziu plini de lumină? Când veți înceta în sfârșit să mai fiți o locuință 

potrivită pentru prezența acelei lumi de influențe rele? 

35 Dacă nu luați act de această realitate, nu veți putea niciodată să vă eliberați din aceste capcane și 

nici nu veți putea face ceva în beneficiul unui număr mare de suflete sărace. Veți fi ─ atât unii cât și alții ─ 

oameni bolnavi care își transmit continuu bolile unii altora. 

36 Gândiți-vă, așadar, la scopul învățăturilor mele, la sensul revenirii mele, la tot ceea ce Cuvântul 

meu conține cu lumina sa, astfel încât să nu vă mai considerați singurii locuitori ai acestei lumi. Vedeți tot 

ceea ce vă înconjoară și deveniți cu adevărat copii ai luminii. 

37 Ascultați-Mă, cercetați Cuvântul Meu și vă asigur că veți deveni rapid discipoli ai Maestrului 

tuturor timpurilor și epocilor. 

38 Poporul lui Israel: Ați fost înfruntați în multe bătălii de-a lungul veacurilor, ați cunoscut 

adversitățile sclaviei, ale persecuțiilor, ale peregrinărilor lungi. Odihniți-vă și acum fiți liberi pe acest 

pământ pe care vi-l dau ca pe o casă temporară. În acest timp, nu veți pleca în căutarea unei țări în care 

curge lapte și miere, nici nu veți pleca spre Samaria, ci veți căuta Împărăția mea spirituală. Veți ajunge în 

această imensă "vale" care vă invită să vă bucurați de pace, să vă lăsați îmbrățișați de lumina înțelepciunii 

mele și să vă recăpătați forțele pierdute. 

39 Desfășoară-ți sufletul, căci trăiești într-un timp nou și, ca Fiu întâi născut al Tatălui, ai inițiat în 

rândul omenirii această etapă de spiritualizare care îți este proprie. 

40 Înainte de a-ți începe misiunea, ascultă-mă și învață de la mine. Cuvântul meu este manualul și, 

după ce ați înțeles lecțiile sale, mergeți la semenii voștri, predicați și adăugați faptele voastre la cuvintele 

voastre. Rugați-vă și comunicați cu mine și cu îngerii voștri păzitori, pentru ca inspirația voastră să fie 

rodnică. Vă invit să începeți o viață de contemplare interioară, astfel încât să vă puteți concentra toate 

energiile în îndeplinirea misiunii voastre. Apoi, în scurt timp, veți experimenta transformarea ființei 

voastre. Îți vei vedea clar destinul și vei fi ca un far de lumină care va ilumina calea semenilor tăi. 

41 Nu vă veți teme de viitor, pentru că știți că Eu sunt ghidul vostru și că am asigurat totul cu 

dreptate. Va veni un moment în care vă veți simți inspirați de Mine și, conduși de spiritul vostru, veți căuta 

pe cei bolnavi și le veți oferi alinare. Te vei îndrepta spre cei care sunt flămânzi și însetați de cunoaștere 

adevărată, și lor le vei da Cuvântul, care este lumină. Te vei duce și la cei dezmoșteniți, la cei umiliți, și lor 

le vei da mâna. Atunci vă veți vedea în curând transformați în consilieri, în ghizi și avocați ai oamenilor. 

42 Cu cât este mai mare ruina în care au căzut semenii tăi, cu atât mai mare ar trebui să fie răbdarea și 

compasiunea ta față de ei. 

43 Știți că la început ați fost cu toții puri și că în cele din urmă veți fi din nou puri. Nu-ți uita originea 

și grăbește-te pe drumul tău, ca să te întorci repede la Mine. 

44 Umanitatea s-a înmulțit și pământul este plin de această sămânță. Omul a împlinit porunca Mea pe 

care i-am dat-o la începutul timpului. Și totuși, sunt multe legi pe care nu a știut să le respecte. Nu 

dragostea este cea care îl determină să întreprindă fapte mărețe. Nu este rațiunea prin care a muncit. 

Sufletul lui s-a scufundat foarte jos și, în căderea sa, și-a pierdut echilibrul. Dar eu o opresc și o fac să 
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revină la nivelul pe care îl merită Virtuțile pe care le-am pus în suflet sunt atât de mari încât ─ dacă ar fi 

vrut să se folosească de ele ─ ar fi fost la un nivel foarte înalt, iar durerea nu ar fi pus stăpânire pe el 

pentru a-l face să sufere. 

45 Încă mai puteți recâștiga ceea ce ați pierdut. De aceea am venit la voi și vă ofer toate mijloacele 

pentru a vă atinge înălțarea. 

46 Veniți la Mine, omenire, cereți-Mi și Eu vă voi da. Darurile mele de har nu au încetat, fântâna se 

revarsă cu har pentru toți cei care îl cer. Te iert și te fac pur, pentru ca tu să poți începe să-ți îndeplinești 

misiunea. 

47 Bine ați venit la sursa de inspirație unde vă potoliți setea și oboseala dispare. În Mine este acea apă 

limpede ca cristalul care potolește setea de iubire a sufletelor. 

48 În acest timp, călătoria vieții tale a devenit periculoasă și munca ta zilnică grea. De aceea, am venit 

să vă luminez pelerinajul cu lumina Cuvântului meu, care este speranța. În învățătura Mea vă încurajez 

constant să mergeți mai departe și vă reamintesc să nu uitați caracterul trecător al existenței voastre, după 

care vă așteaptă o viață de apoi care vă va învălui în pacea ei. 

49 Sunteți cu adevărat niște rătăcitori ai deșertului care vă hrăniți cu esența Cuvântului meu și, 

încurajați de credința sufletului vostru, vă străduiți să ajungeți la țelul pe care trebuie să-l atingeți. 

50 Credința este o putere care înalță, transformă și luminează. Prin ea, omul se poate ridica la 

Creatorul său. Căci lumina ei luminează calea legii prin care se ajunge la Tatăl. 

51 În acest fel, cu această credință, îți urmezi drumul, acceptând cu deplin consimțământ sufletesc și 

trupesc capcanele și loviturile de soartă pe care le aduce acest timp. Dar va veni ziua în care veți vorbi 

despre Mine și veți da mărturie despre felul în care am fost cu voi, despre cum M-ați auzit și văzut și 

despre cum ați primit transmisia mea de inspirație. Vă anunț că veți găsi oameni pregătiți să înțeleagă 

învățătura spiritualizării. Astăzi nu puteți vesti că Maestrul este printre voi, pentru că nu v-ar crede și v-ar 

crede nebuni. 

52 Uitați-vă la istoria modului în care cei inspirați de Dumnezeu au fost întotdeauna judecați greșit 

pentru că oamenii, acoperiți de materialism, nu pot vedea adevărul. 

53 Același lucru vi se va întâmpla și vouă când veți vorbi despre Lucrarea mea, când vă veți întâlni cu 

cei care au căzut în fanatism, ignoranță și materialism. Cu ei veți explica învățătura mea și fiecare o va 

înțelege în funcție de dezvoltarea sa spirituală. Dar, în cele din urmă, acest adevăr va străluci pentru că  eu 

sunt adevărul. 

54 Odată ce oamenii vor fi atins pacea, va veni timpul când Maestrul vă va dezvălui mari învățături 

pentru suflet ─ dezvăluiri care vor fi înțelese de generațiile următoare, care vor avea o evoluție mai mare. 

55 Sunteți cu Mine și învățați să semănați, știind că de roade se vor bucura cei care vin după voi, deși 

ei nu vor întâmpina obstacolele pe care le-ați întâmpinat voi. Dar tot ei vă vor judeca lucrările. De aceea, 

lăsați pe drum o urmă de iubire și de milă, pentru ca în viața spirituală să aveți satisfacția de a fi împlinit 

Legea pe care v-am învățat-o. Cercetați Cuvântul Meu și lăsați-Mă să vă judec. Între timp, modificați-vă 

viața și lucrările. 

56 Dacă vreți ca semenii voștri să descopere că sunteți discipolii mei, faceți-le cunoscut acest lucru 

prin blândețea inimii voastre. Smerenia să se reflecte în faptele voastre, căci cine este blând la inimă este și 

blând la suflet. Omul mândru și vanitos pare puternic, dar în realitate este sărac cu sufletul. 

57 Spiritismul distruge obiceiurile și tradițiile introduse de ființe umane care au oprit spiritul. 

Spiritismul este dezvoltarea și înălțarea neîntreruptă a spiritului, care se purifică și se perfecționează prin 

intermediul facultăților și calităților sale până când ajunge la Creatorul său. Spiritismul arată modul în care 

spiritul se exprimă, simte și primește pe Domnul său. Spiritismul eliberează spiritul și îl duce la 

desăvârșire. 

58 Spiritualul este puterea universală și lumina universală, care se află în toate și aparține tuturor. 

Nimeni nu va găsi învățăturile mele ciudate. 

59 Calitățile spiritului sunt neschimbătoare pentru că sunt virtuți ale Divinității mele, puteri eterne. 

Înțelegeți, totuși, că în funcție de modul în care ați trăit, puritatea de care puteți da dovadă va fi mai mare 

sau mai mică. 

60 Când ai adus pete pe puritatea sufletului tău și acesta aude mustrarea conștiinței, se teme de 

Divinitate, care este sursa purificării, a răscumpărării și a iertării. 
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61 Învățătura mea se deschide din nou ca o carte în fața acestei umanități, pentru ca ea să se poată 

scălda în apele pure ale acestei învățături și să-și transforme viața, îndepărtându-se de înclinațiile 

materialiste și luptând în sus în dorința de viață veșnică. 

62 Odată ce cunoști viața superioară, vei ști ─ fără să o desconsideri pe aceasta în care trăiești ─ să o 

plasezi mai presus de toate vanitățile, iar oamenii se vor despărți de tot ceea ce este de prisos și inutil. 

Acesta va fi un semn că omenirea începe să simtă dorința de a ajunge în regiunile spirituale. 

63 Învățătura mea va face să existe o concepție mai perfectă a vieții în această lume. 

64 Până să ajungi în această lume, ai o misiune care este crucea destinului tău, cu care vei ajunge în 

vârful muntelui. 

65 Înțelege-Mă și nu dispera, căci învățătura pe care o vei propovădui în curând nu este o fantezie, 

pentru că spiritualul vibrează în toți oamenii, deoarece toți au spirit. 

66 Adevăr vă spun că atunci când spiritismul va domni pe pământ, oamenii vor fi pus bazele 

adevăratei păci. 

67 Nu veți contempla acea epocă de pe pământ, dar o pregătiți acum, iar când va fi la apogeu, pacea și 

fericirea vor fi și în sufletul vostru. 

68 Va fi rodul seminței pe care Hristos a semănat-o în Era a Doua în câmpurile care au fost deja 

pregătite în Era Întâi. 

69 Astăzi, grâul este încă amestecat cu buruieni. Dar când acestea vor fi distruse și când grâul va 

răsări cu spice de aur, va veni epoca așteptată de omenire. 

70 Eu sunt Calea, mergeți pe ea și veți fi cu Mine pentru totdeauna. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 215  
1 Cuvintele mele sunt ca niște picături de rouă care coboară pe inima ta pentru a-i da o viață nouă, 

căci o găsesc ofilită. Motivul pentru aceasta este că ați uitat promisiunea Mea de a reveni și v-ați simțit 

morți în ceea ce privește viața spirituală. 

2 Când flacăra slabă a speranței tale s-a stins, ai auzit bătăi la ușa inimii tale. Când ați deschis și M-

ați văzut, nu M-ați recunoscut, pentru că M-ați uitat. A fost necesar să vă arăt rana de pe coasta Mea și să 

vă spun: "Puneți degetele acolo", pentru ca voi să știți cine este Cel care a bătut la ușa voastră. 

3 Sunteți ca și călătorii din Emaus care nu M-au putut recunoaște când eram lângă ei. Sunteți ca 

Toma, care a crezut doar când a văzut și a atins rănile Mele. 

4 De vreme ce Mi-ați cerut dovezi ale prezenței Mele și vi le-am dat, să știți că am venit să vă 

eliberez de idolatrie, să vă întorc la practica simplă a religiei, la o credință lipsită de sofisme, la practicarea 

milosteniei între voi. 

5 V-am găsit închinându-vă la idoli surzi, orbi și nemișcați, săvârșind ritualuri care sunt inoportune 

și nepotrivite pentru dezvoltarea spirituală pe care o aveți astăzi, practicând ceea ce eu nu am stabilit 

niciodată. 

6 Nimeni altcineva în afară de mine nu putea să-ți spună adevărul despre erorile tale fără să te 

rănească și, în același timp, să-ți ofere o lumină, o hrană și un stimulent care să umple instantaneu golul 

din inima ta. 

7 Niciodată nu veți mai fi orbiți de glorii false și nesustanțiale și nici nu vă veți mai simți seduși de 

cuvinte care se adresează doar minții, dar nu pot pătrunde niciodată în suflet. De acum înainte, cel care a 

absorbit cu adevărat esența acestui cuvânt nu se va mai putea hrăni cu altă pâine decât cea divină. 

8 Ce om v-a vorbit vreodată așa cum am făcut-o eu prin acești oameni simpli care sunt purtătorii 

vocii mele? Cine a vorbit vreodată de spiritualizare așa cum ați auzit-o în acest cuvânt? Cine în viața ta ți-a 

dat vreodată o dovadă care a fost confirmarea unei revelații divine? Nimeni, poporul meu. 

9 Cuvântul meu îi cheamă pe oameni ca un clopot care sună la adunare, iar ei vin în trenuri lungi, la 

grămadă. 

10 Timpul este scurt în care Mă fac cunoscut sub această formă și vreau ca mulți să primească lumina 

Cuvântului Meu, astfel încât, atunci când anul 1950 se va încheia, întregul popor, conștient de porunca 

Mea, să se plece de bunăvoie la voința Tatălui Meu. 

11 Mai este încă timp pentru ca poporul să fie pregătit pentru acea zi, iar când se va aduna după aceea, 

nu va mai fi pentru a asculta cuvântul meu prin purtătorul de cuvânt, ci pentru a studia instrucțiunile 

primite, pentru a simți în mintea lor inspirația mea, și atunci vor spune cu convingere: "Domnul este cu 

noi". 

12 Așa vreau să vă văd: ca pe niște discipoli buni. 

13 La începutul învățăturii Mele v-am spus că am introdus cultul simplu ─ cel care nu are nici rituri, 

nici ceremonii, și care totuși se ridică deasupra fumului de tămâie, deasupra sunetului cântecelor: cultul 

iubirii, al milei, al fraternității. 

14 Este necesar să faceți o examinare atentă a actelor voastre de cult, astfel încât să eliminați orice 

urmă de idolatrie, de fanatism religios, de superstiție și de credințe nepotrivite pentru această lucrare. 

15 Dacă credeți în Hristos și iubiți toate faptele Sale, înțelegeți că această simplitate și spiritualitate pe 

care vi le inspir astăzi este aceeași cu cea pe care am predicat-o în Epoca a doua prin cuvinte și fapte. 

Atunci de ce v-ați îndepărtat de acea simplitate fără de care nu poate exista spiritualizare? 

16 Vedeți în câte erori a căzut această omenire. Dar lumina unei noi zile a răsărit și, odată cu ea , 

nimic nu se va mai putea ascunde și nimic nu se va mai putea învălui în întuneric. 

17 Acesta este motivul pentru care în prezent fac toate cărările pământului practicabile, pentru ca 

discipolii și apostolii spiritismului să se răspândească în lume și să proclame Vestea Mea cea Bună. 

18 Înainte de a vă trimite în alte țări, vreau ca toți cei care se numesc discipoli ai acestei învățături să 

fie spirituali în viața și în faptele lor, pentru ca mărturia lor să fie adevărată și, prin urmare, credibilă. 

19 Când ajungi la spiritualizare, calea este ușoară. Ascensiunea nu va fi dificilă dacă sunteți inspirat 

de idealul de a merge mai sus. Ispitele nu vă vor mai face să cădeți în abisurile ruinei, făcându-vă să cădeți 

înapoi. Veți lua din această lume doar ceea ce este absolut necesar, ceea ce este permis și indispensabil, 
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dându-i astfel sufletului vostru libertatea de a visa la o lume mai bună și lăsându-l să lupte pentru a o 

atinge. 

20 Lumina mea vă îmbăiază sufletul și vă călăuzește pe toate căile voastre. Această lumină a coborât 

asupra tuturor oamenilor, fără preferințe de rasă sau credință. 

21 Israel s-a întors în acest timp și este împrăștiat în toată lumea pentru a-și îndeplini misiunea 

spirituală. Este poporul cel mai în vârstă, primul născut și, prin urmare, primul care intră în contact cu 

Mine. Sufletul său s-a dezvoltat în conformitate cu legea care a fost dată fiecărui suflet atunci când a fost 

trimis pe pământ. 

22 Prima dată, la prima mea venire, i-am surprins pe oameni în simplitatea și ignoranța lor. Trăiau la 

un nivel moral scăzut și le-am vorbit din vârful muntelui pentru a le da prima mea instrucțiune. 

În Era a doua, după o lungă eră în care v-am acordat dovezi pentru ca sufletul vostru să își consolideze 

credința și să trăiască în respectarea Legii mele, am venit peste voi mai treji, mai dezvoltați, dar departe de 

adevărata împlinire a Legii pe care v-am cerut-o. Pentru că nu ați fost în stare să vă puneți darurile în 

slujba sufletului. 

23 Am venit în acel timp pentru a vă spune cum să aplicați Legea pentru a o împlini, cum să îl onorați 

pe Tatăl și cum să dați mărturie despre adevăr. Am fost cu voi în Isus pentru ca tot sufletul vostru să mă 

simtă și să mă simtă, și v-am lăsat pregătiți prin Cuvântul meu. 

După aceea, ți-am acordat suficient timp pentru ca sufletul tău să folosească învățăturile mele și să 

trăiască în discipolatul meu. Ați continuat să evoluați și să deveniți mai treji. Cu toate acestea, pentru a 

ajunge la înălțimea voastră, nu v-ați pregătit suficient de mult calea pentru a vă apropia de Mine. Lumina 

voastră este slabă, credința voastră este fragilă și nu ați ghicit că a treia mea venire era deja aproape. 

În 1866, chiar în momentul pentru care Cuvântul Meu și profețiile Mă anunțaseră, am venit la tine 

pentru a lăsa o comoară de înțelepciune în sufletul tău, în noile învățături pe care ți le-am promis pentru 

acea vreme. 

24 Cât de puțini au fost treji și au așteptat venirea mea. Omenirea dormea când a fost inaugurată 

această nouă eră. 

25 A fost voința Mea ca voi să trăiți treji în orice moment, anticipând Ora, astfel încât să nu fiți 

surprinși de niciuna dintre venirea Mea, iar Eu să văd atunci progresul și cunoștințele voastre. 

26 Ați mers pe multe cărări pentru a ajunge la Mine și v-ați rătăcit pe ele. A fost necesar ca Păstorul 

să apară și să-și caute oile pentru a le uni într-un singur obstacol. Pentru că nu exista nici o ființă umană pe 

pământ căreia să-i fi putut încredința această sarcină, pentru că nu găsesc nici măcar una care să fie 

pregătită. 

27 În prezent, îi luminez și pregătesc pe oamenii de bunăvoință din toate națiunile, pentru ca ei să 

vorbească despre venirea Mea în spirit și despre timpul de har care se apropie acum. Fiecare dintre ei are o 

misiune dificilă, iar prin mijlocirea lui trezesc în ceilalți idealuri sănătoase. Eu dau viață sufletelor lor și le 

insuflu iubire și încredere în legea mea, astfel încât aceasta să le dea putere în lupta lor pentru 

răscumpărarea și progresul spiritual al umanității. 

28 Evită ca popoarele să se dezbine de dragul învățăturii Mele. Nu creați discordie și nu vă simțiți 

superiori între voi. Inspir tuturor deopotrivă spiritualitatea care este pace, iubire și respect pentru 

aproapele. Renunțați la fanatismul religios, perfecționați actele de cult, ridicați practica religioasă a 

semenilor voștri la un nivel superior. Aceasta este voința Mea și, când sunteți împreună, recunoașteți-vă 

unul pe celălalt, iubiți-vă unul pe altul și dați-mi mărturie. 

29 Tu, care auzi acest cuvânt, fă-ți sufletul docil și studiază învățătura mea. Nu acordați atenție 

purtătorilor de voce și nu le atribuiți această lumină. Ei nu sunt decât instrumente prin care Eu îmi 

manifest voința. Ridică-te deasupra minții tale ca să Mă poți simți cu sufletul tău. 

30 Cât de mic este omul pentru a realiza o manifestare a acestei măreții, a cărei etapă actuală a început 

în 1866 și se va încheia în 1950. Învățați de la acest Maestru, care v-a instruit în toate timpurile, și simțiți-

vă și voi judecați, pentru că el este Părinte și Maestru, dar și Judecător. 

Îndeplinirea ordinelor pe care vi le-am dat este pentru acum, când locuiți pe pământ. Mai târziu, când 

vă veți afla pe tărâmul spiritual, veți primi noi ordine. Lupta voastră este mare, nemuritoare, pentru că 

sunteți copiii mei. Cum vreți să vă desăvârșiți în scurta viață pe care o are învelișul vostru trupesc și să 

pretindeți astfel să ajungeți la Mine pentru a vă odihni în pace, când câmpul de lucru este atât de vast pe 
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care fiecare suflet trebuie să-l cultive? Mai întâi eliberați-vă de povara ispășirii, aveți milă de voi înșivă și 

faceți suficiente merite pentru a vă plăti vechea datorie față de Legea Mea. 

31 Vreau ca voi să nu mai fiți copii și să deveniți discipoli. Fiți mereu umili, ca să nu vă cer să treceți 

prin încercări peste puterile voastre. Dezvăluie caritatea și răbdarea în viața ta. Când ați câștigat încrederea 

semenilor voștri în timp ce le dezvăluiți lucrarea Mea, vorbiți despre venirea Mea ca despre un spirit de 

mângâiere și treziți sufletele oamenilor pentru ca ei să trăiască la un nivel mai înalt și să se străduiască să 

fie iluminați și ridicați prin ascultare spirituală. Inimile lor sunt un teren fertil în care puteți planta sămânța 

divină. 

32 Dacă sunteți pregătiți, veți fi împrăștiați peste tot în lume și veți merge în toate direcțiile. Unde va 

trebui să te duci? Nu știți. Veți pleca din motive aparent materiale, dar, în esență, va fi voința mea cea care 

vă va conduce la locul predestinat. 

33 Aduceți lumină și binecuvântări, balsam de vindecare și pace în provincie, pentru ca voi să fiți 

recunoscuți ca mesageri ai mei, adevărați discipoli ai iubirii și milostivirii. Fiți atenți la pașii voștri, căci 

veți fi judecați în viața voastră. 

34 Ascultați-Mă, căci Eu vă fac cunoscut și vă dezvălui viitorul în avans. Să nu profanezi lucrarea 

Mea prin faptele tale și să nu stingi lumina sufletului tău. 

35 Urcați pe munte și atingeți vârful spiritualizării. Nu vă înrădăcinați în această lume. De vreme ce 

v-am spus că nu aceasta este împărăția mea, nici voi, ca discipoli ai mei, nu o veți găsi aici. 

Dematerializați-vă și scufundați-vă în interiorul vostru pentru a cunoaște tot ce este prețios în sufletul 

vostru. 

36 Timpul manifestării mele prin intermediul intelectului uman se apropie de sfârșit și nu știți ce se va 

întâmpla cu omenirea după aceea. Nu aveți nicio idee despre încercările care vor veni peste ei, pentru că 

nu v-ați desfășurat darurile. Intuiția nu este clară în sufletul vostru și nu v-ați pregătit să rezistați forțelor 

naturii care se vor dezlănțui cu mare violență pentru a umili omenirea. V-am dat puterea de a opri răul, 

păcatul, boala și calamitățile prin rugăciune, fără ca până acum să vă fi folosit de aceste capacități. 

37 O, voi, Toma din Era a Treia, care nu M-ați înțeles! Unde sunt darurile tale spirituale? Unde i-ați 

îngropat? De ce le-ai uitat? Voi nu știți, dar eu vă voi spune: aceste daruri sunt ascunse. Ele vibrează în 

interiorul vostru, dar nu le simțiți pentru că sunteți materializați. Nu trebuie să trăiți degeaba, trebuie să le 

dezvăluiți sub toate formele și să faceți mari minuni cu ele, ca să puteți da mărturie Tatălui vostru și vouă 

înșivă. 

38 Muncește, Israel, ca să intri în posesia pământului păcii, pământul spiritual al făgăduinței care te 

așteaptă. 

39 Primesc mărturisirea voastră, recunoștința voastră în această zi în care primiți confirmarea 

darurilor voastre spirituale. Pregătiți-vă și ascultați: După 1950, veți comunica cu mine doar în mod 

spiritual. În același mod, copiii voștri și cei care vor urma vor primi Cuvântul Meu. Nu va mai exista 

niciun emițător, dar credința voastră vă va spune că am coborât până jos pentru a primi și a-i face fericiți 

pe toți copiii mei. 

40 Veți fi cu toții pregătiți și ghidați de Mine în vremurile care vor veni, iar învățăturile Mele de astăzi 

vor fi detaliate și clare dacă vi le amintiți sau dacă vă lăsați ochii să alunece peste scripturile care sunt 

scrise. 

41 Dragostea mea este cu voi, discipolii mei! Lumina Duhului Sfânt te copleșește mereu, această 

lumină aprinde lampa credinței tale. 

42 Voi care simțiți nevoia de daruri spirituale, care căutați să vă purificați viața, mintea și inima în 

apele pocăinței și ale înnoirii ─ voi care doriți să cunoașteți adevărul și tânjiți după el ─ ascultați vocea 

mea care vine la voi ca o mângâiere pentru ca voi să vă umpleți de lumina mea. În acest timp, adevărul se 

ascunde și imaginația domnește. De aceea vă ofer esența mea divină, care este adevăr și hrană pentru 

suflet. 

43 Cu cât înțelegeți mai bine adevărul meu, cu atât mai ușor va fi progresul vostru prin dezvoltarea 

facultăților voastre spirituale, care sunt similare simțurilor voastre fizice. Nu simți că sufletul tău tânjește 

să ajungă la un izvor de apă limpede ca cristalul, adică la o Doctrină simplă, fără sofisme, fără rituri sau 

forme de cult? Pentru că această învățătură pe care v-o aduc este mare și plină de lumină, este cea pe care 
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o căutați. Timpul nu-i poate afecta temeliile sale solide, pentru că ele se bazează pe voința Mea. Pentru cei 

care iubesc adevărul, Doctrina Mea va fi cea a iubirii, a înțelepciunii și a dreptății. 

44 Ceea ce este de la Dumnezeu vine la om datorită iubirii Tatălui pentru copil. Mă aștept doar ca acel 

copil să fie pregătit să Mă primească. Tatăl vrea ca înțelepciunea Sa, care este și în tine ca un atom, să se 

desfășoare și să se dezvăluie. Sunt aici pentru a vă încuraja. Mă aștept doar să ascultați cu atenție cuvintele 

Mele, pentru a putea primi secretele pe care vi le voi face cunoscute. 

45 În trecut am lăsat în lumea voastră, prin exemplul Meu, învățătura iubirii. Acum continui prin a vă 

oferi Doctrina Spiritului, care are puterea de a lumina lumea, de a înlătura ignoranța minții, de a ușura 

drumul, de a evita suferința, confuzia și lacrimile inutile. Pentru amărăciunea produsă, atât de mare este 

dulceața Doctrinei Mele, iar pentru întunericul războiului și al mizeriei, atât de mare este lumina 

revelațiilor Mele. 

46 Templul universului are ca stâlp și suport învățătura mea, căci în el se află puterea divină și 

creatoare care învață, care răscumpără, care convinge și dă viață. 

47 Eu vorbesc prin buze omenești, dar iubirea mea transformă gândurile mele în cuvinte sonore, 

pentru ca voi să mă auziți, să vă salvați și să trăiți în Dumnezeu. Eu sunt Profesorul acestei școli de iubire 

care nu înșală niciodată o inimă nobilă care vrea să progreseze. Eu fac din fiecare om mai întâi un copil 

ucenic, apoi un ucenic, iar mai târziu un maestru care învață adevărul. Din fiecare ființă umană voi face o 

lumină puternică care va lumina calea multor suflete pierdute. Fiecare ființă umană va fi un instrument al 

voinței mele, fără a-și pierde propria voință. Căci cu cât vă veți spiritualiza mai mult, cu atât mai mult veți 

fi în armonie cu voința Tatălui. 

48 Ați suferit multe amărăciuni din cauza voinței voastre libere. Dar vreau să știi că nu te-am 

abandonat niciodată. Nu faceți atâtea ocolișuri pentru a ajunge la adevăr. Iubește-l, căci va veni la tine 

când vei deschide porțile iubirii tale. Iubiți adevărul simplu și eliberați-vă de teorii și chichițe. Această 

lumină va lumina calea în deșertul vieții voastre și nu veți ajunge nici obosiți, nici prea târziu. Materialiștii 

nu descoperă adevărul, pentru că acesta se întemeiază pe iubire, pentru că aceasta este lumină, 

înțelepciune, revelație, motiv pentru care iubirea este un adevărat maestru. 

49 Materialiștii vor veni la voi, mondeni înrăiți, și vă vor spune: "Creierele noastre sunt 

supraîncărcate cu ideologii, cărți, științe. Ajută-ne să aflăm adevărul." Atunci, cu înțelepciune, vei dizolva 

norii care le întunecă mintea. 

50 Ascultă în infinit întrebările și răspunsurile ca vuietul mărilor, ca vuietul vântului. Ascultați 

înțelepciunea care transformă ignoranța în cunoaștere, liniște sufletească și căldură. Ascultați această 

promisiune iubitoare a iubirii care face ca existența să merite să fie trăită în cunoașterea vieții și a morții, a 

marilor mistere, a legilor lui Dumnezeu în om, a eternității și a luminii. Ascultați! 

51 Nu ați învățat încă să iubiți și nici să iertați, pentru că sunteți încă imaturi. Dar sunteți voi cei care 

cercetați pentru a crede? Nimeni nu are încă suficientă lumină spirituală pentru a putea judeca pe deplin 

cuvântul meu sau lucrarea mea. Am pus la încercare filozofi, savanți, învățători și gânditori, dar și pe 

veșnicii sceptici care se tot întreabă: "Oare chiar este Tatăl?". Dar tuturor le-am spus: "Pomul se cunoaște 

după fructul său. Cuvântul Meu spune cine sunt Eu. Cuvântul meu va continua să-i surprindă pe filosofi și 

pe cei needucați." Vouă vă spun: numai prin iubire veți ști cine sunt Eu și cine sunteți voi, pentru că prin 

ea veți putea privi Fața Mea. Nu vă lăsați întârziați, nu vă îngrijorați cu întrebările veșniciei. În iubire veți 

găsi răspunsurile, iar în vastul orizont al adevărului veți descoperi adevărata viață. 

52 Mergi pe această cale și cerurile se vor bucura și lumina va străluci în existența ta, pentru că vei fi 

înlocuit tristețea din inima ta cu bucuria dulce și sănătoasă a vieții. 

53 Credeți că, deși văd lumea și pe locuitorii ei în culmea depravării în care se află, și deși au nevoie 

de Mine atât de mult cât au nevoie, i-aș abandona? Gândește-te la asta, căci te-am surprins în felul în care 

ai vorbit și ai gândit. 

54 Eu sunt Mântuitorul, Maestrul care vine la păcătosul căzut pentru a-l ridica, pentru a-l spiritualiza 

și a-l învăța să iubească. 

55 Lumea va fi transformată atunci când îl va auzi pe Mântuitorul său și va cunoaște și asculta de 

legile Sale. 
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56 Primiți acest Cuvânt, care este doctrină pentru suflet, și pregătiți-vă să primiți ceea ce vă dă 

Mângâietorul promis pentru progresul vostru spiritual. Căci trebuie să intri în contact cu Domnul tău de la 

spirit la spirit. 

57 Nu uitați cuvântul Meu când exaltarea de a Mă fi ascultat vă va părăsi din nou. 

58 Milostivirea și iubirea Tatălui vă primesc. 

59 Brațele Tatălui se deschid pentru a te îmbrățișa și pentru ca tu să te odihnești în ele. Mângâiați-vă 

în necazurile voastre și ascultați acest cuvânt care vrea să vă facă existența mai fericită. 

60 Cu câtă plăcere coboară Duhul Meu la voi, fără să Mă opresc să vă judec păcatele. Eu vă vorbesc 

despre iubire și în acest cuvânt cel care are vreo pată pe el este curățat, păcătosul este răscumpărat și cel 

care doarme este trezit. 

61 Ceasul veșniciei cu clopoțelul său melodios poate fi auzit în întreaga lume pentru a face omenirea 

să înțeleagă timpul în care trăiește. 

62 Te caut pentru că îmi aparții și, pentru că te iubesc, nu vreau să te mai rătăcești. Sunteți scântei din 

Lumina Mea Divină și vă veți uni cu Mine. Este veșnicia pe care v-o ofer pentru ca voi să o puteți admira 

în toată splendoarea ei. 

63 Vă vorbesc în cuvinte clare și simple, astfel încât să le înțelegeți sensul și să nu vă plângeți mai 

târziu că vă vorbesc în cuvinte de neînțeles. 

64 Când v-am dat învățăturile Mele în parabole, în Era a doua, nu ați putut înțelege multe dintre ele. 

Acum vă dau explicația tuturor învățăturilor prin lumina radiantă a Duhului Sfânt. 

65 Înțelegeți că toate suferințele din această viață pe care o trăiți sunt consecințele erorilor umane. 

Căci eu, care vă iubesc, nu aș putea să vă ofer un pahar atât de amar. V-am descoperit, din primele 

timpuri, Legea ca pe o cale de a vă salva de la cădere, de la ruină și de la "moarte". 

66 Pentru voi toți va veni momentul în care vă voi cere să dați socoteală de Legea mea și de darurile 

cu care v-am înzestrat. 

67 Mergi pe drumul vieții tale, iar unii poartă pe umeri crucea datoriei și a durerii, alții crucea 

păcatului lor. Dar dacă Mă chemi, Eu voi fi purtătorul tău de cruce pentru a te ajuta să vii la Mine. 

68 Urmați instrucțiunile mele și imediat veți simți povara mai ușoară, vă veți simți liniștiți și o 

prospețime plăcută vă va ușura lâncezeala. 

69 Deschideți-vă ochii, intrați cu privirea spirituală și contemplați slava Mea. Vedeți cum se deschide 

poarta care trebuie să lase să treacă cele șapte spirite pe care le-am încredințat umanității. Acestea sunt 

șapte virtuți care, conform voinței mele, vor lucra mereu în voi. Acestea sunt: Iubire, Smerenie, Răbdare, 

Rânduială, Veselie, Perseverență și Milă. Lăsați ca aceste virtuți să fie bine stabilite în inimile voastre și 

veți experimenta fericirea. 

70 În acest fel, Spiritul meu se apropie de al tău pentru a-l umple de lumină și pentru a-i spune: 

"Trupul pe care îl ai astăzi, ca o haină temporară, este mijlocul prin care vei atinge o mare purificare și o 

înălțare spirituală". 

71 Dacă în calea ta ar apărea o persoană care suferă de lepră ─ te-ai îndepărta atunci cu groază? Ai fi 

în imposibilitatea de a-l atinge cu mâna ta? Ți-ar fi teamă să nu-l prinzi? Nu, discipolii mei. Căci în loc să 

te uiți la mizeria acelui trup, ar trebui să te uiți la sufletul lui, care este propriul tău frate, care este copilul 

meu care așteaptă mila ta. Cât de mult mai ai de învățat? 

72 Binecuvântată este inima omului care se căiește de slăbiciunile sale și se hotărăște să se îndrepte. 

Pentru că nu numai că este iertat, ci și ajunge la lumina mea. Sarcina mea este de a transforma păcătoșii în 

ucenicii mei iubiți. 

73 Eu sunt învierea și viața. Veniți la Mine și veți trăi veșnic, căci în Mine veți găsi pacea. 

74 Lumina Duhului meu Sfânt se revarsă asupra întregului univers. Prin intermediul darurilor de 

intuiție, revelație și clarvăzător, oamenii se trezesc la noua eră. 

75 Spiritul meu vibrează de dreptate și pătrunde până în adâncurile cele mai adânci ale spiritului 

pentru a-l ajuta să elibereze sufletul de păcat, să lege fâșiile în mănunchiuri și să le arunce în foc. 

76 Ca să puteți spune lumii: "Iată-L pe Tatăl care este printre noi", aveți încă mult de lucru. 

77 Multe națiuni sunt însetate de foame, foame de pâinea pământului și de pâinea cerească. 
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78 Prin intermediul religiilor, filozofiilor și sectelor, oamenii Mă caută. Acestea sunt căi prin care Mă 

vor găsi într-o zi. 

79 Atâta timp cât mergeți pe calea dreaptă care duce direct la Inima mea, veți simți ─ deși trebuie să 

parcurgeți distanțe lungi, să urcați munți și să depășiți prăpastii ─ cu fiecare pas pe care îl faceți, că 

ajungeți mai sus pe calea spirituală de unde puteți vedea silueta Țării Făgăduinței. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 216  
1 Discipoli, îndepliniți poruncile mele, ca să nu plângeți pentru timpul pierdut. Cufundați-vă în 

studiul Cuvântului meu, ca să știți ce trebuie să se împlinească și care este partea care îi privește pe cei 

care vor veni după voi. 

2 V-am dezvăluit această Lucrare Spirituală vouă, cei umili, mai devreme decât oamenilor de știință, 

pentru că am găsit printre voi puritate și inocență, credință și voința de a urma învățăturile Mele ─ dorința 

de a duce această sămânță în inima semenilor voștri. De aceea v-am ales pe voi, pentru că voi sunteți 

săracii care ați simțit necazul, care nu ați căutat mângâierea pământului și nici plăcerile lui. Pentru că știți 

că dincolo de această lume există adevărata pace spirituală, bunătate și bucurie. Nu v-ați lăsat înșelați de 

false măreții, nu ați căutat puterea vremelnică, plăcerile care durează doar o clipă. Tânjești după mai mult 

decât orice îți poate oferi această lume. Iubește-mă și ai încredere că te voi lăsa să te întorci în casa care te 

așteaptă, în pântecele din care ai ieșit și unde vei stăpâni Împărăția mea. 

3 Această speranță te face puternic în necazuri și invincibil în lupta ta. Dacă veți continua să fiți 

credincioși în îndeplinirea misiunii voastre, veți obține în curând victoria spiritului asupra cărnii, pentru că 

i-ați permis Dumnezeului vostru să vă influențeze viața. În simplitatea vieții voastre, veți fi capabili să 

percepeți mai bine învățăturile mele, vă veți lăsa iluminați de ele și veți experimenta plăceri neașteptate 

din partea celorlalți. 

4 De aceea, urmați-mă și nimic nu vă poate despărți de mine acum. Te simți iubit de o iubire 

perfectă și ești fericit. Mă iubești și bucuria ta se bazează pe asta. 

Adevărat vă spun că discipolii Mei din a doua eră și toți cei care M-au urmat M-au iubit în același mod. 

Prin urmare, îndoiala sau batjocura semenilor tăi nu te rănește. Durerea, care este o piatră de încercare 

pentru suflet, nu te face să te retragi. Știți că trăiți o viață trecătoare și căutați să dobândiți merite pentru a 

ajunge la țelul care, după cum știți, vă așteaptă. 

5 Pregătiți-vă, pentru că vă voi lăsa ca gardieni ai umanității. Darurile tale sunt latente pentru ca tu să 

le poți folosi în mod corespunzător. Veți fi cu toții prezenți în ultima zi a anului 1950 cu lucrările și 

darurile voastre pentru a fi judecați de Mine. Unii dintre voi vor fi cu mine în spirit, iar alții în trup 

pământesc pentru a primi ultimele mele ordine. După aceea, căile vor fi deschise pentru ca voi să vă 

împrăștiați pentru a aduce Vestea Bună și a lăsa în inimile oamenilor mărturia venirii mele în acest timp. 

6 Nu vă cer sacrificii sau lucrări peste puterile voastre. Vă cer doar dragostea cu care v-am înzestrat, 

umilința și răbdarea, pentru ca voi să vă îndepliniți misiunea. 

7 Manifestarea mea se va încheia în ultima zi a anului 1950, pentru a-i selecta pe discipolii pe care i-

am înzestrat cu darurile mele de har. Stăpânul va supraveghea lucrările voastre și Eu nu voi slăbi în zelul 

Meu de a vă face să îndepliniți toate ordinele Mele. 

8 Discipoli, vă avertizez. De câte ori veți vedea că oamenii de știință resping această Lucrare! Dar tu 

îi vei ierta și îți vei continua drumul. Dacă veți face acest lucru, voi surprinde omenirea, acordându-vă să 

descoperiți prin spiritul vostru ceea ce oamenii, cu toată știința lor, nu au reușit să descopere. 

9 Vă numesc în mod constant "discipoli" pentru a vă încuraja în luptă, pentru a alunga din inimile 

voastre ideea de inferioritate pe care sărăcia și umilințele au lăsat-o în voi. Vreau să te fac mare în 

cunoașterea spiritului, pentru ca tu să trezești oamenii la o viață superioară, la o viață perfectă în care legea 

spiritului se unește armonios cu legile care guvernează viața materială. 

10 Voi nu sunteți singurii depozitari ai secretelor mele, nici singurii demni de o moștenire spirituală. 

Vă spun aceasta pentru ca niciodată să nu vă lăudați că sunteți cei mai vrednici și cei mai iubiți și pentru 

ca vanitatea să nu germineze niciodată în inima voastră. Dacă ai permite ca astfel de sentimente să se 

ridice în ființa ta, ai fi în pericol să pierzi harul pe care l-ai obținut. 

11 Oameni buni, zelul și dragostea voastră vă vor face veșnic posesori ai darurilor spiritului. Vreau să 

fiți mereu umili, zeloși în bine, în lege, în adevăr, buni cu bunătatea spiritului care este mai presus de cea a 

inimii. 

12 Învățătura mea este lumina din care emană toată înțelepciunea, toate cunoștințele, revelațiile și 

științele. Acesta dezvăluie totul într-un mod simplu. Odată ce Spiritul este cel care călăuzește pașii 

oamenilor, veți putea vedea că ceea ce oamenii de știință nu au putut descoperi decât după lungi perioade 

de studiu și mari sacrificii și eforturi, poate fi obținut cu ușurință prin înălțarea sufletului, prin rugăciune, 
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prin meditație în Dumnezeu și prin inspirație în bine. Secretele vă vor fi dezvăluite și se vor deschide 

tezaure ascunse, pe care omul nu le-ar fi putut pătrunde niciodată prin alte mijloace. 

13 O mare parte din ceea ce v-am vorbit în acest timp este profeție, care uneori se referă la vremurile 

următoare, alteori la vremurile viitoare. De aceea, mulți oameni nu vor să acorde nicio importanță acestui 

mesaj divin. Totuși, acest Cuvânt se va înălța plin de lumină printre oamenii din vremurile viitoare, care 

vor recunoaște și vor descoperi în el mari revelații a căror acuratețe și perfecțiune îi va uimi pe oamenii de 

știință. 

14 Acesta este motivul pentru care v-am instruit să scrieți cuvântul meu, astfel încât, atunci când veți 

trece din această viață în alta, sau când acest popor va uita treptat învățăturile mele, acestea să  fie scrise cu 

fidelitate și de neșters într-o carte. 

15 Pentru voi, oameni buni, acum este momentul potrivit pentru a porni la drum și a da dovadă de 

acest adevăr, făcând minuni cu darurile pe care vi le-am dezvăluit. 

16 Să nu dormiți în așteptarea acelor vremuri despre care v-am vorbit, pentru ca apoi să vă treziți și să 

spuneți poporului: "Ceea ce aveți acum în fața ochilor a fost deja prezis". Nu, oameni buni, este absolut 

necesar ca voi să anunțați în avans, să profețiți, să pregătiți calea pentru venirea a tot ceea ce v-am prezis și 

v-am promis. Atunci vă veți fi îndeplinit misiunea de pionieri ai spiritualizării pe pământ. Când în lume 

vor începe să apară lucruri miraculoase și când Spiritul Domnului vă va vorbi prin evenimente fără 

precedent și când spiritul omului va începe să dezvăluie daruri și abilități inimaginabile, veți vedea toate 

crezurile, teoriile, normele, instituțiile și științele zdruncinate. Și atunci omenirea va mărturisi că cei care 

au predicat cu umilință o doctrină aparent ciudată au avut dreptate, pentru că cuvintele lor au fost 

confirmate atunci când s-au împlinit. 

17 Veți vedea atunci că popoarele de pe pământ sunt interesate de instrucția spirituală, că teologii 

compară învățăturile lui Hristos cu noile revelații. Și veți vedea că mulți dintre cei care au fost întotdeauna 

indiferenți față de spiritualitate vor fi foarte interesați de studiul revelațiilor din acest timp și din trecut. 

18 Astăzi, deși ați vrea, nu puteți vedea împlinirea a tot ceea ce vă anunț. Dar dacă credeți cu adevărat 

în Cuvântul Meu, cu privirea credinței voastre veți putea vedea multe evenimente din viitor și, dacă sunteți 

pregătiți, visele, viziunile și inspirațiile voastre nu vă vor înșela. 

19 Ascultați-Mă cu atenție profundă: când voi înceta să vă vorbesc sub această formă, adunați cu 

dragoste Cuvântul Meu, pe care l-ați înregistrat în transcrieri, pentru a-l lăsa generațiilor viitoare ca 

mărturie a ceea ce v-am vorbit în acest timp. 

20 Considerați cuvântul meu ca pe o sămânță, astfel încât să nu permiteți ca nici cea mai mică 

impuritate să se amestece cu el. 

21 Câmpurile care sunt inimile acestei omeniri vor fi în curând curățate și pregătite pentru semănat, și 

ar fi corect ca acestea să fie pure, dar sămânța să nu fie? 

22 Reflectați asupra cuvântului meu, iubiți discipoli. Prin aceasta vă transformați și vă purificați 

treptat pentru a vă îndeplini misiunea în mod corespunzător. 

23 Acum m-am întors la oameni pentru a-i ajuta în încercările lor actuale. Maestrul vă spune: Nu vă 

îngrijorați după 1950, când veți vedea semnele venirii Mele în glorie. Mai degrabă, bucurați-vă atunci 

pentru că v-am permis să fiți martori direcți la aceste revelații. 

24 Așa cum în a doua oară după moartea jertfitoare M-am arătat în duh Magdalenei și ea a exclamat 

surprinsă și în același timp plină de bucurie: "Doamne, fii lăudat și slăvit în veci", tot așa și astăzi vi M-am 

arătat vouă când credeați că Maestrul este absent sau indiferent la suferințele voastre; dar după surpriza 

voastră M-ați binecuvântat. Ai primit lumina Mea în sufletul tău și, după ce ai primit un har atât de mare, 

ți-ai amintit de semenii tăi și te-ai rugat pentru ei, spunând: "Sunt norocos să aud cuvântul Tău, în timp ce 

alții nu cunosc aceste învățături". Dar Maestrul vă spune: Mi-am revelat Spiritul Meu în diferite moduri în 

toate națiunile. Cei care s-au pregătit își dau seama că trăiesc o perioadă de har și dreptate și au simțit 

prezența mea. 

25 Așa cum am iertat-o pe Magdalena, te iert și eu pe tine. Dar vreau ca voi să vă faceți demni de 

Mine, așa cum a făcut ea. 

26 Câte exemple demne de imitat puteți primi de la frații și surorile voastre din alte timpuri! Munca 

lor este ca o carte deschisă. Dar tu ─ nu vrei ca exemplul tău să fie păstrat și în scris? Voi prelua doar 

acele lucrări pe care le voi considera demne de a fi prezentate urmașilor dumneavoastră. Tu, însă, cât timp 
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trăiești încă în carne și oase, nu vei culege nici glorie, nici venerație. Fiți umili și lăsați-i pe alții să vă 

judece faptele. 

27 În marea zi de muncă ce te așteaptă, eu voi fi Cyreneus* al tău. Învățătura mea va provoca mari 

tulburări în lume. Vor fi mari schimbări în obiceiuri și idei, iar transformările vor avea loc chiar și în 

natură. Toate acestea vor indica începutul unei noi ere pentru omenire, iar spiritele pe care le voi trimite în 

curând pe pământ vor vorbi despre toate aceste profeții pentru a contribui la restaurarea și dezvoltarea 

ascendentă a acestei lumi. Ei vor explica cuvântul meu și vor interpreta ceea ce se întâmplă. 
* Simon din Cirene a purtat crucea lui Isus (Marcu 15:21) 

28 Vino și ascultă-mă, concentrează-te în adâncul inimii tale și te asigur: oricât de mică ar fi credința 

ta în prezența mea, mă vei simți. 

29 Nu condamn lipsa voastră de credință, dimpotrivă, o iert pentru că nu erați pregătiți să Mă primiți. 

Căci omenirea a dormit un somn adânc timp de secole, orbită de fanatism și idolatrie, de materialism. 

30 Cine v-a amintit că v-am anunțat că Mă voi întoarce și că, prin urmare, trebuia să Mă așteptați? 

Părinții tăi? Pastorii tăi? Cine te-a ținut treaz? 

31 Puțini au trăit în așteptarea evenimentelor, în dorința ca "norul" simbolic al promisiunii mele să 

apară la orizont, să vă lumineze sufletul, să vă întărească trupul și să vă dezvăluie că întoarcerea mea este 

în Spirit. 

32 De aceea, lupta voastră pentru a înțelege prezența Mea în acest moment a fost mare și a trebuit să 

depășiți multe obstacole pentru a ajunge la Mine. Dar toate acestea sunt meritorii, vă dau credit pentru ele 

și vă spun cu adevărat că niciuna dintre amărăciunile pe care le-ați putut suferi pentru a Mă urma pe 

această cale nu va fi fără răsplată. 

33 Care crezi că este răsplata pentru răbdarea ta de a îndura batjocura și disprețul chiar și în familia ta: 

convertirea rudelor tale! Dar, de vreme ce tu ai avut destulă răbdare să înduri lipsa lor de înțelegere, ei 

trebuie să aștepte momentul în care li se va aprinde credința. Pentru a realiza acest lucru, va trebui să faceți 

un mare efort cu fapte, cu vorbe, rugăciuni și gânduri bune. Dar, în cele din urmă, veți vedea miracolul 

devenind realitate. 

34 Vouă vă voi încredința misiunea de a vesti a doua mea venire printre semenii voștri. Vă încredințez 

mesajul sau vestea bună a comunicării mele spirituale cu umanitatea. Bucurați-vă la gândul că sunteți 

purtătorii unui mesaj atât de prețios și lăsați această bucurie să fie balsamul pentru rănile pe care le primiți 

pe calea luptei. 

35 Unii au venit la manifestarea Cuvântului Meu cu inocența acelor păstori din Betleem, credința lor 

simplă a fost jertfa umilă a inimii lor. Alții au venit în dorința de a primi dovezi de la Mine pentru a putea 

crede. Erau bolnavi care căutau sănătatea de mult timp și din ușă în ușă fără să o găsească. Alții, precum 

cărturarii și fariseii, vin să Mă cerceteze, să Mă întrebe și să Mă pună la încercare, temându-se mereu că 

adevărul le va demasca ipocrizia și minciuna. Tot ce am primit, pentru tot ce am avut o mângâiere, o 

demonstrație a puterii Mele, o dovadă a adevărului Meu. 

36 De asemenea, trebuie să vă spun că, dintre toți cei pe care i-am menționat, mulți au rămas să Mă 

urmeze pentru că inima lor era plină de mulțumire și sufletul lor a fost luminat de lumina Cuvântului Meu 

în dorința de a învăța cum să semene și să cultive adevărul. 

37 Dintr-o mică mulțime care s-a adunat pentru a asculta primele mele învățături, voi ați devenit deja 

mulțimi care formează o comunitate. Dar, pentru moment, nu toți vor putea deveni adevărați apostoli ai 

acestui mesaj de spiritualizare. 

38 Printre aceste mulțimi se află oameni de orice dispoziție și constituție, la fel cum există și suflete 

cu evoluții diferite. Cu toate acestea, pentru ca această revelație divină, acest mesaj pe care l-am adus în 

Cuvântul Meu, să poată fi în cele din urmă clarificat și clar înțeles de către oamenii care au participat la 

manifestările Mele, ei vor trebui să treacă prin multe încercări, să treacă prin multe lupte interioare și să 

sufere multe "creuzete" până când vor ieși din ele ca un adevărat discipol al spiritismului. 

39 Nu va fi pentru prima dată când oamenii se luptă să interpreteze o revelație divină sau să obțină 

claritate într-o chestiune care se prezintă în ochii lor ca un mister. Deja în "Epoca a doua", după activitatea 

mea de predicare în lume, oamenii deliberau asupra personalității lui Iisus și doreau să știe dacă era divin 
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sau nu, dacă era una cu Tatăl sau o persoană distinctă de El. În toate modurile, ei au judecat și au cercetat 

învățătura mea. 

40 Acum voi fi din nou subiectul unor interpretări, discuții, argumente și investigații. 

41 Se va examina dacă Duhul lui Hristos, atunci când s-a făcut cunoscut, a fost independent de Duhul 

Tatălui. Și vor fi alții care vor spune că Duhul Sfânt a vorbit, și nu Tatăl sau Fiul. 

42 Dar ceea ce voi numiți Duhul Sfânt este Lumina lui Dumnezeu, iar ceea ce voi numiți Fiul este 

Cuvântul Său. Așadar, atunci când auziți acest Cuvânt, când vă folosiți de învățătura mea din Era a Doua 

sau vă gândiți la Legea și la revelațiile din Prima Eră, fiți conștienți că vă aflați în prezența Dumnezeului 

Unic, ascultând Cuvântul Său și primind lumina Spiritului Său. 

43 Este timpul să studiați această revelație, astfel încât, atunci când veți fi interogați și puși la 

încercare, să puteți răspunde cu cuvinte de lumină adevărată, lăsând pace și fericire în fiecare inimă în care 

puneți esența Cuvântului meu și lumina interpretării voastre. 

44 Sunt flămând și însetat de dragostea voastră, oameni buni. Lăsați-Mă să fiu cu voi câteva clipe, 

căci am ceva să vă spun. 

45 De ce Mă căutați doar atunci când suferințele vă apasă? Nu v-ar plăcea să-mi oferiți bucuriile 

voastre, victoriile și satisfacțiile voastre? 

46 În cea de-a doua eră v-am inspirat iubire și încredere pentru ca voi să vă apropiați de mine fără 

teamă. Atunci de ce vă îndoiți uneori de dragostea mea sau de iertarea mea? O, voi, "fii risipitori" care vă 

temeți să vă întoarceți în casa Tatălui! Știam: în ciuda dovezilor de iubire infinită pe care ți le-am dat 

atunci, era necesar să mă întorc să te caut ─ nu pentru ca tu să Mă vezi din nou ca om, ci pentru ca tu să 

Mă simți înăuntru, în adâncul sufletului tău. 

47 Adunați-vă din nou în jurul Meu, ca discipolii Mei din vechime, urmați-Mă din nou, așa cum au 

făcut-o marile mulțimi, pentru că vă voi face să auziți Concertul Ceresc al Cuvântului Meu și, în același 

timp, să faceți acele fapte de iubire pe care voi le numiți minuni. 

48 Eu vin ca Tată pentru ca toți cei cărora le-a lipsit iubirea, afecțiunea, tandrețea în lume să găsească 

căldura divină alături de Mine. 

49 Eu vin ca un medic pentru ca voi să îmi predați bolile, grijile și toate suferințele secrete care v-au 

îmbolnăvit sufletul și în același timp trupul. 

50 Eu vin ca un prieten pentru ca tu să-mi încredințezi cele mai profunde secrete, lupte și dorințe și să 

mă lași să merg alături de tine. 

51 Am venit ca Maestru pentru că vreau să deschid în fața voastră cartea înțelepciunii și a vieții. 

52 Eu vin ca Judecător să judec ─ cum spuneți voi ─ pe cei vii și pe cei morți, cum spun eu: pe cei 

întrupați și pe cei neîncarnați, fără ca cea mai mică faptă a voastră să scape de dreptatea Mea. 

53 Printre mulțimile de oameni care se adună în simplele săli de adunare pentru a Mă asculta, sunt 

mulți cei care înțeleg și simt acest Cuvânt. Sunt sufletele dezvoltate pe drumuri lungi de lupte, încercări, 

experiențe și purificate în momentele dificile de durere. Ei Mă înțeleg și nu Îmi cer bunuri lumești. Ei știu 

că în sufletul lor există o carte a cunoașterii și așteaptă de la Maestru doar acea instrucțiune divină prin 

care să cunoască procedura de transmitere a luminii pe care sufletul o poartă în el însuși către cei care au 

nevoie de experiență și instruire. 

54 Iată-i și pe cei care, fără să fi parcurs distanțe lungi, vor folosi Cuvântul meu ca pe o cale pentru a 

nu se rătăci, iar dragostea lor îi va scuti de suferințe infinite pentru sufletul lor. 

55 Marea majoritate a oamenilor de aici au o singură rugăciune în inimă: cea a durerii lor. Toți vin să-

mi spună că povara lor este foarte grea și că paharul lor este prea amar. Ei Mă fac conștient de 

singurătatea, dezamăgirile, greutățile, slăbiciunile, mizeriile, bolile, necazurile și multe alte greutăți. Dar 

nu numai ei suferă, ci și toată omenirea suferă. Ei nu știu că acum este timpul purificării, când sufletele și 

oamenii își spală petele și apoi fac un pas înainte spre vârful muntelui. Când aceste pete vor fi șterse, nu 

veți mai trăi nici o clipă de durere, pentru că balsamul vindecător al reînnoirii vă va fi redat acea sănătate 

pe care Domnul a pus-o în creaturile sale atunci când au ieșit din pântecele său. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 217  
1 Veniți la Mine, ucenici iubiți, odihniți-vă în casa Mea și stați la masa Mea ─ acum că sunt cu voi. 

Pentru că aceste vremuri nu se vor mai repeta. Va veni o nouă perioadă pentru voi, în care veți face un pas 

înainte pe calea evoluției voastre. 

2 Sunteți încă niște copii care trăiesc sub grija Tatălui, care nu vă va permite să vă îndepărtați de 

casa Tatălui, ca să nu vă poticniți și să nu cădeți în abis. Dar în curând veți fi puternici și suficient de 

pregătiți pentru a parcurge toate căile. 

3 Faceți din inimile voastre o cutie de comori în care să păstrați cuvintele mele ca pe niște bijuterii. 

4 M-am întors la tine, deși cunosc incredulitatea oamenilor. Vă reamintesc de Pasiunea mea și o 

reînvie. Astăzi vă reamintesc momentul în care Maestrul care vă vorbește s-a înălțat la Tronul Divin 

pentru a fi veșnic cu Tatăl. După ce Isus și-a încheiat misiunea pe pământ, a intrat în prezența Celui 

Veșnic ca un Miel blând. 

5 Dumnezeu s-a revelat omenirii încă din cele mai vechi timpuri, iar învățăturile Sale au fost 

ascultate. Vocea Domnului s-a făcut umană și inteligibilă pentru creaturile primitive. Conștiința din ei, 

care este înțelepciunea divină, i-a învățat să recunoască binele și răul. Când făceau fapte bune, simțeau 

pace, iar când făceau rău, simțeau durere. Acestea au fost primele lecții, primele expresii ale conștiinței. 

6 Cu timpul, când oamenii nu au mai ascultat această voce, am trimis oameni plini de virtute și 

înțelepciune care, prin cuvintele și exemplul lor, i-au făcut să urmeze calea cea bună.  

7 Amintiți-vă că, în cele mai vechi timpuri, am trimis un om drept, Abel, a cărui ardere de tot din 

dragoste pentru Divinitatea Mea a fost precursorul rugăciunii și al adorării perfecte. 

8 Ți l-am trimis pe Noe, cel pios, care nu a ținut cont de batjocuri și a fost atent doar să urmeze un 

ordin divin pentru a construi arca salvării pentru oamenii încrezători. 

9 Printre voi se aflau Avraam, Isaac și Iacov, care au format trunchiul unui copac din care au răsărit 

ramuri, frunze și fructe. Exemplul acestor patriarhi a fost păstrat în scris ─ cu credința neclintită a lui 

Avraam, cu ascultarea lui Isaac și cu credincioșia și puterea spirituală a lui Iacov. Un fruct al acelui copac 

a fost Moise, reprezentantul legii mele, întruchiparea dreptății mele. În el puteai vedea o imagine a 

măreției mele. 

10 De-a lungul timpului, am intrat din ce în ce mai mult în viața emoțională a oamenilor și, prin 

urmare, a trebuit să devin și eu o ființă umană pentru a mă apropia și mai mult de inima voastră. Dar, 

pentru a veni în lume, a fost necesar să Mă anunț prin profeți. 

11 Am trăit printre oameni și mi-am făcut viața un exemplu, un manual. Am ajuns să cunosc toate 

suferințele, ispitele și luptele, sărăcia, munca și persecuțiile. Am experimentat respingerea din partea 

rudelor, ingratitudinea și trădarea, munca de zi cu zi, foamea și setea, batjocura, singurătatea și moartea. 

Am permis ca întreaga povară a păcatului omului să cadă asupra mea. Am permis omului să-mi cerceteze 

spiritul în cuvântul meu și în trupul meu străpuns, unde se vedea până și ultima coastă. Deși Dumnezeu, 

am fost făcut un rege batjocoritor, un rege expus, și a trebuit să port și crucea rușinii și să urc cu ea pe 

dealul unde au murit tâlharii. Acolo s-a încheiat viața mea umană ca o dovadă că nu sunt doar Dumnezeul 

cuvintelor, ci și Dumnezeul faptelor. 

12 În 1866, mila mea a deschis ușa unei noi ere: cea a Duhului Sfânt. Oare întreaga omenire cunoaște 

timpul în care trăiește? Numai oamenii duhovnicești pe care îi adun "la umbra acestor copaci" știu acest 

lucru. Lucrarea Mea va fi recunoscută în lume numai după mari bătălii și evenimente, după "războaie" de 

doctrine și viziuni asupra lumii, astfel încât oamenii se vor ridica și vor afirma că a început o nouă eră. 

13 A trecut ceva timp de când a plecat de pe acest pământ cel prin care M-am făcut cunoscut pentru 

prima dată în acest moment: Roque Rojas, Emisarul, ai cărui pași au fost călăuziți de spiritul lui Elias, 

Călăuzitorul. În acest fel am dezlegat pecetea a șasea și am deschis astfel o breșă infinit de mare pentru 

spiritism. 

14 Și de la Roque Rojas și până astăzi ați luptat, o, spiritiști trinitarieni-maghiari, și în această luptă v-

ați folosit forțele, tinerețea, viața și tot ceea ce ați avut pentru a Mă urma și a onora această Lucrare. În 

tăcere și cu umilință v-ați străduit să faceți cunoscută oamenilor a doua venire a Domnului. 

15 "Cuvântul" meu nu a redevenit o ființă umană. Mă aflu în acest moment "pe nor", simbolul de 

dincolo, din care emană raza mea, care luminează mintea purtătorului de voce. 



U 217 

53 

16 Mi-a făcut plăcere să mă comunic prin om, iar decizia mea este perfectă. Îl cunosc pe om, căci Eu 

l-am creat. Îl consider vrednic, pentru că este copilul meu, pentru că a ieșit din mine. Pot să mă folosesc de 

el, pentru că l-am creat în acest scop, și pot să-mi dezvălui gloria prin mijlocirea lui, pentru că l-am creat 

ca să mă glorific în el. 

17 Omule! El este imaginea mea pentru că este inteligență, viață, conștiință, voință, pentru că posedă 

ceva din toate calitățile mele și pentru că spiritul său aparține eternității. 

18 De multe ori ești mai neînsemnat decât credeai, iar alteori ești mai mare decât îți poți imagina. 

19 Cei mândri se cred mari fără să fie așa. Și nenorocit este cel care se mulțumește cu bogățiile inutile 

ale acestei vieți fără să descopere adevăratele valori ale inimii și ale spiritului. Cât de sărace sunt dorințele 

lui, râvna lui, idealurile lui! Cu cât de puțin se mulțumește! 

20 Dar cel care știe să trăiască este cel care a învățat să dea lui Dumnezeu ceea ce este al lui 

Dumnezeu și lumii ceea ce este al lumii. Cel care știe să se refacă în sânul naturii fără a deveni sclavul 

materiei știe cum să trăiască. Și chiar dacă pare că nu posedă nimic, el este stăpân pe bunurile acestei vieți 

și este pe cale să posede comorile Împărăției lui Dumnezeu. 

21 Ceea ce vă spun în vremea aceasta, nu v-am învățat în vremurile trecute. Acesta este Noul meu 

Testament. Eu sunt pelerinul care bate neîncetat la ușa ta și nu te lasă să dormi. Eu sunt umbra care te 

urmărește peste tot. Ce mai vrei? Dragostea mea este infinită. 

22 Ora despărțirii mele se apropie deja. Vizita mea în această perioadă a fost lungă: din 1866 până în 

1950. 

23 Adevărat vă spun că, dacă va zice cineva că Cuvântul Meu nu v-a făcut nici bine, nici rău nu v-a 

făcut. Dar țineți minte că nu vreau să fiți ca plantele parazite, că nu vreau să vă mulțumiți să nu faceți nici 

un rău, ci să vă mulțumiți să faceți ceea ce este bun. Căci cel care nu o face, deși ar putea să o facă, a făcut 

mai mult rău decât cel care, fiind incapabil să facă vreun bine, face doar rău, pentru că este singurul lucru 

pe care este capabil să-l facă, în funcție de gradul său de dezvoltare spirituală. 

24 Te-am chemat pe această cale pentru că te-am văzut trist în sufletul tău. Ați căutat lumina Mea în 

diferite forme de închinare, ați tânjit după miracole care să ateste credința în Mine. Dar când am trecut pe 

lângă tine ca să te întreb dacă ești mulțumit, mi-ai răspuns: "Am gustat din ea, dar nu mi-a întărit nici 

inima, nici sufletul. 

25 Între timp, pomul vieții îl aștepta pe călător pentru a-i oferi roadele sale, iar izvorul cu apă limpede 

ca cristalul se revărsa așteptându-l pe pelerinul însetat ca pe o promisiune de pace. Eu sunt grădinarul 

divin care aștepta cu tristețe și contempla trecerea anotimpurilor pe câmpuri. 

26 Acum au sosit marile mulțimi ale celor însetați de iubire, pace, adevăr și muncă. Ați gustat din 

roade și, după ce v-ați potolit foamea și setea, ați apucat uneltele de muncă pentru a deveni și voi 

grădinari. 

27 Nu mai există bogății perisabile printre voi. Unde au dispărut bunurile tale? Nu vă mai gândiți la 

ele și nici nu vă mai plângeți că le-ați pierdut, pentru că astăzi ați recuperat comoara spirituală a adevărului 

Meu, care se află în Cuvântul Meu ─ în acest Cuvânt pe care vi-l dau prin intermediul unui copil umil. 

Căci dacă v-aș vorbi prin intermediul unui savant sau al unui filozof, nu M-ați crede. 

28 Oameni din toate clasele vin la Mine. Dar aceste distincții de clasă sunt lipsite de sens în fața 

Maestrului. Nu toți cei care au venit să Mă asculte au rămas cu Mine. "Mulți sunt chemați, dar puțini sunt 

aleși." Mulți urmează să vină, dar nu toți Mă vor urma. Dar eu vă spun cu adevărat: În toate am semănat 

Cuvântul Meu, iar sămânța lui Hristos nu moare niciodată. Sămânța Mea nu este în zadar, iar inima 

omului, stearpă pentru o scurtă perioadă de timp, va deveni roditoare și va da rod. 

29 Voi, femeile care udați cu lacrimile voastre calea acestei lumi și vă marcați drumul prin această 

viață cu sânge: Odihnește-te cu Mine pentru ca tu să capeți noi forțe și să continui să fii adăpostul iubirii, 

focul căminului, temelia fermă a casei pe care ți-am încredințat-o pe pământ, pentru ca tu să continui să fii 

ciocârlia ale cărei aripi acoperă soțul și copiii. Vă binecuvântez. 

30 Eu înalț pe bărbat și locul femeii la dreapta bărbatului. Eu sfințesc căsătoria și binecuvântez 

familia. 

31 În acest timp, vin cu sabia iubirii pentru a îndrepta toate lucrurile, deoarece ele au fost anterior 

deplasate de om. 
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32 Discipoli ai Divinității mele: sunt aici, printre voi, arătându-vă o altă pagină din cartea învățăturilor 

mele. 

33 Este pâinea fără aluat pe care o mâncați în acest moment. Iar apa pe care o bei este din aceea care 

nu-l va mai face niciodată să înseteze pe cel care o bea. 

34 Sunteți ca niște străini pe acest pământ, pentru că adevărata voastră patrie este alta. Eu vă arăt o 

cale ─ este cea care duce la "Țara Făgăduinței". Cuvântul Meu vă pune pe calea progresului. Eu sunt 

Maestrul neobosit care vă pregătește pentru ca, după plecarea mea, să puteți ajunge la comuniunea 

perfectă cu Divinitatea mea. 

35 Astăzi, dalta Cuvântului meu de iubire modelează și netezește inimile voastre. 

36 La fel ca în Prima Eră, în prezent traversezi Deșertul Vizitei. Dar nu veți pieri de foame și de sete 

în peregrinările voastre. Din inima ta, împietrită ca o stâncă, voi face să izvorască apele cristaline ale 

pocăinței și ale iubirii care potolesc setea sufletului. Și când foamea de dreptate și de adevăr va cuprinde 

poporul, Cuvântul Meu va coborî peste voi ca mana deșertului, pentru ca voi să vă hrăniți cu el. 

37 Va veni momentul în care vă veți întoarce cu toții la Mine. Dar acum rămâi printre oameni, ca să-i 

înveți să meargă pe calea adevărului. Vă veți împrăștia pe diferite căi fără să luați cu voi un al doilea bagaj 

de călătorie, având încredere în Mine. Dar tu vei lucra în tăcere, cu umilință, fără ostentație, iar Eu te voi 

ajuta în luptă și te voi întări în rugăciunea ta, fie că Mă chemi în colțul taberei tale de noapte sau la umbra 

unui copac. Va veni ziua în care veți găsi recunoașterea alături de Mine. 

38 Trebuie să înțelegeți că plecarea mea este aproape, pentru ca voi să vă deschideți inimile și să vă 

ridicați sufletele pentru a mă privi. 

39 Prin intermediul multor purtători de cuvânt M-am făcut cunoscut, astfel încât să nu vă îndoiți de 

Mine. I-am ales fără să țin cont de clasa socială, de condițiile de trai sau de rasa lor. Prin gura tuturor 

acestora v-am dat moștenirea voastră, pentru ca voi să nu vă simțiți orfani sau abandonați în absența 

Cuvântului meu. 

40 Dacă vă pregătiți cu adevărat, veți fi copacul, sursa și masa pentru banchetul care îi va primi pe toți 

"fiii risipitori" care s-au îndepărtat de Casa Tatălui. Atunci neamurile nu se vor pleca în fața ta, ci te vor 

recunoaște și vor îngenunchea în fața Mea. 

41 În orice moment, Legea mea a părut prea neînduplecată pentru ca voi să o puteți împlini, și de 

aceea ați creat secte și rituri care erau inteligibile pentru voi, pentru capacitatea voastră spirituală. 

42 Dacă ați fi urmat poruncile mele din prima eră, l-ați fi recunoscut pe Iisus și nu l-ați fi sacrificat. 

Dacă omenirea ar fi trăit în conformitate cu învățăturile mele din Era a doua, nu s-ar fi îndoit de mărturia 

mea prin intermediul intelectului uman. 

43 Nu tu vei judeca neamurile. Dar, după cum este scris, voi judeca națiunile și comunitățile 

religioase din voi. Acest popor va fi un exemplu de fervoare, puritate și spiritualitate. 

44 Plângerile omenirii s-au ridicat până la Mine. Este plânsul copiilor, este tineretul care cere 

dreptate, este bătrânețea care cere pace. 

45 Motivul este că oamenii au pierdut sămânța iubirii pe care, fără să știe, o poartă în partea cea mai 

pură a inimii lor ─ atât de adânc încât ei înșiși sunt incapabili să o descopere. 

46 Sămânța iubirii a fost înăbușită de ură, vanitate și pasiuni josnice. Și astfel, paharul suferinței se 

umple încă o dată pentru a fi băut până la refuz. 

47 În timp ce lumea naufragiază în mijlocul furtunii, tu privești calm dezastrul din barca de salvare. 

48 Tu dormi în sânul Tatălui fără să te gândești la cei care plâng. Cu toate acestea, ei sărbătoresc 

cultul consacrat Mie în mijlocul loviturilor sorții, pe care Eu îl accept, deși sunt învăluiți în fanatism și 

idolatrie, pentru că Eu sunt Tatăl. Dar îi fac să înțeleagă că Inima Mea așteaptă o închinare perfectă. 

49 Din altar în altar, din rit în rit și din sectă în sectă, oamenii se deplasează în dorința de a găsi pâinea 

vieții fără să o găsească. Și, din dezamăgire, devin blasfemiatori, iau căi fără țintă și trăiesc fără Dumnezeu 

și fără lege. Dar nu uitați, oameni buni, că printre ei sunt marile duhuri, că printre ei descopăr profeți și 

ucenici ai Duhului Sfânt! 

50 Spiritele de lumină care lucrează în domeniul spiritual pregătesc acum cărări prin câmpii, mări, 

munți și deșerturi, pentru ca acele rase, acele popoare să poată pleca în caravane și în mari mulțimi spre 

acea națiune unde cuvântul meu a răsunat și minunile mele au fost văzute. 
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51 Apoi, când acei oameni vor bate la ușa ta ─ ce le vei oferi? Atunci nu le oferiți imperfecțiuni, căci 

ei sunt obosiți de ele. Ei vor veni în căutarea adevărului, a milei și a iubirii. Ei vor veni să învețe cum să 

celebreze o slujbă pură ca parfumul florilor. 

52 Astăzi vă spun să îi învățați pe cei din urmă împlinirea Legii Mele. În ea sunt cuprinse învățăturile 

celor Trei Timpuri. 

53 Fiți inspirați să vă rugați. În rugăciunea din Grădina Ghetsimani v-am arătat cum trebuie să fie 

rugăciunea perfectă. 

54 Atâta timp cât nu sunteți pregătiți, căile Mele vor rămâne blocate, iar Eu nu voi chema marile 

mulțimi. 

55 Nu vreau să mă despart de voi în timpul dezacordului, neascultării și lipsei de înțelegere. 

56 Văd că deja îmi pregătești crucea pentru momentul plecării mele ─ o cruce a ingratitudinii. 

57 Mai este încă timp să vă dublați eforturile pentru ca acest ceas să nu vă surprindă și să spuneți: 

"Tatăl a plecat", pentru că nu Mă mai auziți prin purtătorul de cuvânt. Dar eu voi fi prezent, iar văzătorii 

vor fi martori la acest lucru. Veți auzi vocea Mea prin inspirație, iar când veți preda în case și în provincii, 

nu buzele voastre vor vorbi, ci Eu. 

58 Dialogul de la spirit la spirit va atinge punctul culminant în acele vremuri, iar prezența mea va fi 

simțită cu o claritate tot mai mare în decursul timpului și din generație în generație. 

59 Având în vedere aceste revelații, nimeni nu va putea să deplângă absența Cuvântului Meu, iar cel 

care totuși varsă lacrimi o va face pentru că conștiința îi reproșează că nu a folosit timpul în care am fost 

aici, printre voi, și de aceea se simte prea slab și neîndemânatic pentru a continua pe cale. 

60 Vreau ca voi să rămâneți ca martori că ați fost cu Mine ─ să arătați oamenilor "cărțile de aur" pe 

care v-am acordat să le compilați. 

61 În acest popor nu vor fi nici preoți, nici slujitori. Vor exista doar servitori. Aceste locuri de 

întâlnire vor fi locuri de adunare și de studiu, unde liderii bisericii vor fi atenți la împlinirea misiunii 

poporului. 

62 Domnia multor învățături va fi foarte scurtă. Căci fiecare dintre ele care nu conține o sămânță de 

adevăr, de dreptate și de iubire va fi distrusă. 

63 Munca mea de iubire, însă, va fi recunoscută. Străinul va veni și va bate la ușa ta. Lasă-l să intre, 

pregătește-i o tabără, ca să se odihnească. Dar dacă vrea să mănânce ceva mai întâi, dați-i. Când s-a săturat 

și a adormit, păzește-i somnul. Când se va trezi și va vedea lumina zilei, faptele pe care le-a făcut îi vor 

trece prin minte și va spăla până și ultima pată cu lacrimile sale. Atunci îi voi da o haină albă și îl voi pune 

alături de cei care au fost cu Mine. 

64 Mă aflu în Era a Treia și dau instrucțiuni umanității. Pentru că nu v-ați încrezut în trimișii pe care 

vi i-am trimis. 

65 În timp ce creaturile umane discută despre divinitatea mea, despre existența mea și despre 

învățătura mea, există lumi în care sunt iubit în perfecțiune. 

66 În același timp în care unii au atins cea mai mare puritate spirituală, planeta voastră trece printr-o 

perioadă de mare depravare morală și spirituală. 

67 Dar voi, care Mă ascultați, știți că v-am trimis printre oameni ca să dați un exemplu de umilință și 

de ascultare de Legea Mea. Ți-am trimis sufletul îmbrăcat în harul Meu, învăluit în lumina Mea și purtând 

Legea în conștiința sa. 

68 Când pentru o scurtă perioadă de timp ați căzut în ruină, ați intrat în întuneric și ați cedat 

slăbiciunilor, vă ridic cu vocea Mea și astfel dovedesc omenirii că pot să-mi aleg singur discipolii din 

mizerie. 

69 Eu sunt bunătatea divină care se dezvăluie la fiecare pas. Dacă nu vreți să vă înălțați căutându-Mă 

spiritual și preferați să zăboviți să contemplați natura, atunci Mă veți găsi și în ea: Steaua regală, ale cărei 

raze de lumină dau viață și căldură, vorbește despre Mine. Aerul care vă dă viață este propria mea 

respirație. 

70 Dar atunci când vă ridicați spiritual către Mine în lucrările voastre sau în rugăciune, percepeți harul 

care există dincolo și o cale către lumina care promite minuni și revelații în tezaurul ceresc al Tatălui. 



U 217 

56 

71 Aveți cunoștință de aceste frumuseți pe care vi le rezervă viața de dincolo și de aceea lucrați cu zel 

în via Domnului. 

72 Vreau să existe dragoste între lucrători, vreau să existe milă. 

73 Lemnul pe care ți l-am pus pe umeri nu este greu, nu este imposibil pentru tine să îndeplinești 

sarcina încredințată sufletului tău. Dacă vă încredeți în puterea mea, veți vedea cum imposibilul devine 

posibil pentru pașii voștri și veți descoperi că oricine trăiește în ascultare de învățăturile mele este aproape 

de mine. 

74 Voi trimite fiecare "lucrător" care este suficient de pregătit în țările de pe pământ pentru a aduce 

Vestea Bună. 

75 Sufletul tău este astăzi angajat într-o mare bătălie cu trupul. Și-a scos sabia pentru a înfrunta ispita 

care o va învinge în numele meu. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 218  
1 Popor binecuvântat: veniți să-l întâlniți pe Stăpânul care vă cheamă neîncetat la adunare pentru a 

vă hrăni cu iubirea sa și a vă întări în momentele de încercare. Voi veniți lăsând totul în urmă pentru a Mă 

asculta. Tații își părăsesc copiii, mama își lasă pruncul în leagăn în dorința de confort pentru ea și pentru ai 

tăi. Tinerii renunță la plăcerile pământești, bătrânii uită de povara încercărilor lor și toți lasă în urmă ceea 

ce sunt mizeriile omenești, bolile, temerile, pentru a se ajusta cu Mine și a-mi spune: "Stăpâne, ne-am 

rugat de timpuriu și ne-am înălțat sufletele, iar Ilie, Păstorul nostru, ne-a pregătit să ascultăm Cuvântul 

divin. Primiți-ne." 

2 Voi vă uniți la umbra acestui copac care și-a întins ramurile până la granițele acestei națiuni alese 

de Mine, și voi auziți sub numeroasele sale ramuri același cuvânt, același înțeles și primiți același rod pe 

care vi l-am dat de atâta timp. 

3 Din voi toți am creat un popor care este primul născut între toate popoarele pământului, ales în 

toate timpurile, dar nu singurul iubit de Mine. Căci Eu iubesc și am iubit în toate timpurile toate popoarele 

lumii. Dar acesta, alesul Meu, M-a iubit în mod unic și s-a dovedit a fi demn de favoarea Mea. 

Dar favorurile pe care i le-am acordat l-au transformat într-un avar bogat și de aceea a spus: "Eu sunt 

cel mai iubit, cel ales, cel mai presus de ceilalți, cel mai apropiat de Duhul Domnului. Ceilalți trebuie să se 

plece înaintea mea, pentru că asupra mea Tatăl a revărsat legea sa, binefacerile sale". Dar eu vă spun: Nu 

deveniți încrezuți. Mi-a plăcut să vă dăruiesc în cele Trei Vârste. Pe parcursul a trei veacuri lungi, am 

acționat asupra sufletului tău în diferitele trupuri pe care le-ai avut, pentru ca tu să mă iei ca exemplu, să te 

împărtășești din darurile mele și să fii plin de iubire față de semenii tăi, ca un copac a cărui umbră și fructe 

ar fi fost acolo pentru toți cei rătăcitori. 

4 Dar acum, în această Epocă, luminați de Spiritul meu, începeți să înțelegeți ceea ce Tatăl v-a dat în 

vremurile de dinainte, ceea ce Isus v-a învățat în Epoca a doua, și vă spun: nu fiți din nou ca un avar bogat, 

fiți ca acel Maestru care se dăruiește discipolilor săi din iubire. Atunci când vă arătați altor comunități 

fraterne, nu vă simțiți superiori și nu spuneți că numai voi posedați cele trei Testamente și că sunteți 

proprietarii lor, că ați posedat Chivotul Legământului, Tabernacolul și Simbolurile. Nu, oameni buni! 

Vreau să le spuneți fraților și surorilor voastre de diferite rase că puteți face parte cu toții din poporul ales 

al Domnului, din acea familie binecuvântată, pentru că toți ați ieșit dintr-un singur Spirit, dintr-un singur 

Tată. 

5 Atunci vă veți fi înțeles misiunea și veți putea fi salvarea lumii. Nu veți mai permite Tatălui să se 

facă auzit în mod material pentru a se face înțeles de copiii care nu știu să se ridice în mod spiritual și îmi 

veți spune în rugăciunea voastră de la duh la duh: "Tată, rămâi pe tronul Tău. Ați coborât de mult timp, 

suferind din cauza materializării noastre și a păcatului. Chiar și în Era a treia, a trebuit să ne vorbești în 

multe feluri pentru a ne instrui și ai revărsat puterea și virtuțile Tale asupra acestui popor al Tău, care este 

discipolul Tău. Lasă-ne pe noi ca responsabili pentru umanitate." 

6 În toate timpurile, vi s-a părut prea dificil să împliniți Legea mea, deoarece sunteți ființe umane și, 

prin urmare, din cele mai vechi timpuri, ați creat diferite religii și le-ați practicat într-un mod imperfect. 

Dacă, în prima eră, ați fi respectat legile mele transmise de Moise, nu ar fi fost necesar ca Isus, Cuvântul 

Tatălui, să vină la voi. De ce a suferit acel Maestru? Pentru că oamenii din Iudeea L-au judecat greșit, L-au 

alungat din mijlocul lor și L-au răstignit, fără să fi știut sau simțit cine era El. 

7 Acei oameni nu se pregătiseră, nu ascultaseră de legile divine, își făcuseră propriile legi din acestea 

și din poruncile cu care credeau că le pot împlini. Dar Maestrul Divin s-a făcut om și, odată cu nașterea, 

viața și pasiunea Sa, a scris o altă pagină a Cărții Înțelepciunii Divine, în care fiecare cuvânt a fost 

coroborat cu fapte puternice, cuvinte și fapte pecetluite cu sânge. În acest fel primiți cel de-al doilea 

Testament, și dacă ați fi urmat aceste două Testamente ─ ar fi trebuit să Mă fac cunoscut în acest timp prin 

transmitere umană, prin organele imperfecte și perisabile ale intelectului? Dacă ați fi pus în practică 

poruncile Mele și învățăturile Mele, pe care vi le-am dat cu atâta dragoste, astăzi nu M-ați mai critica și nu 

v-ați mai îndoi de Mine, pentru că Eu Mă manifest prin intermediul facultății umane de înțelegere. 

8 Uniți cele trei testamente și nu falsificați cuvântul meu, nici nu-l mistificați. Aceasta este 

moștenirea pe care o las omenirii. Lumina Spiritului Meu vă luminează pe voi și sufletul vostru, care știe 
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cine este, își amintește trecutul, știe de asemenea de ce am venit în acest moment și poate înțelege 

învățătura Mea. 

9 Numai astfel veți recunoaște puritatea și perfecțiunea Lucrării mele, dată în trei timpuri, care este 

mai presus de religiile și ideile umane. Este calea, viața, începutul și sfârșitul fiecărui suflet ─ ceea ce 

conține cartea înțelepciunii mele. 

10 De ce sectele și bisericile tradiționale nu Mă recunosc și dau dovadă de o atât de mare lipsă de 

înțelegere? Voi, care Mă ascultați, nu veți judeca pe nimeni. Eu voi judeca ─ așa cum este scris ─ toate 

națiunile și toate comunitățile religioase. 

11 Dacă îți îndeplinești misiunea cu umilință, lumea te va crede. Această lume, obosită de cuvinte și 

de ritualuri, are nevoie de exemple. Tu, Israel, ai primit sămânța pură în orice moment ─ pe cine ai putea 

lua drept exemplu? Care dintre comunitățile religioase care au apărut a acordat atenție respectării tuturor 

poruncilor Mele?: Niciuna. Dar pot să vă spun: dacă întâlniți oameni pioși în ele, luați-i ca exemplu. Dacă 

întâlnești dragostea, ia ca exemplu dragostea lor. Dacă vedeți în ei respect pentru Mine, atunci imitați-i, ca 

să învățați să apreciați virtutea și să acordați fiecăruia ceea ce i se cuvine. Dar nu luați niciodată ca model 

pe cel imperfect, pe cel vinovat. Dacă nu știi ce este bine și ce este rău, roagă-te, ascultă cuvântul meu și 

lasă-te sfătuit de conștiința ta. 

12 Plângerea umanității ajunge până la Mine; angoasa copiilor, a tinerilor, a bărbaților și femeilor de 

vârstă matură și a bătrânilor pătrunde în sus. Este strigătul care cere dreptate, este o cerere implorantă de 

pace, de milă care vine de la Duhul Sfânt. Pentru că sămânța iubirii în această lume este coruptă, și știți 

unde este acum iubirea? În adâncul inimii omului, atât de adânc, încât omul nu-l poate descoperi, pentru că 

ura, dorința de putere, știința și vanitatea au zdrobit sămânța și nu există nici spiritualitate, nici milă. 

Paharul suferinței devine tot mai plin și lumea îl bea până la refuz. 

13 Dar voi, oameni buni, contemplați furtuna care s-a dezlănțuit, în pace, din barca de salvare, plini de 

încredere în Tatăl. În timp ce unele dintre aceste națiuni războinice blasfemiază împotriva Duhului Meu, 

iar altele practică culte religioase imperfecte, voi Mă glorificați. Dar vă veți trezi cu toții în această 

perioadă de încercări și în cele din urmă vă veți uni prin iubire și cunoaștere spirituală. 

14 Discipoli, vă primesc și vă iert repede. Vreau să mă simt iubită de voi și vreau să trăiți în armonie 

între voi. Copilul absent se va întoarce la sânul Meu, iar dacă s-a îndepărtat de Mine din lipsă de înțelegere 

sau din ignoranță, nu se va teme că îi voi reproșa comportamentul său. Vreau să-ți mângâi sufletul și să-i 

dau înapoi ceea ce a pierdut ─ pacea, bucuria și speranța. Este dorința mea ca voi să gustați dulceața 

acestei vieți, dar să știți să acceptați și adversitățile ei, să trăiți cu blândețe și răbdare, să vă străduiți să vă 

dezvoltați în sus. Cine m-ar putea îndepărta de tine sau ce putere există care să mă împiedice să te iubesc 

și să te protejez? 

15 Voi, pe de altă parte, sunteți foarte capabili să vă îndepărtați de Mine și să vă comportați ca "fiul 

risipitor" și numai atunci când durerea vă rănește inima vă amintiți că există un Tată care vă iubește și care 

este gata să vă fie alături, să vă salveze de orice pericol care vă amenință. 

16 Întotdeauna v-am insuflat încredere, astfel încât să vedeți în Mine un Tată iubitor, un prieten 

credincios, un confident. 

17 Amintește-ți parabola Fiului risipitor ─ tu care porți povara unei mari fărădelegi ─ și amintește-ți 

că eu sunt mai presus de orice iubire și iertare. Trebuie să vă amintiți că sunteți destinați să veniți la Mine 

desăvârșiți, lipsiți de greșeli, puri. Deoarece astăzi aveți ocazia să vă formați inima și să faceți mari lucrări 

spirituale, trebuie să profitați de aceste vremuri și să scurtați zilele de "izgonire". 

18 Din moment ce aveți deja experiența epocilor trecute și știți că există legea reparației ─ de ce vreți 

să cădeți în greșelile din trecut în loc să faceți un pas mare înainte pe calea voastră? 

19 Priviți umanitatea așa cum își ispășește acum fărădelegile și își spală petele. Ea trece prin mari 

convulsii pentru a curăța și restaura tot ceea ce a pătat. 

20 Cuvântul meu se împlinește. Ați văzut o mare parte din profețiile Mele împlinindu-se în fața 

ochilor voștri necredincioși. Pe mulți alții îi veți vedea în curând, și despre aceștia veți da mărturie. 

Judecata mea este deschisă, așa cum am anunțat pentru aceste vremuri. 

21 Haosul învăluie națiunile. În timp ce unii sunt treji și cunosc motivul suferinței lor, mulți dorm și 

sunt mulțumiți să trăiască fără să se deranjeze să vadă cauza tuturor acestor încercări. 
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Știți motivul, ați citit în cartea înțelepciunii și cuvântul meu v-a pregătit. Nimic nu vă poate surprinde. 

Dar sunteți încă prea imaturi pentru a trage un semnal de alarmă pentru omenire. Încă nu ai devenit 

puternic și pașii tăi sunt încă nesiguri. Ați auzit cuvântul meu, dar nu-l puteți înțelege sau, dacă l-ați 

înțeles, nu-l aplicați. Sunteți divizați, deși știți că sunteți un singur popor, și simțiți sarcinile pe care vi le-

am dat ca pe o povară de nesuportat. 

Vă întreb: De ce nu ați pătruns în miezul acestei învățături, deși v-am luminat cu lumina adevărului? 

De ce nu sunteți puternici, deși v-am hrănit cu pâinea vieții veșnice, din care o fărâmă este de ajuns ca să 

dea viață celui flămând? Motivul este că v-ați obișnuit cu Cuvântul Meu și l-ați primit fără să-l folosiți. Nu 

uitați: în timp ce voi sunteți plini de ea, sunt mulți flămânzi care tânjesc să o primească pentru a fi hrăniți 

de ea. 

22 Se apropie momentul în care acest cuvânt se va sfârși. Apoi trebuie să rămână în inimile 

discipolilor mei și va fi scrisă în cărți pentru a fi făcută cunoscută omenirii. Vreau ca, după 1950, să 

păstrați cea mai mare puritate în actele voastre de închinare și de ascultare față de directivele și poruncile 

Mele. În felul acesta veți mărturisi că am fost cu voi. 

23 Toate misiunile voastre au fost date în funcție de capacitatea și puterea voastră, pentru că eu știu 

care este punctul vostru limită. Lucrați din dragoste, nu din frică. Priviți la esența învățăturilor mele. 

Iubirea și iertarea Mea părintească se manifestă în toți copiii Mei. 

24 Ce fericire descopăr în inimile voastre când ascultați Cuvântul Meu! Eu sunt răbdarea infinită care 

așteaptă momentul în care vă veți ridica pe deplin la luptă. Ți-am dezvăluit viitorul tău. 

25 Cât de mare va fi munca ta de zi cu zi după plecarea mea! Nici măcar nu ați ghicit încă. De data 

aceasta am câteva secrete pe care vreau să vi le dezvălui, pentru ca voi să convingeți oamenii. 

26 V-am surprins ca pe acei pescari din al doilea veac pe care i-am găsit făcându-și munca și 

îndatoririle și cărora le-am spus: "Urmați-mă, de acum înainte sunteți pescari de oameni". Le-am acordat 

capacitatea de a vindeca bolnavii, le-am dat darul cuvântului, i-am luminat cu revelațiile Mele și i-am 

învățat să elibereze pe cei posedați. După ce au fost pregătiți și întăriți, le-am arătat calea și i-am îndrumat 

spre diferite zone, astfel încât să aplice Doctrina Mântuirii. 

27 În acest timp nu ați fost doisprezece aleși. Voi sunteți o mulțime numeroasă pe care am adunat-o și 

am învățat-o la umbra diferiților copaci. Voi trebuie să fiți cei care vor insufla curaj oamenilor în timpul 

marilor încercări care amenință lumea. 

28 În curând, lumea spirituală nu se va mai face cunoscută, iar eu vreau ca voi să vă desfășurați 

darurile pentru a nu ezita atunci. 

29 Vreau să trăiești treaz, astfel încât, intuitiv sau în vis, să poți auzi vocea de dincolo când îți spune: 

"Ridică-te!". Apoi vă veți îndrepta pașii spre casele și pământurile unde boala sau violența dezlănțuită a 

forțelor naturii au lăsat pustietatea. Dacă trebuie să mergeți în ținuturi îndepărtate, ascultați instrucțiunile 

Tatălui, care vă va indica timpul și vă va arăta calea. 

30 Oamenii din biserici și secte vor veni să vă privească. Ei vă vor testa autoritatea. Unii, convinși de 

darurile voastre, vă vor tenta cu bani pentru a vă folosi în scopuri materiale. Nu uitați că toți cei care 

transformă Munca mea într-o afacere vor pierde harul meu. 

31 În curând nu voi mai vorbi cu voi prin intermediul transmisiei umane, pentru că acest lucru a fost 

decretat în scris. Dar nu vă voi abandona. Vă voi oferi inspirație și vă voi face să îmi simțiți prezența. 

Conștiința ta bună nu va lăsa timpul să lase urme adânci în corpul tău. 

32 Orice casă de rugăciune și orice adunare în care învățătura mea nu este practicată cu sinceritate va 

dispărea, și vor supraviețui doar cele care sunt un refugiu și o barcă de salvare pentru cel aflat în 

primejdie. 

33 După plecarea mea va veni curățirea acestui popor. Vremea bătăliilor și conflictelor lumești va fi 

atunci în plină desfășurare, după care va veni pacea și mizeria va dispărea. 

34 Fiți tari, căci în vremea luptei veți fi persecutați și dușmăniți. Vi se va refuza munca și pâinea. Dar 

atunci vă voi dezvălui mila și puterea Mea. Căci nu vei suferi de foame, fața ta nu va fi niciodată 

desfigurată și nu vei fi în nevoie. Atunci sufletul tău își va aminti de călătoria prin deșert până la Țara 

Făgăduinței, în prima epocă, și își va aminti că atunci când ți-a fost sete, Stânca s-a deschis pentru a-ți 

oferi apa ei proaspătă. Când soarele arzător al deșertului a ars peste voi, norii v-au acoperit ca o mantie 

protectoare, iar când foamea și lipsa amenințau, mana a căzut ca un mesaj al iubirii Tatălui vostru. 
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35 Mai presus de toate, vă avertizez pentru ca mâine să nu spuneți că nu v-am pregătit pentru asta. 

36 Vă explic în mod clar învățătura Mea, ca să nu cădeți în ispită și să nu fiți surprinși. 

37 Întotdeauna vreau să vă văd pregătiți, pentru ca voi să înțelegeți și să respectați voința mea. 

Deoarece sunteți primii care au primit învățătura mea și ați experimentat în voi înșivă dovezile pentru care 

am coborât să mă comunic oamenilor, trebuie să vă străduiți să lăsați un bun exemplu pentru cei care vin 

după voi. Trebuie să vă cunoașteți originea spirituală, îndatoririle și misiunile pe care vi le-am încredințat, 

pentru a putea veghea asupra sufletului vostru și pentru a vă păstra în virtute. 

38 Pe măsură ce ați evoluat, venind pe pământ unul după altul în diferite încarnări, vedeți că, de-a 

lungul vremurilor care au trecut, Lucrarea Mea a rămas neschimbată, imuabilă. Vă dezvălui mereu 

aceleași calități, vă fac să simțiți iubirea mea de Tată, răbdarea mea infinită, faptele mele răscumpărătoare. 

Și totuși, în ciuda tuturor acestor dovezi, nu Mă recunoașteți. Este necesar să vă treziți și să dați socoteală 

de timpul pe care vi l-am dat, pentru ca în el să vă puteți obține mântuirea. 

Se apropie momentul în care veți pleca în lumea de dincolo, și totuși nu v-ați grăbit să veniți la Mine 

chiar în momentul în care vă chem să vă oferiți recolta. Această recoltă va consta din sămânța care a fost 

cultivată prin rugăciune. Mai mult, sufletul tău va fi în cea mai bună stare de pocăință și înălțare. 

39 Țineți minte: deoarece sunteți o parte din Spiritul Meu, posedați viața și harul la fel ca și Eu. 

Sunteți puri în ceea ce privește originea voastră și, de asemenea, când vă întoarceți, trebuie să ajungeți la 

Mine. Prin urmare, în acest moment trebuie să luptați neîncetat pentru a vă întoarce la puritatea și 

perfecțiunea voastră inițială. 

40 Aveți compasiune pentru frații și surorile voastre și pentru voi înșivă, pentru că voi toți formați o 

singură familie, un singur suflet. Deasupra voastră se află ființe care lucrează pentru salvarea voastră, 

pentru înălțarea voastră, traversând spațiul ca protectori ai voștri și lucrând în mod benefic. Fără ajutorul 

lor, ce s-ar întâmpla cu voi? Pentru că nu ați înțeles cum să interpretați voința mea și cădeți în eroare în 

fiecare clipă. 

41 Gândiți-vă la lupta protectorilor voștri spirituali și sprijiniți-i, făcându-le munca mai puțin 

dureroasă. Nu le presărați calea cu ciulini, nu le ascultați vocea care vă avertizează mereu de pericol, sfatul 

care vă călăuzește pașii și lumina care vă conduce. Trăiți în armonie cu ei și veți fi în comuniune perfectă 

cu Mine. 

42 Nu trebuie să vă deosebiți de semenii voștri printr-o insignă sau orice altă caracteristică materială. 

Distingeți-vă prin faptele voastre, la care vor fi martori semenii voștri. În acest fel, veți câștiga încrederea 

celor din jur și vă veți transforma dușmanii în prieteni. 

43 Nu sunteți cu toții treziți. Dar voi folosi o inimă pregătită în fiecare loc de adunare pentru a trezi 

restul. Pentru ca în ceasul chemării, în ceasul dreptății Domnului, toți să-mi oferiți un singur rod, egal în 

mâinile tuturor lucrătorilor mei. Pentru ca Tatăl să dea chemarea umanității și toate popoarele pământului 

să aibă acces la națiunea ta, ca să vină să primească nu numai Cuvântul pe care îl las în scris, ci și 

exemplul tău. 

44 Astfel, învățătura mea își va face loc printre toate învățăturile. Pentru că în cele din urmă va 

prevala și se va impune printre toate celelalte. 

45 Orice învățătură care nu este confirmată prin fapte și exemple și-a dat propria sentință de moarte. 

Dar orice învățătură care este confirmată prin fapte va prevala. Exemplele mele, moartea mea de sacrificiu 

în Era a doua vă spun multe, iar astăzi vă spun eu: Cel care își pecetluiește cuvântul cu sângele și cu viața 

sa dă un exemplu de sinceritate și de tărie sufletească. 

46 În ziua de azi, nu-ți vei pecetlui cuvintele cu sânge, nici cu viață. Lumea nu are nici foame de viața 

ta, nici sete de sângele tău. Omul este însetat de adevăr, de iubire și de milă. Când vă veți fi pregătit și 

spiritualizat fără să cădeți în vreun fanatism, când veți respecta cu sinceritate legile mele divine și legile 

umane, așa cum v-a învățat Tatăl, atunci veți da lumii secretul mântuirii sale, secretul păcii și al mântuirii 

pe toate căile. 

47 Pentru că munca mea nu este îndreptată împotriva științei, nici împotriva instituțiilor umane. Ea nu 

este îndreptată împotriva căsătoriei și a familiei. Ea nu este îndreptată împotriva a nimic din ceea ce 

implică dreptatea și dragostea. 

48 Adevărat vă spun: Dacă în alte vremuri omul s-a ridicat împotriva științei ca un slujitor al 

Divinității Mele, acel slujitor nu M-a onorat, nu M-a înțeles și nu M-a urmat. Pentru că, de vreme ce eu 
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sunt originea întregii spiritualități, sunt și originea întregii științe. Dar dacă ați auzit de multe ori că Tatăl 

urăște științele omenești, nu se referă la științele în sine, ci la scopul pe care i l-a dat omul. Detest științele 

rele care au dus omenirea la distrugerea ei ─ științele pe care omul le-a pus în slujba răului, pentru 

distrugerea vieții și a fundamentelor vieții. Din punctul meu de vedere, aceasta este ceea ce este detestabil 

la științe. Dar pentru fiecare om de știință care a devenit un binefăcător al umanității, am un loc ales în 

planul spiritual, chiar dacă nu l-ați declarat sacru. 

49 Iată ce vă spune Maestrul în această zi, ca să nu cădeți în fanatism. Căci în realitate vă bucurați și 

voi de roadele științei, pentru că Eu i-am inspirat pe oameni cu lumina Mea pentru ca ei să găsească în 

calea lor elementele vieții. Dacă nu ar fi fost voința Mea ca omul să folosească știința în folosul său, nu aș 

fi creat forțele naturii și nici nu aș fi așezat în interiorul pământului și în sferele vieții tot ceea ce omul a 

folosit pentru progresul și dezvoltarea sa. Dar am făcut totul pentru revigorarea, beneficiul și dezvoltarea 

sufletului, dar și a trupului. 

50 Încă din cele mai vechi timpuri am dat pământul primilor săi locuitori, spunându-le: "Îl dau în grija 

voastră, este comoara voastră, grădina voastră, locuința voastră și casa voastră. Creșteți și înmulțiți-vă!" 

Dar această propoziție v-am dat-o nu numai ca ființe umane pentru creșterea rasei umane, ci și ca suflete și 

inteligențe. Căci Eu vă voi înmulți în toate felurile și în toate domeniile, în duh și în adevăr. 

51 În acest timp mă întorc împotriva a tot ceea ce este de prisos și inutil, împotriva a tot ceea ce este 

rău, reprobabil, împotriva oricărei semințe rele. Cu învățătura mea spirituală am luptat împotriva tuturor 

celor care au pus știința în slujba răului. Voi lupta împotriva tuturor științelor rele până când omul se va 

trezi la adevărul meu. Atunci, ca lumina zilei, această învățătură va pătrunde peste tot și îi va trezi pe toți. 

Pregătiți-vă pentru asta și recunoașteți-vă sarcina, misiunea și responsabilitatea printre oameni. 

52 Recunoașteți ceea ce vă învață Lucrarea mea. Priviți orizonturile pe care vi le deschid Doctrina și 

Cuvântul meu și gândiți-vă cât de mare este sufletul și cât de scurte sunt distanțele. Cel care s-a rugat cu 

iubire, simțind durerea fratelui său, s-a eliberat și a plecat de aici spre locuri îndepărtate, lăsând iubirea sa, 

balsamul său tămăduitor și mângâierea sa cu cei care suferă. 

53 De dragul acestei rugăciuni a poporului Meu Israel, care urcă la Mine în toate locurile de adunare, 

Eu binecuvântez lumea pământească și îi dau lumina Mea și mângâierea Mea părintească, de vreme ce nu 

se împărtășește de cuvântul Meu. Fac ca puterea mea de iubire să ajungă la toate inimile, ca toți să mă 

simtă, să pornească pe drumul adevărului meu, în căutarea căii. Căci acum îi pregătesc pe toți ca să ajungă 

la Mine. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 219  
1 Îți dau balsamul meu vindecător, puterea mea și mângâierea mea în acest moment. 

2 Eu sunt purtătorul vostru de cruce. Căci atunci când pe pământ povara crucii Mele a devenit 

apăsătoare, a existat un om cu milă în inimă care a împărțit cu Mine povara Mea. 

3 Iată-mă aici ─ gata să mă grăbesc să vă vin în ajutor atunci când vă prăbușiți pe cale, să dau putere 

sufletului vostru și să-l ridic pentru ca el să-și continue călătoria. 

4 Pas cu pas te apropii de "Golgota" vieții tale pe pământ, unde sufletul tău îmi va spune: "Tată, în 

mâinile Tale îmi încredințez spiritul meu, căci totul este împlinit". 

5 Fericiți sunt cei care, când va veni acel ceas și vor rosti aceste cuvinte, își vor fi îndeplinit sarcina, 

căci pacea și binecuvântarea lor vor fi mari. 

6 Vreau ca voi toți să ajungeți pe acest vârf, chiar dacă ajungeți zdrențăroși și fără bunuri materiale. 

Acolo veți simți prezența mea și mila mea așa cum nu ați mai simțit-o niciodată. 

7 Acolo aștept bărbatul, acolo aștept femeia, părinții, mamele ─ toți cei care au venit pe lume cu 

sarcini de îndeplinit. 

8 Vrei să ajungi în vârf? Aveți încredere în Mine, care sunt destinul vostru. Acceptați încercările cu 

iubire, ascultați de voința Mea, oricare ar fi ea, cu zâmbetul pe buze, cu credință și predare în inimile 

voastre. 

9 Nu uitați că sunt atotputernic și omniprezent, astfel încât îndoiala sau slăbiciunea să nu vă ducă în 

ispită. 

10 Uneori, când plângi în lume și crezi că Eu locuiesc în Ceruri, unde totul este fericirea Duhului, te 

îndoiești de dragostea Mea, pentru că nu înțelegi că Tatăl are bucurie în timp ce milioane de creaturi ale 

Sale de pe pământ suferă până la moarte. Motivul este că nu vreți să înțelegeți că fericirea Mea nu este 

completă până când ultimul dintre copiii Mei nu ajunge pe tărâmul mântuirii. 

11 Din moment ce sunt tatăl vostru, trebuie să înțeleg ce simt copiii. Numai așa veți înțelege că ─ în 

timp ce fiecare dintre voi suferă și își simte propria durere ─ Spiritul Divin împărtășește durerea tuturor 

copiilor Săi. 

12 Ca dovadă a acestui adevăr, am venit în lume pentru a deveni om și a purta o cruce care reprezenta 

toată durerea și păcatul lumii. Dar dacă Eu, ca om, am purtat pe umerii Mei povara imperfecțiunilor 

voastre și am simțit toată durerea voastră ─ aș putea atunci să Mă arăt ca Dumnezeu insensibil în fața 

necazurilor copiilor Mei?  

13 În duhul meu este un cântec de laudă ale cărui note nimeni nu le-a auzit încă; nimeni nu-l cunoaște, 

nici în ceruri, nici pe pământ. Acest cântec se va auzi în tot universul atunci când durerea, mizeria, 

întunericul și păcatul vor fi stinse. Aceste note divine vor răsuna în toate sufletele, iar Tatăl și copiii se vor 

uni în acel cor de armonie și fericire. Cu adevărat vă spun, chiar și pietrele vor vorbi când această armonie 

va lumina viețile copiilor mei iubiți. 

14 Continuați să vă purificați sufletul, continuați să îl dezvoltați și să îl perfecționați, purtând mereu 

credința în voi ca o flacără nestinsă. 

15 Trebuie să vă spun că, atâta timp cât locuiți pe pământ, trebuie să vă străduiți să vă faceți existența 

pe el cât mai plăcută posibil. Nu este necesar să plângi, să suferi și să "sângerezi" neîncetat pentru a merita 

pacea în lumea de dincolo. 

16 Dacă ați putea transforma acest pământ dintr-o vale de lacrimi într-o lume a fericirii, unde v-ați 

iubi unii pe alții, unde v-ați strădui să faceți binele și să trăiți în conformitate cu Legea mea, vă spun cu 

adevărat că această viață ar fi chiar mai meritorie și mai înălțătoare în ochii mei decât o existență plină de 

suferință, nenorociri și lacrimi, oricât de mare ar fi disponibilitatea voastră de a le îndura. Când veți fi 

capabili să uniți viața spirituală cu cea umană în așa fel încât să nu mai vedeți o graniță între una și 

cealaltă? Când vei face din existența ta o singură viață, respingând ideea de moarte pentru a intra în 

eternitate? Această lumină a cunoașterii va fi în oameni doar atunci când în lume va înflori spiritualizarea. 

17 Lumina Cuvântului meu vă salvează în acest timp de întunericul materialismului în care au fost 

îngropate sufletele ─ un întuneric care nu le permite să recunoască adevărul, deși acesta este aproape de 

ele și îl poartă în ele însele. 
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18 Cel de-al treilea timp este cu voi, iar oamenilor li se vor da dovezi și semne despre el, și vor urma 

altele și mai mari, ca atunci când un clopot uriaș va suna pentru a-i trezi pe cei vii și pe cei morți. 

19 Roagă-te, observă, meditează, lasă-te ghidat de inspirația mea. Îl veți recunoaște întotdeauna 

pentru că vă veți simți impulsionați spre bunătate și înălțare atunci când sufletul vostru își întâmpină 

Creatorul. 

20 "Slavă lui Dumnezeu în ceruri, iar pe pământ pace oamenilor de bunăvoință". 

21 Popor binecuvântat, ales prin mila mea: v-am ales în aceste vremuri de corupție, de confuzie și de 

durere pentru a vă uni într-o singură familie și pentru a forma poporul păcii între popoarele pământului. 

22 Trăiți vremuri de haos. Doar cei care sunt capabili să se spiritualizeze în aceste vremuri de 

încercare pot supraviețui durerii, confuziei, furtunii care se apropie. Doar cei care se ridică deasupra 

tuturor inanităților pământești, a greutăților umane, vor putea rezista cu seninătate și calm în haosul 

mondial și vor fi ca niște naufragiați în mijlocul oceanului care reușesc să se agațe de o bucată de lemn, 

care va fi credința în iubirea mea. 

23 Vă pregătesc pentru acest moment. De aceea vă învăț să Mă luați ca exemplu. Dar nu este voința 

Mea ca voi să fiți singurii care să-mi urmați învățătura. Vreau ca virtuțile inimii tale, cuvintele și operele 

tale să atragă toate inimile care trebuie să vină la Mine pentru a primi învățătura Mea în acest timp, astfel 

încât poporul să se înmulțească în număr, în forță și în înălțare în rândul umanității. 

24 Dar din ce este făcut acest haos, această furtună, această încercare care se apropie? Este drojdia 

paharului de suferință pe care omenirea nu l-a băut încă. Este necesar ca omul, care a creat această cupă 

de-a lungul veacurilor prin faptele sale, să o golească până la ultima picătură, pentru a-și putea recunoaște 

propria operă și rodul ei. 

25 Oameni fericiți: Acei oameni care se ridică plini de sine și pretind la putere în națiuni, în popoarele 

pământului, sunt suflete mari, înzestrate cu putere și deținători de mari misiuni. Cu toate acestea, ele nu 

sunt în slujba Divinității mele. Ei nu și-au pus marile lor înzestrări și abilități în slujba iubirii și a milei. Și-

au creat pentru ei înșiși lumea lor, legea lor, tronul lor, vasalii lor, domeniile lor de dominație și tot ceea 

ce își pot propune. 

Dar atunci când simt că tronul lor se clatină sub vizitatori, când simt că invazia unui dușman puternic 

este iminentă, când își văd comorile și numele în pericol, pornesc la drum cu toată puterea lor, plini de 

megalomanie, de vanitate pământească, de ură și de rea-voință, și se aruncă asupra dușmanului fără să le 

pese dacă lucrarea, ideea lor, lasă în urma lor doar o urmă de durere, de distrugere și de rău. Ei au în minte 

doar distrugerea dușmanului, stabilirea unui tron și mai mare, pentru a avea cea mai mare stăpânire 

posibilă asupra națiunilor, asupra bogățiilor, asupra pâinii zilnice și chiar asupra vieții oamenilor. 

26 Vă pregătesc să fiți soldații mei, dar nu cei care provoacă distrugerea sau răul, nu soldați ai urii și 

ai depravării, ai întunericului și ai lăcomiei, ci soldați ai spiritualității, ai fraternității, ai iubirii, ai blândeții 

și ai milei. Trebuie să porniți la drum plini de putere și de încredere în Mine, exemplul vostru, plini de 

încredere în armele voastre, care sunt adevărul și dreptatea. Vă pregătesc astfel încât să puteți lupta deja 

împotriva acelui dușman care este și el puternic, dar nu mai puternic decât voi. 

27 În ziua în care vă veți trezi la spiritualitate, veți înțelege că întunericul este slab în comparație cu 

lumina, că ura nu este decât un atom în fața puterii irezistibile a iubirii și că acest atom dispare la contactul 

cu adevărata milă, că materialismul se diminuează în fața darurilor spiritului. Ceea ce este material este 

trecător, dar ceea ce este spiritual are viață veșnică. 

28 Sunteți pe cale să formați poporul spiritualizat capabil să dizolve confuzia lumii, să o elibereze de 

materialismul și fanatismul ei prin exemplul vostru, prin gândurile, cuvintele și faptele bune care sunt deja 

ale voastre. 

29 Când oamenii vă vor întreba despre învățături pe care nu le-ați auzit de la Mine sau pe care nu le-

ați putut înțelege, voi vorbi prin voi și voi surprinde oamenii ─ savanții, teologii, puternicii, 

plenipotențiarii și judecătorii, comisarii de învățătură ai pământului. 

30 Voi avea grijă ca învățătura mea spirituală trinitaromariană să pătrundă pretutindeni, așa cum aerul 

curge pretutindeni, așa cum lumina șterge tot întunericul pentru a ilumina lumea. În același mod în care se 

va răspândi Lucrarea mea, în același mod în care se va răspândi Învățătura mea. Ea va pătrunde în fiecare 

comunitate religioasă, în fiecare instituție, în fiecare comunitate umană, în fiecare inimă și în fiecare casă. 
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Va călători pe distanțe lungi, va traversa deșerturi și mări și va umple această lume, deoarece a treia eră, 

Era Luminii, a început pentru întreaga omenire. 

31 În toate timpurile am umanizat manifestările Mele. Amintiți-vă că în Prima Eră l-am ales pe Moise 

pentru a mă face cunoscut vouă. El a fost purtătorul Meu de cuvânt și mesagerul Meu. 

L-am chemat pe munte și i-am spus: "Moise, lasă-ți fața în jos, căci nu trebuie să te uiți la Mine. Du-te și 

spune poporului tău că Eu sunt Domnul lor și Dumnezeul lor, că Eu sunt Dumnezeul părinților lor și că 

voia Mea este ca ei să se purifice pe dinăuntru și pe dinafară, ca să fie vrednici să primească poruncile 

Mele, legea Mea, poruncile Mele". Prin Moise M-am revelat ca Tată, ca Lege și ca Dreptate. Prin el M-am 

făcut cunoscut poporului Meu ales. Prin acel om am lăsat poruncile Mele să intre în fiecare inimă. 

32 În Era a doua am vrut să fiu mai aproape de tine. Nu a fost voința mea divină ca oamenii să mă 

vadă doar ca pe un judecător inexorabil. Am vrut să simt mângâierea copiilor mei, creaturile făcute după 

chipul și asemănarea mea. Într-un act de iubire și blândețe, Tatăl s-a făcut om pentru a învăța smerenia, 

care este măreția sufletului, adevărata împlinire a legilor, viața în iubire ─ pentru a-l învăța pe om să lupte 

pentru un ideal drept, etern și adevărat. 

33 Învățătura lui Iisus, dată ca un ghid, ca o carte deschisă pentru ca omenirea să o studieze, nu 

seamănă cu nimic altceva la niciun alt popor de pe pământ, la nicio generație, la nicio rasă. Căci cei care 

au pornit să transmită precepte de dreptate sau învățături de caritate au fost trimiși de Mine pe pământ ca 

deschizători de drumuri, ca mesageri, dar nu ca Divinitate. Numai Hristos a venit la voi ca Divinitate. El v-

a adus cea mai clară și mai mare învățătură pe care a primit-o inima omului. 

34 Dar acum, în acest timp, iubiți oameni, nu am devenit om ca în acea a doua eră, ci mi-a plăcut să 

mă comunic tuturor creaturilor mele prin intermediul intelectului uman. Chiar și în "valea spirituală" și în 

spațiile infinite a fost simțită Prezența Mea Divină. Căci pe scara perfecțiunii există multe trepte; în "Valea 

spirituală" și în spațiile infinite există multe lumi. Dar, cu adevărat vă spun, Eu M-am făcut întotdeauna 

cunoscut tuturor și, în funcție de nivelul spiritual al lumii în care se află, revelația Mea a fost printre ei. 

35 Cineva Mă întreabă: "De ce se face cunoscut Tatăl prin mintea omului, deși omul este păcătos, 

necurat și are în el pasiuni josnice?". Dar Maestrul vă spune: "Raza mea binecuvântată este toată puritate 

și perfecțiune și, deși Tatăl nu este indignat de păcatul omului, nu poate intra în contact cu cei impuri. Prin 

urmare, vin la spiritul "scăunelului", iar spiritul este cel care transmite lumina mea, cuvântul meu și 

instrucțiunile mele către mintea purtătorului de voce. Deja din timp, "scăunelul" s-a ridicat la Mine într-un 

act de iubire, de respect, de pregătire, pentru a nu amesteca pasiunile inferioare și înclinațiile cărnii cu 

perfecțiunea învățăturilor Mele. 

36 Dar în curând nu Mă voi mai face cunoscut prin intermediul intelectului uman. Pentru că va veni 

timpul când veți putea face acest lucru de la spirit la spirit. Atunci raza mea divină va ajunge și în spiritul 

vostru, iar acolo îmi veți auzi vocea, veți primi inspirațiile, profețiile și instrucțiunile mele. Acolo vă 

conduc eu în acest moment. 

37 Voi continua să vă instruiesc și să vă iert, astfel încât în ultimele momente ale manifestării mele 

prin intermediul minții umane, să-mi puteți spune: "Doamne, cât de mare a fost păcatul și răutatea noastră. 

Am recunoscut-o în timp, ne-am purificat pe dinăuntru și pe dinafară ─ în viața noastră spirituală și în 

viața noastră umană. Și acum ne încredințăm milostivirii Tale infinite, pentru că ne iubim unii pe alții, 

iubim toate lucrurile create, formăm un singur trup și o singură voință". 

38 Când vei ajunge acolo prin 1950, ochii păcătoșilor și ai celor pioși Mă vor vedea în toată slava 

Mea, căci atunci vei începe să împlinești Legea pe care ți-a încredințat-o Tatăl. 

39 Fiți puternici pe cale, oameni buni, pentru că spiritul vostru îndeplinește o misiune dificilă pe 

această planetă. Numai cel care se purifică prin iubire, care se supune legilor mele, nu mai are nevoie să se 

reîncarneze pe această planetă. Cu toate acestea, oricine lasă o urmă de sânge sau de rău în "ultima" sa 

reîncarnare trebuie să se întoarcă pe acest pământ pentru a repara greșelile, pentru a reconstrui ceea ce a 

fost distrus, pentru a da viață celui pe care l-a lăsat fără viață, pentru a-i ierta pe cei pe care nu i-a iertat. 

Într-un cuvânt, să ispășească. 

De aceea, iubirea mea infinită îți spune: "O, pelerin neobosit al pământului, care ai mers mult timp pe 

cărările tale cu amărăciune în inimă! Priviți la Cel care vrea să vă mângâie, să vă întărească, ca să puteți 

merge pe calea vieții până la capăt." 
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40 Cu mult timp în urmă ați început această călătorie și nu este prima dată când mă manifest pe calea 

voastră. Mila mea i-a ridicat pe cei căzuți, i-a vindecat pe cei bolnavi și a redat viața celor "morți". Vocea 

Tatălui meu l-a trezit pe cel adormit. 

41 Sufletul vostru este luminat de lumina pe care Spiritul meu o iradiază asupra voastră și își vede 

trecutul ca pe un lung drum de ispășire spirituală și de dezvoltare a sufletului. Înțelegeți, de asemenea, 

responsabilitatea pe care v-ați asumat-o față de Maestrul vostru de a fi martori credincioși ai învățăturii 

mele. Ți-am spus că va veni ziua în care reprezentanții bisericilor și sectelor vor veni să te interogheze și 

să te cerceteze, și nu vreau să te vadă neîndemânatic. Te vor găsi smerit, dar în smerenia ta dezvăluind 

înțelepciunea Mea. 

42 Omenirea va avea nevoie de voi, iar voi, care reprezentați din punct de vedere spiritual cei mai 

vechi oameni de pe pământ, nu trebuie să ascundeți darurile pe care vi le-am acordat. Vă veți referi la 

cartea pe care am deschis-o în fața voastră. 

43 În toate timpurile, de la începutul creației, am făcut un legământ cu voi. Ceea ce am oferit am 

îndeplinit cu fidelitate. Dar adevărat vă spun: poporul Meu și-a încălcat întotdeauna jurămintele! 

44 De șase ori am reînnoit acest legământ cu tine, pentru că te iubesc și vreau să te mântuiesc. 

45 În cei Doisprezece, pe care i-am ales în Era a doua, sunt întruchipate virtuțile și slăbiciunile 

umane. Am folosit virtuțile lor ca exemplu și stimulent pentru umanitate și am folosit imperfecțiunile lor 

pentru a vă învăța lecții minunate. Incredulitatea lui Toma reprezintă omul faptic care crede doar în ceea 

ce atinge și vede. 

46 Petru îl întruchipează pe cel care se teme de judecățile oamenilor, iar Iuda pe cei care vând 

bunurile sufletului. 

47 În acest timp nu vă dau bogății pământești, vi le-am dat deja în alte momente. Acum vă îmbogățesc 

în înțelepciune. 

48 În toate timpurile, oamenii de știință au negat și au luptat împotriva revelațiilor și manifestărilor 

mele spirituale. Eu, însă, nu mă lupt cu știința, pentru că eu sunt știință. Eu sunt cel care o inspiră omului 

pentru binele și răcorirea lui. Adevărat vă spun că oricine se folosește de știință pentru a aduce răul nu a 

fost inspirat de Mine. 

49 Cunoaște-mi cuvântul după înțelesul lui. Eu sunt vița de vie, din el beți vinul. 

50 De ce ai nevoie pentru a Mă putea urma? Îți voi da totul. Acum construiesc un sanctuar în inima ta 

pentru a locui în ea pentru totdeauna. Pentru că în curând Cuvântul Meu prin vocea umană purtătoare nu 

va mai fi auzit, și doar sufletul tău îl va simți atunci răsunând în infinit. 

51 Ferice de cei spiritualizați, căci ei vor simți prezența mea și vor fi cei care, deși își vor urma 

drumul în mizerie și lacrimi, vor aduce mângâiere și mântuire acestei umanități. 

52 Raza mea universală vă luminează percepția și, în această lumină care curge prin voi, vă simțiți 

plini de Prezența mea. Clarvăzătorii contemplă și trăiesc cu încântare această lumină care înconjoară 

fiecare suflet. Ei au văzut o carte mare care arată pe Israel, în care este cuprinsă instrucția și care este 

deschisă în capitolul șase. 

53 Ați simțit foarte aproape împărăția promisă vouă atunci când ați ascultat Cuvântul Meu și simțiți 

deja fericirea care vă așteaptă. Toate temerile voastre dispar pentru că începeți să Mă recunoașteți ca Tată. 

Și când vedeți împlinirea promisiunilor Mele date poporului lui Israel, poporul ales, într-un alt timp, vă 

umpleți de speranță și începeți să luați mari hotărâri de îndreptare și de ascultare de Legea Mea. 

54 La venirea mea reînnoită, suflete de mare lumină ─ ființe care acum vă anunță apropierea 

împărăției mele și pregătesc inima umană ─ mă însoțesc. 

55 Lumea voastră a fost luminată de Prezența mea. În curând veți intra într-o eră de renaștere 

spirituală care trebuie să vă aducă renașterea tuturor virtuților și să vă plaseze pe planuri mai înalte ale 

vieții. Dar așa cum am venit la voi, am venit și în alte lumi ale vieții, unde sufletul se luptă, se 

perfecționează și se ispășește în durere. Între aceste lumi de viață și a voastră vreau să stabilesc un 

legământ și o prietenie. Vreau să vă uniți gândurile cu ființele care le locuiesc, să le dedicați rugăciuni care 

să mângâie și să lumineze sufletul chinuit al fraților și surorilor voastre. 

56 În acest fel, veți realiza că misiunea voastră nu se limitează la a-i ajuta pe frații și surorile voastre 

vizibile, ci că există ființe pe care nu le cunoașteți, pe care nu le puteți percepe direct din lumea voastră 

actuală și care, cu toate acestea, au nevoie de voi. 
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57 Această lume, care este casa voastră astăzi, unde v-a fost dată manifestarea mea clară, este 

potrivită pentru ca voi să mijlociți cu mine și să vă rugați pentru acele ființe despre care vă vorbesc. 

58 În fiecare epocă M-am revelat plin de înțelepciune, esență, iubire. Ați fost martori la revelațiile 

Mele. Cine nu știe că Eu, Iehova, am vorbit lumii încă din primele ei zile? Cine nu știe că în Isus am venit 

să vă dau învățătura mea? Vreau ca omenirea să știe că am venit astăzi să explic și să interpretez fiecare 

cuvânt și mister care poate fi conținut în Cartea Înțelepciunii Eterne. 

59 În călătoria ta neîntreruptă prin viață ai fost protejat de Mine. Sunteți veșnic rătăcitori și nu 

cunoașteți viitorul care vă așteaptă. Nu ghicești când se apropie o furtună, nici când va apărea curcubeul 

păcii. Eu singur, care veghez asupra voastră, vă anunț ─ când veți fi pregătiți ─ ceea ce va urma. Această 

vale a pământului, care în unele ocazii ți-a fost plăcută și dulce, ți-a fost și ostilă și te-a făcut să verși râuri 

de lacrimi cu care ți-ai purificat și curățat sufletul. 

60 Veniți la Mine, sunteți obosiți de drum. Veniți la umbra acestui copac, care vi se arată plin de milă 

și de iubire pentru toți copiii săi. Apoi, după ce te-ai odihnit și toate suferințele tale sunt ușurate, gândește-

te la cei care suferă și mijlocește pentru ei. Eu pot să le dau totul fără mijlocirea voastră, dar îmi este 

plăcut atunci când iubirea, compasiunea și mila se manifestă în copil și el împărtășește durerea sau 

fericirea fraților și surorilor sale. 

61 Existența ta nu are limite, sfârșitul cărnii nu este cel al sufletului. Căci, atunci când se scufundă în 

pământ, acesta din urmă îi supraviețuiește și găsește în noua sa viață stimuli infinit de mari pentru a se 

strădui și a se ridica mai departe. Atunci sufletul se eliberează, se eliberează de trupul care l-a asuprit și 

găsește un câmp larg de activitate pentru a-și pune în valoare facultățile și virtuțile pe care le posedă. 

62 Când Isus a murit pe cruce, ați șters din imaginația voastră imaginea omului și M-ați conceput pe 

Mine ca fiind nelimitat ─ capabil să pătrundă în toate lumile pentru a îmbrățișa universul cu iubirea Mea. 

63 Considerați-vă cu toții egali, iubiți-vă unii pe alții ca frații. Căci după 1950, "birourile" vor 

dispărea dintre voi. Nu vor mai exista nici conducători, nici purtători de voce, nici "stâlpi" sau văzători, 

nici "purtători de daruri" sau "pene de aur", nici "piatra de temelie", nu vor mai exista diferențe. Pentru a fi 

semnificativ, este suficient pentru mine să vă văd pregătiți, chiar dacă nu ați ocupat nicio funcție, pentru ca 

eu să-mi pot exercita mijlocirea prin mijlocirea voastră, iar voi să fiți călăuziți de ea. 

64 Nu doar cei care au deținut aceste funcții se numără printre cei care sunt împuterniciți să 

îndeplinească mari misiuni. Vreau ca voi toți să serviți această cauză și ca fiecare dintre voi să aibă toate 

birourile în interiorul său, astfel încât să vă simțiți cu toții responsabili pentru munca mea. 

65 Cuvântul Meu nu se va mai face audibil fizic și astfel veți atinge o mai mare spiritualizare. Pentru 

că atunci Mă veți căuta în infinit, ridicându-vă gândurile. Veți căuta să Mă mulțumiți prin efectuarea de 

lucrări meritorii, iar acest lucru vă va oferi un progres spiritual mai mare. 

66 Vreau să vă considerați ca adevărați frați și surori, să trăiți uniți pentru a vă simți mai aproape unii 

de alții, pentru a fi mai aproape de Mine. Voi, cei care ați dobândit o mai bună înțelegere a Lucrării Mele 

─ instruiți-i pe frații și surorile voastre, pe toți cei care fac primii pași. Luați-vă de mână, protejați-vă unii 

pe alții. Acesta este testamentul meu. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 220  
1 Fiți bineveniți la Mine, discipoli. 

2 Aici este Maestrul care își îndeplinește promisiunea celei de-a doua ere și vine ca Spirit Sfânt 

pentru a lumina pământul cu lumina sa. 

3 Alături de mine sunt cei care s-au îndoit, care au blasfemiat împotriva mea, dar care astăzi vin 

pocăiți să ceară iertare și să devină slujitorii mei. 

4 Înainte ca eu să vin, Ilie a fost cu voi pentru a risipi noaptea și a vă aduce lumina, pentru a vă 

apropia de sursa de har și înțelepciune care sunt eu. 

5 Te-am găsit pregătit și te-am făcut să te așezi la masa mea pentru a gusta din mâncarea mea. 

6 Spiritual, Mi-am vărsat Sângele meu picătură cu picătură pentru a deschide calea pentru ca voi să 

vă reparați, astfel încât să nu vă mai abateți niciodată de la calea cea bună. 

7 Iubirea mea se revarsă asupra voastră, dar nu toți sunteți receptivi la ea. În timp ce unii o simt în 

inima lor, alții rămân impasibili. Totuși, Eu nu îndepărtez pe nimeni de la masa Mea, căci învierea 

spirituală va avea loc în toți copiii Mei. 

8 Cei care au simțit cu adevărat prezența Mea în această proclamare îmi mulțumesc pentru 

mângâierea pe care Cuvântul Meu a oferit-o inimilor lor, care se simțeau singure și abandonate. 

9 Acest loc de întâlnire nu este casa Tatălui, altarul meu este în inima ta. Credința voastră este 

lumânarea aprinsă pentru Mine, iar conștiința voastră este acea lumină superioară care vă luminează calea, 

care vă abate de la căile rele, care vă avertizează asupra abisurilor, care vă încurajează să faceți binele. 

10 Știți că am creat lumina, așa cum am creat toate lucrurile create, pentru ca această lumină, pe care 

voi ați numit-o "zi", să vă dezvăluie gloria creației, iar voi să aveți cunoștință de iubirea și de puterea Mea. 

11 Eu v-am creat "după chipul și asemănarea Mea" și, întrucât sunt Trinitar, există și în voi această 

Trinitate. 

12 Corpul tău material reprezintă Creația prin forma și armonia sa perfectă. Sufletul tău întrupat este o 

imagine a "Cuvântului" care a devenit om pentru a lăsa o urmă de iubire în lumea umană, iar spiritul tău 

este o scânteie radiantă a Luminii Divine a Duhului Sfânt. 

13 Ori de câte ori omul s-a îndepărtat de Legea Mea și nu a ascultat de vocea conștiinței sale, a intrat 

în noaptea ispitei, a întunericului și a păcatului. Apoi a trebuit să-i judec acțiunile, iar la judecata Mea a 

simțit durere. Dar i-am dat întotdeauna ocazia să se pocăiască și i-am dat timp să se împace: La judecata 

mea, păcătosul s-a plecat. Dar mai târziu, după ce a primit iertarea mea și darurile mele de har, a căzut din 

nou în păcat. Pentru a vă arăta calea spre repararea voastră, Dumnezeul vostru s-a făcut om printre voi, iar 

Mama Universală a trebuit să devină femeie pentru a vă răscumpăra cu iubirea ei maternă. 

14 Din punct de vedere spiritual, ați parcurs deja un drum lung, iar acum sunteți uimiți de intuiția și 

de desfășurarea pe care noile generații o dezvăluie din cea mai tandră copilărie a lor. Pentru că sunt suflete 

care au experimentat multe și care acum vin din nou pentru a face să avanseze omenirea ─ unii pe căile 

spiritului și alții pe căile lumii, în funcție de abilitățile și misiunea lor. Dar cu ele toți oamenii își vor găsi 

pacea interioară. Aceste ființe despre care vă vorbesc vor fi copiii voștri. 

15 Nu mai este timp pentru a traversa deșerturile și nici pentru a vă ocupa cu sarcini inutile. Gândiți-

vă la viitor și pregătiți omenirea de mâine. Pentru că atunci când vei vorbi despre învățătura mea și vei 

turna balsamul meu vindecător, oamenii te vor întreba surprinși: "De la cine ai primit o învățătură atât de 

mare și cine ți-a dat o putere atât de extraordinară de a vindeca boli?". Atunci oamenii vor recunoaște 

puterea mea în faptele de iubire ale "lucrătorilor" mei. 

16 Sufletul primește șapte etape în diferite reîncarnări pentru dezvoltarea și perfecționarea sa, pentru 

progresul și ispășirea sa. Dar nu îi este dat să-și amintească viețile anterioare de pe pământ. Corpul-materie 

este ca un văl dens care îl acoperă. Numai conștiința îți dă intuiția că trebuie să mergi înainte pe calea 

luminii, care este cea a perfecțiunii. 

17 Această cale este scara cu șapte trepte care va conduce sufletul în sânul meu, unde va rămâne și va 

radia veșnic lumina sa celor care se află pe treptele inferioare. 

18 Acesta este planul meu divin și etern. Sunteți colaboratorii mei și veți domni împreună cu mine în 

cele din urmă, când veți rupe lanțurile materialismului. 
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19 Grăbește-te! Fă tot ce poți face astăzi! Urmați instrucțiunile mele și veți experimenta pacea mea 

chiar și în cel mai mare haos al acestei lumi. 

20 Credința, speranța și iubirea vor plana atunci deasupra sufletului tău ca niște îngeri. 

21 Eu luminez inima, sufletul și mintea, pentru ca în acest timp al manifestării mele să înțelegeți 

înțelepciunea cuvântului meu. Acest timp își va lăsa amprenta asupra generațiilor viitoare pentru ca 

acestea să înțeleagă timpul în care trăiesc. 

22 Am venit ca un far pentru a vă lumina sufletul, pentru a-l întări și am fost înviere pentru toți cei 

care, când M-au auzit, au crezut. Pentru că, atunci când au cunoscut pacea vieții superioare, s-au ridicat, s-

au hotărât să se îndrepte și au renunțat la bunurile de prisos. Dacă vor fi capabili să reziste la încercări, ei 

vor forma armata mea de soldați de bunăvoință. Ei se vor opune lumii răului, populată de oameni tulburați 

spiritual care, deși se folosesc de ceea ce am creat, Mă neagă ─ o lume transformată într-un deșert al cărui 

nisip fierbinte arde tălpile picioarelor celor care călătoresc. În acest deșert fără milă, oamenii vor fi biciuiți 

fără milă de furtunile ideologice. 

23 Ascultați-mă: pregătiți-vă și nu vă temeți. Căci, dacă ai credință în tine și ca un ideal lucrarea mea, 

vei avea puterea mea ca un toiag care să te susțină pe calea vieții. 

24 Lăsați iubirea și credința să se manifeste în inimile voastre, căci din ele va izvorî iertarea celui care 

v-a jignit. Adevărat vă spun că răutatea s-a oprit întotdeauna la acest zid. Va trebui totuși să beți pahare 

foarte amare, o, ucenici mult iubiți. 

25 Bătălia va începe după plecarea Mea, când nu voi mai fi sfătuitorul vostru prin intermediul 

intelectului uman, iar voi veți găsi Cuvântul Meu doar în scrierile pe care vi le voi lăsa. 

26 Cuvântul meu v-a explicat tot ceea ce înainte era un mister pentru voi, astfel încât nimic nu vă este 

necunoscut și puteți înfrunta cu curaj și calm încercările. 

27 Ați avut parte de o perioadă de bucurii inepuizabile prin învățăturile mele. Sufletul tău, care tânjea 

după plăceri sublime, va rămâne satisfăcut pentru că a putut contempla, în sensul declarațiilor mele, 

lumina adevărului, viața sufletului care te așteaptă ─ acea viață în care nimic nu este limitat, în care totul 

este frumos și perfect, cu a cărei reflexie ți-ai putut deja purifica sufletul. 

28 Anticipând această existență, sufletul simte fericirea veșniciei, trupul se înviorează și se îndreaptă, 

pentru că omul știe atunci că toate durerile, luptele și renunțările sale își vor găsi răsplata justă pentru 

suflet: pacea. 

29 Ceea ce dobândiți în prezent este spiritualizare, pentru că spiritualizarea este, de asemenea, 

cunoașterea vieții veșnice. Dar când veți ajunge să fiți în armonie cu Creația, veți găsi o altă formă de 

spiritualizare, pentru că veți trăi în cadrul legilor mele. 

Dacă înainte, descompunerea corpului însemna pentru voi sfârșitul căii, astăzi știți că abia atunci 

începe calea. Corpul este doar o haină trecătoare. 

Vă dați deja seama că nu sunteți doar substanță, ci și esență, pentru că știți că acolo unde se termină 

omul nu este finalul pe calea sufletului. 

30 Dar tu întrebi: "Maestre, este posibil ca ceea ce este esență să se amestece cu ceea ce este 

material?". Iar eu vă spun: "Da, copiii mei. Căci Tatăl, care este atotputernic și omnipotent, este în tot ceea 

ce este creat, ca să aibă viață." 

31 Ascultați întotdeauna adevărul. Este ca o apă cristalină care îți permite să vezi tot ceea ce se află pe 

fundul ei. Înțelegeți să Mă descoperiți în propria voastră inspirație. 

32 Simplu este Cuvântul Meu, chiar și atunci când vorbesc despre mari revelații. Căci așa cum v-am 

explicat în mod clar și ușor de înțeles calea care duce la adevăratul Rai, tot așa vă spun că în acest timp voi 

desființa cu cuvântul Meu iadul pe care oamenii l-au creat prin religiile și interpretările lor eronate, pentru 

a insufla frica și a pune omului o bandă de ignoranță. 

33 Cuvântul Meu și-a deschis paginile în fața voastră ca o carte pentru a vă oferi o imagine simplă a 

vieții de dincolo. Vremurile în care oamenii își practicau religia în forme ecleziastice, uitând de lege, vor 

trece, pentru că acest lucru însemna să acționeze împotriva datoriei. 

34 Nu am venit să vă sperii. Am venit să vă insuflu iubirea. 

35 V-am învățat că nu vă pedepsesc, că vă permit doar să culegeți roadele semănatului vostru, care, 

dacă sunt dulci, vor fi fericirea și mântuirea voastră, iar dacă sunt amare, vă vor trezi la pocăință și la 

dorința de a vă desăvârși. 
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36 Pentru a vă ajuta în lupta voastră, am pregătit o nouă zi plină de lumină și de har, pentru ca voi, 

popor al lui Israel, să vă reîmprospătați cu cuvântul meu. 

37 Din copilărie, în tinerețe, la vârsta maturității și la bătrânețe, m-ați căutat. Ați venit la Mine la 

vârste diferite. Văd în comunitățile care alcătuiesc poporul lui Israel toate vârstele ─ de la copilul abia 

născut până la cei în vârstă. 

38 Bătrânul Îmi spune: "Târziu am venit la Tine, Tată! Și pentru foarte scurt timp mă voi bucura de 

cuvântul Tău, de binefacerile Tale și de îndurarea Ta." Dar Tatăl îi zice: "Bătrâne, fii cu Mine, și niciodată 

nu te vei mai despărți de Mine. Urmează-Mă astăzi și atunci când sufletul tău va ajunge în pragurile "Văii 

spirituale", adică în viața nouă, nu vei mai fi bătrân. Vei fi mereu tânăr și puternic. 

Nu vă plângeți că ați venit abia acum, când trupul vostru este obosit și bolnav, pentru a cunoaște 

lumina Doctrinei Mele. Amintește-ți că am chemat copii care au crescut în sânul Lucrării Mele și care 

astăzi, deveniți bărbați și femei, au plecat, s-au plictisit de Cuvântul Meu și au pornit în căutarea unor noi 

căi, uitând de sfaturile și mângâierile Mele. Dar îi voi atrage din nou și, în ultimul ceas, vor fi cu toții cu 

Mine, pentru că Eu sunt în toate planurile vieții unde locuiește sufletul." 

39 Atunci când omul, prin omisiunea rugăciunii și a faptelor bune, se îndepărtează de calea binelui, își 

pierde puterea morală, spiritualitatea și este expus ispitelor, iar în slăbiciunea sa permite păcatele, iar 

acestea îmbolnăvesc inima. Dar Eu am venit ca un medic în tabăra bolnavilor și i-am dat toată dragostea și 

grija Mea. Lumina Mea a fost ca o apă proaspătă pe buzele lui înfierbântate de febră, iar când a simțit 

balsamul Meu pe fruntea lui, Mi-a spus: "Doamne, numai mila Ta mă poate salva. Sunt foarte bolnav 

sufletește și moartea va veni la mine foarte curând." Dar Eu i-am spus: "Nu vei muri, căci Eu, care sunt 

Viața, am venit și tot ce ai pierdut îți va fi redat". 

40 Îndeplinește-ți îndatoririle și transformă tot răul pe care l-ai făcut în bine. Vă dau puterea sufletului 

pentru a realiza această mare lucrare de reînnoire. Pentru că am o sarcină mare pentru voi. 

41 Așa te întâlnesc în al treilea timp. Îți cunosc suferința și teama. Dar voi toți veți fi vindecați, pentru 

că în voi este principiul vieții veșnice. 

42 Pregătiți-vă pentru ca, în timp ce vă faceți demni de Mine, să-mi prezentați inima voastră ca pe un 

vas, curat pe dinăuntru și pe dinafară, în care Eu să pot pune Cuvântul Meu. Cu lumina pe care ți-o dau, o 

poți înțelege. 

Să formez propoziții din fiecare dintre "cuvintele" mele și să fac cărți minunate din ele. Vă antrenez 

percepțiile, astfel încât să puteți vorbi cu semenii voștri și să satisfaceți foamea de adevăr și dreptate pe 

care o simte omenirea. 

43 Prețuiți cuvântul meu, ca nu cumva la despărțirea mea să spuneți: "Ce mare privilegiu am avut și 

nu am înțeles". 

44 Nu vreau ca voi să fiți ca acei copii care, deși au un tată bun și iubitor, îl disprețuiesc și abia când 

acesta din urmă a închis ochii în această lume și îl las să ocupe un loc în "valea spirituală" printre copiii 

favorizați datorită virtuții lor, plâng pentru lipsa lor de iubire și recunoștință față de acel tată și își dau 

seama prea târziu de binele pe care l-au avut și pe care nu l-au apreciat. 

45 Lucrați acum, când sunt cu voi, ca să puteți spune lumii: "Domnul vorbește în prezent și dă dovadă 

de prezența Sa." Aduceți la Mine pe cei ce Mă caută, căci ei vor crede. Mâine va trebui să vă pregătiți 

foarte mult pentru a vă convinge semenii. 

46 În fiecare clipă ești lovit de suferințe care te fac să plângi și îmi spui: "Stăpâne, de ce mă pui la 

încercare când mi-ai promis pacea?". Dar vă spun atunci: se întâmplă pentru că datorită acestor încercări 

sufletul rămâne treaz. În mijlocul confortului, lumina credinței tale se stinge și rămâi pe calea luptei și a 

perfecțiunii. Dacă te doare trupul sau dacă suferințele îți chinuie inima, fii cu inima împăcată. Căci astăzi, 

în Lucrarea mea, v-ați recăpătat pacea și sănătatea sufletească. 

47 Va veni ziua în care veți merge la oameni bine pregătiți, cu ochii deschiși și intuiția dezvoltată, 

pentru a pătrunde cu respect în interiorul inimilor lor și a le descoperi durerea, sărăcia sufletească. Cu 

ajutorul învățăturii mele veți putea să le ușurați suferința și să le încurajați sufletele. 

48 Ori de câte ori aplicați cuvântul meu, veți avea parte de miracole. Nu vă va dezamăgi niciodată. 

Dacă vă pregătiți suficient, vă veți îndeplini sarcina și voința mea. 

49 Am dat fiecărei congregații o sarcină specifică: Pe unii i-am pregătit ca o arcă salvatoare pentru 

toți cei care nu au găsit înțelegere din partea semenilor lor pentru dezvoltarea darurilor lor spirituale, pe 
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alții ca o sursă de lumină în care am turnat înțelepciunea Mea. În altele M-am revelat ca iubire, 

revărsându-i cu cordialitate și milă. De asemenea, vor apărea noi biserici și noi "lucrători", pentru că acum 

îi aduc împreună pe "cei din urmă". Acestea vor fi ca un baston pentru "primul". Astăzi sunt încă niște 

copii mici, dar vor deveni discipolii mei și mai târziu vor fi învățătorii noilor generații. 

50 Pentru a fi recunoscuți, trebuie să trăiți în virtute, în împlinirea tuturor poruncilor mele. În Munca 

mea sunteți cu toții egali, "primul" și "ultimul". Aceștia din urmă trebuiau să se pregătească într-un timp 

mai scurt pentru a se instrui în învățătura mea. 

51 "Muncitorilor" le spun: Pregătiți-vă pentru ca lumea spirituală să se manifeste perfect prin 

intelectul vostru, iar cuvântul care iese de pe buzele voastre să fie puternic și să aibă esență spirituală. Nu 

permiteți ca inspirația mea să fie întunecată în timp ce trece prin mintea voastră. Așa cum responsabilitatea 

ta este mare, și răsplata ta va fi la fel de mare. Nu aveți nici o idee despre bucuria și pacea care vă vor fi 

acordate atunci când vă veți fi îndeplinit misiunea. Darurile voastre sunt de mare valoare și vă vor aduce 

adevărata fericire. 

52 Suflete neînsuflețite de diferite naturi se apropie de "lucrători" în dorința de milă, iar când au găsit 

ușile inimilor voastre închise și nu le-ați oferit nicio mângâiere, creierul vostru a obosit, iar bietele suflete 

și-au lăsat influența lor de durere și neliniște printre voi. 

53 Te așteaptă îndeplinirea misiunii. Fii caritabil. "Israelul a fost pregătit să aducă lumină și pace 

sufletelor nevoiașe. Până când nu veți îndeplini acest lucru, veți simți o mare cruce de obligații asupra 

voastră, care nu vă va părăsi până când nu vă veți face treaba. 

54 Îți promit pacea mea ca prețioasă răsplată. 

55 Sunteți purificați în gândirea voastră și sunteți gata să Mă ascultați. Mă prezint neobosit în fața 

voastră pentru a repeta manifestările Mele divine, astfel încât să puteți înlătura îndoiala care ar putea exista 

încă în inimile voastre. 

56 Mi-am dezvăluit prezența și esența Mea, astfel încât nimeni nu poate nega faptul că am fost în 

mijlocul acestui popor. 

57 Înțelepciunea pe care o transmit prin purtătorul de voce nu este luată din cărți, nu este o acumulare 

de cunoștințe pe care omul ar fi putut să le dobândească în decursul timpului. Nici nu vă transmit 

cunoștințe de istorie, așa cum face omenirea. 

58 Eu îmi dezvălui lumina printr-o persoană care este ca tine, cu aceleași cunoștințe ca și tine. 

Singurul lucru pe care îl cer este puritatea intelectului și sinceritatea sufletului celui care devine pentru o 

scurtă perioadă de timp un instrument și un purtător de cuvânt al Divinității, precum și pregătirea spirituală 

și adunarea celor care Mă vor asculta. Când are loc această uniune a gândirii și a voinței, lumina spiritului 

meu vine la voi. Pentru că în aceste momente sufletul tău s-a eliberat de materialism și inima ta înțelege 

binele. Întreaga ta ființă simte atunci nevoia de a se apropia de Tatăl, convins fiind că nu ești în stare să 

realizezi fapte mărețe fără ajutorul meu, fie el spiritual sau material. 

59 Ați venit la Mine cu inima sfâșiată de îndoială, pentru că ați căutat mult timp adevărul fără să-l 

găsiți, iar când ați auzit Cuvântul Meu, v-ați îndoit la început. Dar după aceea a venit credința și ați vrut să 

cunoașteți ceea ce există în afara corpului și a vieții materiale. Ați vrut să înțelegeți aceste daruri spirituale 

și v-ați convins că, deși trupul pe care îl posedați acum rămâne mort în pământ, sufletul vostru continuă să 

trăiască, pentru că o voce vă spune că nu sunteți doar materie. 

60 Și vă întrebați: Ce este sufletul? În ce fel trăiește? Cum trebuie să o pregătim pentru a intra în 

lumea în care va trăi veșnic? Ce dezvoltare va trebui să realizeze? Și ce relații va avea cu celelalte spirite și 

chiar cu Dumnezeirea însăși? 

61 Toate aceste întrebări pe care vi le-ați pus, interesul vă atrage ─ acel interes care mai târziu a 

devenit din ce în ce mai mult o necesitate sufletească, prin care ați recunoscut că ceea ce ați auzit din gura 

purtătorului de voce v-a mișcat profund inima. 

62 Ați venit fără să fiți forțați de nimeni și nici nu ați venit înșelați. Nu spectacolul sau ostentația v-au 

orbit, pentru că ați găsit aceste locuri sărăcăcioase și umile. A fost lumina strălucitoare a Cuvântului meu. 

63 Nu vă întristați când vă amintiți că v-am spus deja în Era a doua: "Mulți sunt chemați, dar puțini 

sunt aleși". Pentru că, în realitate, nu sunt eu cel care alege. Eu îi chem pe toți, și cu Mine rămân cei care 

Mă iubesc și vor să Mă urmeze. Dacă voi, cei care ați fost chemați, vreți să fiți printre cei care mă 

urmează, perseverați. 
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64 Cuvântul meu și revelațiile mele sunt pentru toți. Unii vor ajunge la înțelegere mai devreme, alții 

mai târziu, dar toți vor ajunge acolo. 

65 Ființa umană este cea care, datorită libertății de voință de care se bucură, alege în mod voluntar 

calea pe care o înțelege sau pe care o găsește cel mai ușor de urmat. Tuturor le trimit apelul, dar cel mai 

bine pregătit este cel care alege cea mai bună cale. 

La fel este și cu cel care vine să asculte cuvântul meu, care a fost receptiv la chemarea mea și a 

tremurat la auzul învățăturii mele. El va găsi în ea adevărul pe care îl caută și nu se va mai îndepărta. 

Aceștia vor fi cei care nu vor avea nevoie de afișajul și gloria bisericilor construite de oameni, pentru că 

acestea nu le mai inspiră devotament sau credință. Ei știu că aceste biserici vor fi de prisos de îndată ce 

omul va fi ajuns la spiritualizare. Pregătirea lui va fi o chemare la perfecțiune, care este Divinitatea Mea 

care se va apropia de el pentru a-l purifica. Astfel, voi locui în inima lui și voi crea o adevărată comuniune 

spirituală între el și Spiritul meu. 

66 Dacă pentru o clipă ai putea să te debarasezi complet de partea ta materială, sufletul tău ar fi 

cuprins de fericire atunci când se simte înconjurat de lumina de dincolo. Această lumină este cea care vine 

la voi într-o formă limitată prin intermediul razei mele divine. Mă limitez pentru a-mi face prezența 

perceptibilă pentru voi. Pentru că, de vreme ce Eu sunt puterea universală, creația, puterea, lumina și viața, 

nu aș putea veni la voi cu toată puterea Mea. 

67 Așa cum voi aveți nevoie doar de razele necesare ale soarelui care vă luminează pentru a trăi, tot 

așa vă spun și eu: dacă ați abuza de această putere, v-ați face rău singuri, pentru că este prea mare și prea 

puternică pentru creaturi ca voi. 

68 Același lucru se întâmplă și în domeniul spiritual. Trebuie să folosești acea parte a Divinității care 

este necesară sufletului tău, știind că în acea scânteie pe care o primești ai toată puterea de a simți 

inspirația care mișcă corzile inimii tale ─ lumina care îți dă intelectul și percepția pentru a-ți îndeplini 

sarcina. În ea veți descoperi acea armonie care trebuie să existe între Dumnezeu și om. 

69 Vă spun acest lucru pentru a vă ajuta să înțelegeți această manifestare, pentru ca voi să vă înălțați 

partea sufletească a ființei voastre, iar mintea voastră să primească inspirația de Dincolo, sfatul înalt care 

vă învață modul în care trebuie să trăiți. Atunci veți înțelege că cea mai mică parte din voi este corpul pe 

care îl aveți ca o cochilie. 

70 Eu sunt ca un soare, tu ești ca o scânteie din el. Ați fost creați mici pentru a crește prin meritele 

voastre, prin dezvoltarea abilităților voastre. Ai fost inițial pur ─ o puritate pe care ulterior ai pătat-o în 

încercări și în păcat. Pentru că ați fost plasați pe o cale pe care vă veți dezvolta în sus prin efortul voinței 

voastre, astfel încât în ea să dobândiți merite și să culegeți o recoltă. 

Ce efort ați fi făcut pentru a evolua în sus dacă ați fi locuit întotdeauna în înălțimile cerului? Ce dorință 

de a vă dezvolta ar fi putut exista în voi dacă ați fi fost mari de la început? Pentru ce merite v-aș fi putut 

răsplăti dacă ați fi fost întotdeauna perfecți? Dar ai venit pe pământ și pe pământ ai descoperit sentimentul 

opus perfecțiunii, al bunătății. Ați experimentat ispita care duce la rău, slăbiciunea cărnii, seducțiile lumii. 

Atunci a început lupta sufletului în învelișul său corporal, a cărui natură era diferită de a sa. Sufletul ─ 

inițial derutat de lume și de natura de care se vedea înconjurat ─ a căzut în letargie și a permis trupului să 

crească și să lucreze în funcție de condițiile sale pământești, de pasiunile sale trupești. 

71 Atunci a fost necesar ca sufletul să vină pe pământ, unul după altul, în diferite corpuri, unele mai 

perfecte decât altele, cu o viață mai lungă decât altele, toate cu înclinații diferite, pentru ca sufletul să-și 

formeze o idee despre sine, pentru ca să ajungă la cunoaștere și înălțare. Astfel, treptat, a putut veni timpul  

prezent în care nu numai că va înțelege, ci chiar va ajunge să își cunoască viitorul în rândul umanității, 

precum și viața spirituală care îl așteaptă. Cel care dobândește cunoștințe profunde în timpul luptei sale 

pentru existență nu va mai avea nevoie de noi corpuri pământești pentru a se dezvolta, deoarece va putea 

să locuiască în lumile spirituale ale vieții. Astfel, el va urca treptat, treaptă cu treaptă, pe scara perfecțiunii, 

până când va ajunge la Mine. 

72 Din moment ce destinul vostru este atât de mare și sufletul vostru spiritual este ca Mine, cum 

puteți cădea în idolatrie și să creați o imagine cu mâinile voastre pentru a vă închina la Mine în ea? De ce 

nu Mă admirați mai degrabă în natură ─ de vreme ce nu știți să pătrundeți în spiritual ─ și să vă inspirați în 

contemplarea gloriei ei, în viața care răsare și se agită la fiecare pas pe care îl faceți? în miriadele de 

frumuseți și minuni cu care am împodobit lumea voastră, în firmamentul unde strălucesc mii de lumi 
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necunoscute vouă, care vă vorbesc despre viață, despre lege și ascultare, pentru ca din ele să vă formați 

rugăciunea voastră de iubire, mulțumirea voastră și profesiunea voastră de credință? 

73 Acesta este timpul vostru, o, suflete! Trezește-te, ridică-te, vino la Mine! 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 221  
1 Oameni buni, acum ating cele mai sensibile corzi ale inimilor voastre pentru a vă pregăti și a vă 

face demni de a primi învățătura mea. 

2 Vă vorbesc acum prin intermediul Mamei Divine, acel Spirit care a devenit om în Era a Doua 

pentru a îndeplini un destin înalt. 

3 Maria a fost trimisă pentru a dezvălui virtutea, exemplul și divinitatea ei perfectă. Ea nu era o 

femeie ca toate celelalte printre bărbați. A fost o femeie de o natură diferită, iar lumea i-a contemplat viața, 

i-a învățat modul de gândire și de simțire, a cunoscut puritatea și grația sufletului și a trupului ei. Ea este 

un exemplu de simplitate, umilință, altruism și iubire. Cu toate acestea, deși viața ei a fost cunoscută de 

lumea de atunci și de generațiile care au urmat, sunt mulți cei care nu-i recunosc virtutea, virginitatea. Ei 

nu pot explica faptul că a fost atât virgină, cât și mamă. Motivul este că omul este necredincios din fire și 

nu știe să judece lucrările divine cu un spirit trezit. Dacă ar studia scripturile și ar cerceta întruparea Mariei 

și viețile strămoșilor ei, ar ști în cele din urmă cine este ea. 

4 Maria este divină prin natură, spiritul ei este una cu Tatăl și cu Fiul. De ce să o judecăm omenește, 

când ea a fost fiica aleasă care a fost anunțată omenirii încă de la începutul timpului ca fiind creatura pură 

în care se va întrupa "Cuvântul divin"? 

5 Atunci de ce omul blasfemiază și se îndoiește de puterea mea și cercetează fără respect lucrările 

mele? Motivul este că nu s-a cufundat în învățăturile mele divine, nu a meditat la ceea ce spun scripturile 

și nu s-a supus voinței mele. 

6 Astăzi, în "Epoca a treia", el se îndoiește de asemenea că Maria se face cunoscută oamenilor. Dar 

eu vă spun că ea participă la toate lucrările mele pentru că este întruchiparea celei mai tandre iubiri care 

locuiește în Spiritul meu divin. 

7 V-am dat dovezi ale acestui adevăr și am permis profeților din toate timpurile să fie martori ai 

Mariei ca Mamă Universală. Astăzi, cei care posedă acest dar au văzut-o, de asemenea, manifestându-se în 

alegorii sau parabole. Ați simțit prin intermediul ei influența ei maternă mângâindu-vă, încurajarea și 

consolarea ei ușurându-vă suferințele și, de asemenea, simțiți că mijlocirea ei v-a salvat de multe pericole 

─ într-o vreme în care lumea merge pe diferite căi într-un ritm uluitor, ghidată de știință, când 

materializarea, vanitatea și plăcerile i-au îndepărtat pe oameni de la adevărata cale. 

8 De aceea, chem inima poporului Meu pentru a-i învăța și apoi îi trimit ca mesageri ai acestei Vești 

Bune. 

9 Emisarii mei au fost întotdeauna respinși. Dar nu vă îngrijorați, căci Atotputernicul este cu robii 

Săi. Eu însumi am fost judecat greșit, pentru că nu toți erau capabili să recunoască prezența lui Dumnezeu 

în Hristos și erau pregătiți să vadă în El doar un profet sau un iluminat. 

10 A trebuit să dau mărturie despre Mine prin viața Mea, prin faptele Mele supraomenești și prin 

moartea Mea supraomenească. Și, având în vedere acest adevăr, mulți au pornit la drum cu o credință 

arzătoare în inimile lor, mărturisind învățătura Mea. 

11 Deși am murit, nu te-am părăsit. Căci după moartea jertfitoare M-am arătat plin de viață 

duhovnicească. Am venit la poporul Meu în "Valea Spirituală" și acolo i-am pregătit, i-am înfășurat în 

lumina Mea, i-am îmbrăcat cu haina albă a purității și i-am trimis în lume pentru a redeveni oameni. Dar a 

venit timpul să unesc triburile poporului Meu și i-am chemat în acest colț de pământ. Căci voi sunteți cu 

adevărat poporul lui Israel, dar nu prin sânge, ci duhovnicește. Împărăția mea nu este din această lume și 

nici casa voastră veșnică nu este pe pământ. 

12 Priviți-l pe Regele și Domnul vostru cum coboară plin de umilință și dragoste în depravarea umană 

pentru a aduce instrucția Sa celor morți la lumina Erei a Treia. 

13 Nu Mă mai căutați în cultele idolatre. Nu mai este timpul să Mă iubiți într-un mod fanatic. Din cele 

mai vechi timpuri am combătut aceste înclinații rele printre voi și v-am dezvăluit comuniunea directă cu 

Spiritul Meu prin intermediul rugăciunii. 

14 Scrierile vremurilor trecute ar putea să vă dezvăluie ceea ce vă repet astăzi; dar omul a îndrăznit să 

falsifice adevărurile Mele pentru a le răspândi în mod falsificat. Și astfel, acum aveți o umanitate bolnavă 

mental, obosită și singuratică. 
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15 De aceea, apelul Meu de trezire se aude prin intermediul purtătorului de voce, pentru că nu vreau 

să cădeți în confuzie. 

16 Pe calea pe care v-o deschid în acest moment, veți putea descoperi ceea ce v-am învățat în trecut, 

căci toate sunt una și aceeași. 

17 Oamenii merg pe drumul lor cu dorință, în dorința de dreptate, de adevăr, de milă și de iubire. Ei se 

împiedică și cad din cauza indiferenței umane. Dar cei care au auzit această voce în Era a Treia mi-au 

simțit prezența, iar la esența mea spirituală și-au satisfăcut foamea, setea și durerea. Cu toate acestea, 

printre cei care au fost martori la manifestarea mea, există unii care o neagă, deoarece consideră că este 

imposibil ca Dumnezeu să se învrednicească să se manifeste printr-un om păcătos. 

Necredincioșilor le spun că lumina cea mai pură a divinității nu este întunecată de păcatul omenesc, 

pentru că lumina Mea este infinit mai presus de faptele bune sau rele ale oamenilor și, în plus, am venit să 

dau lumină celui care locuiește în întuneric. 

18 Este o bucurie divină să vină la păcătos, să-i mângâie inima, să-l facă să simtă căldura Tatălui și 

să-i facă să cunoască gustul pâinii vieții veșnice. 

19 Voi, care Mă ascultați și știți că formați poporul Domnului ─ înțelegeți că până acum nu v-ați 

îndeplinit misiunea pe care Tatăl v-a încredințat-o de la începutul timpului, că ați ascuns Legea și ați 

semănat cu durere cărările. Dar amărăciunea și loviturile destinului te-au făcut să cunoști durerea pentru a 

putea înțelege și iubi sora ta, umanitatea. 

20 Cuvântul meu este universal. Dar dacă nu este auzit de întreaga lume, este din cauza 

materialismului lor, care acoperă ochii oamenilor ca un bandaj întunecat, și pentru că auzul lor spiritual și-

a pierdut sensibilitatea de a auzi Cuvântul divin. 

21 Vin vremuri periculoase în calea voastră. Războiul, cu imensa sa durere, mizerie și suferință, va 

zgudui din nou omenirea. Gândurile și sentimentele vor fi aruncate în consternare și toate acestea vor arăta 

omenirii lipsa de supunere față de legile Mele de iubire și dreptate. Dar Eu, ca un Tată iubitor, Mă voi 

opune haosului și voi străluci cu lumina Mea ca o zare de pace și răscumpărare pe firmament. 

22 Vă pregătesc pentru ca mâine să fiți lumina lumii, pentru ca voi să fiți viață și pâine, milă și iubire 

în mijlocul semenilor voștri. 

23 Pătrundeți în Cuvântul Meu și Mă veți găsi în sensul lui. 

24 Cuvântul meu, care este lumină și pace pentru suflet, coboară în inimile voastre în aceste 

momente. Lumina mea îi dorește pe acești oameni care au primit revelațiile mele divine în cele "Trei 

Timpuri". 

25 Israel dormea când, deodată, semnele venirii Mele au început să-l trezească și să-l tulbure. M-am 

așezat în mijlocul oamenilor și am deschis o nouă eră pentru ei. 

26 În noile mele învățături am adus învățături mai cuprinzătoare decât cele din vremurile trecute, 

pentru că am găsit mai multă receptivitate în minți și o dezvoltare mai mare în suflete. 

27 Nu luați ca pe o preferință faptul că am ales un popor de pe pământ dintre celelalte: Îi iubesc în 

mod egal pe toți copiii Mei și popoarele pe care le-au format. 

28 Fiecare popor aduce o misiune pe pământ, iar destinul pe care l-a adus "Israel" este acela de a fi 

profetul lui Dumnezeu printre oameni, farul credinței și calea spre desăvârșire. 

29 Profețiile și revelațiile mele, pe care vi le-am dat încă din primele timpuri, nu au fost interpretate 

corect pentru că nu venise încă ceasul ca omenirea să le înțeleagă. 

30 În trecut, "Israel" era un popor de pe pământ; astăzi este un popor împrăștiat în toată lumea; mâine, 

poporul lui Dumnezeu va fi format din toate sufletele care, împreună cu Tatăl lor, vor forma Familia 

Divină într-o armonie perfectă. 

31 Cuvântul meu este Cartea Înțelepciunii care îl va face pe om să intre într-o viață necunoscută, mai 

înaltă și mai frumoasă. El va ajunge să îi cunoască esența și, prin spiritul său, va înțelege revelațiile care 

înainte îi apăreau ca niște secrete insondabile, dar pe care Tatăl a vrut să le dezvăluie atunci când va veni 

ceasul. 

32 Veți căuta și veți iubi învățăturile spirituale și, prin eforturile depuse pentru atingerea acestui ideal, 

veți simți că drumul vieții voastre pe pământ va deveni mai ușor. Fiecare oră care trece, fiecare zi și 

fiecare an care trec, vă aduc mai aproape de punctul culminant al acestui timp. 



U 221 

75 

33 Eu dau cuvântul meu din belșug, pentru ca atunci când nu va mai fi auzit, să nu fiți în confuzie. Nu 

vreau ca acea zi să-i ia prin surprindere pe "cei dintâi" și pe "cei din urmă". Cu câtă încredere veți putea să 

vă dedicați apoi îndeplinirii misiunii voastre, dacă veți ști să înțelegeți și să urmați instrucțiunile mele! 

34 Trebuie să renunțați încă la multe obiceiuri care încă vă întunecă viața și cultul. Trebuie să vă 

străduiți să vă înălțați existența pentru a putea învăța să citiți cartea divină care există în Mine. 

35 Mă adresez mai mult spiritului decât inimii, pentru că spiritul este cel care poate înțelege ce 

înseamnă înălțimea și eternitatea. Dar celor care au făcut din acest pământ casa lor "veșnică" și care caută 

în el glorie, onoruri, plăceri și putere, le spun: Priviți lumea voastră, cum este zguduită de durere, plină de 

mizerie și nenorocire, și iradiată de luminile înșelătoare ale unei științe egoiste și deșarte! 

36 Întreaga viață și toate faptele oamenilor sunt judecate în aceste momente. Chiar și natura bântuie 

sufletele prin elementele sale și vorbește inimilor. 

37 Voi întreba fiecare creatură care este fructul sarcinii sale. Care va fi răspunsul său față de Etern? 

Iar voi, mulțimi de oameni, care ați auzit glasul meu în acest timp și știți că prin fiecare cuvânt al meu ați 

primit o însărcinare ─ ce veți răspunde când va veni ceasul? 

38 Adevărat vă spun că le acord unora și altora timpul necesar pentru ca ei să nu se prezinte la Mine 

goi, pătați sau nenorociți. Vreau să vă văd puternici, ca să puteți rezista la nenorociri, la marile lecții ale 

vieții, la tentații. 

39 Cu adevărat, vă spun, sunteți mai puternici decât credeți, dar trebuie să pătrundeți și mai mult în 

învățătura mea, pentru a putea descoperi în voi înșivă comoara spirituală cu care este înzestrată fiecare 

creatură umană. 

40 Poți rezolva conflicte, alunga întunericul și face lumină, îndepărta răul și atrage binele. 

41 Soldați ai lui Dumnezeu se vor numi cei care vor ști să-și ia armele și cu ele să învingă orice 

opoziție. Sufletele mai dezvoltate își vor proteja în mod involuntar frații și surorile mai slabe, iar aceștia, la 

rândul lor, vor simți cu ce inimă se vor simți mai în siguranță. 

42 Măreția unui om nu va mai fi măsurată după bunurile sale pământești, nici după titlurile sale, nici 

după hainele sale. Într-o persoană săracă va putea fi un suflet înălțat prin dezvoltarea și spiritualizarea sa, 

iar printre aceștia sunt mulți cei care vor dezvălui omenirii adevărul etern. 

43 Această oră în care vă uniți cu mine este un moment de fericire spirituală pentru voi, pentru că vă 

pregătiți să primiți inspirația cuvântului meu și ordinele mele. Sufletul tău s-a purificat pentru a primi și a 

înțelege esența acestei instrucțiuni. 

44 Unii dintre voi au fost dispuși și pregătiți să mă asculte, alții au refuzat cu încăpățânare să mă 

recunoască. Dar eu aștept cu răbdare trezirea acestor discipoli. Am venit ca un luptător și M-am aruncat în 

luptă pentru a cuceri suflete, pentru că sunt copiii Mei. Nu severitatea va fi cea care le va învinge 

recalcitranța, ci dragostea și răbdarea Mea. Vreau să Mă vedeți, să Mă recunoașteți pentru ca să Mă iubiți 

și să știți că trăiți într-un univers pe care Eu îl conduc cu vigilență și că trebuie să urmați calea dreptății pe 

care v-am pregătit-o. 

45 Eu v-am dat Legea și am așteptat să o respectați, în funcție de ceea ce vă spune conștiința voastră. 

Nu v-am impus voința mea, pentru că v-am dat o voință proprie, libertate de voință, capacități pentru a vă 

face să fiți ca mine. Dar dacă vreți să cunoașteți dorința Mea, vă spun că acum vreau să vă văd umblând cu 

atenție în legile dreptății, fără să faceți fărădelegi, pentru ca să lăsați urmașilor voștri o sămânță bună, un 

exemplu clar, o cale luminoasă. 

46 Instrucțiunea pe care v-o las astăzi pentru perfecționarea voastră face parte din Cartea Cuvântului 

Meu, în care este cuprinsă înțelepciunea Mea, astfel încât să poată fi studiată și simțită ─ mai mult cu 

spiritul decât cu mintea sau cu inima. 

47 Există multă sărăcie în sufletele oamenilor ca urmare a spiritualității lor scăzute. De aici vine 

tristețea, sentimentul de abandon, foamea. Această umanitate, pe care o iubesc atât de mult, trebuie să se 

hrănească cu înțelepciune, cu esență pură, și numai Cuvântul divin o va întări. Pentru ca omenirea să 

primească mărturia oamenilor care M-au auzit, trebuie să aștepte pregătirea și dedicarea voastră pentru a 

vă îndeplini misiunea. 

48 V-am învățat să lucrați cu duhul, astfel încât munca voastră să fie bogată în beneficii. Ți-am spus 

că acolo unde picioarele tale nu pot ajunge pentru că distanța este prea mare, spiritul tău poate duce 

mesajul tău și poate îmbunătăți situația popoarelor și națiunilor aflate în pericol, a caselor în care a intrat 
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suferința sau a bolnavilor care cer milă. Toate acestea pe care le puteți face în numele Meu, Eu vă permit 

să le faceți, pentru ca voi să-mi arătați un merit mai mare. 

49 Nu există distanță pe care spiritul să nu o poată depăși. Poți trimite o rugăciune sau o urare de bine 

semenilor tăi și nu vei întâmpina niciun obstacol care să te oprească în dorința ta de a trimite mesajul tău 

de bunăvoință către ceilalți. 

50 Spiritul vostru simte că se apropie momentul în care va intra într-o perioadă de mai mare înălțare, 

în care trebuie să ajungă la înțelegerea darurilor sale în toată semnificația lor. 

51 Nu vreau să vă părăsesc fără să fi primit ultimele lecții pe care trebuie să vi le dau. În acest timp, 

vă voi atrage atenția asupra Lucrării mele, din prima până la ultima parte, pentru ca voi să vă simțiți 

capabili să demonstrați umanității mărturia Cuvântului meu prin faptele voastre de iubire. 

52 V-am învățat să vă rugați pentru ca voi să învățați să fiți în contact cu mine și să primiți inspirația 

mea care vă va lumina în momentele de încercare. Pentru că oamenii vor fi scufundați într-un haos mai 

mare decât cel pe care îl trăiesc în prezent și, de aceea, este necesar să vă rugați pentru toți semenii voștri. 

53 Scriu istoria umanității. În această carte va fi consemnat tot ceea ce ați făcut în lume. Vreți să 

arătați exemple de ascultare și răbdare sau preferați să lăsați o moștenire de neascultare și răzvrătire? 

54 Mulți dintre voi nu vor mai avea o altă ocazie de a se întoarce pe Pământ pentru a se revanșa 

pentru fărădelegile voastre. Nu veți mai deține instrumentul pe care îl aveți astăzi, care este corpul vostru 

pe care vă sprijiniți. Trebuie să înțelegeți că venirea pe lume este un privilegiu pentru suflet, nu este 

niciodată o pedeapsă. Prin urmare, trebuie să vă folosiți de acest har. 

55 După această viață, veți merge în alte lumi pentru a primi noi lecții, iar acolo veți găsi noi 

oportunități de a vă ridica și mai mult și de a vă perfecționa. Când vă veți fi îndeplinit îndatoririle de ființe 

umane, veți părăsi această lume cu satisfacție, pentru că v-ați îndeplinit sarcina, iar în sufletul vostru va fi 

pace. 

56 În acest moment, v-am trimis nu doar pentru a vă salva pe voi înșivă, ci și pentru că v-am 

încredințat o legiune de ființe încarnate și care nu mai sunt încarnate, pentru care veți fi ghizi și gardieni. 

57 Tuturor trebuie să le aduceți Cuvântul Meu cu aceeași puritate cu care vi l-am dat vouă ─ simplu în 

forma sa exterioară, dar profund în miezul său, plin de conținut, plin de revelații pentru toți, fie ei educați 

sau needucați. După marile dispute care vor izbucni în lume în căutarea adevărului, învățătura mea va 

triumfa, o singură viziune asupra lumii va prevala. Formele de închinare a oamenilor la Dumnezeu se vor 

simplifica pentru a deveni spirituale. Vei cunoaște toate căile și vei alege cea mai scurtă pentru a ajunge la 

Mine. 

58 Munca mea va încununa efortul tuturor celor care au trăit cu sacrificiu în așteptarea revenirii mele. 

Ea va clarifica multe dintre misterele pe care omul nu a fost încă capabil să le înțeleagă, va fi o armă 

puternică în mâinile celor care iubesc bunătatea și dreptatea și va umple inimile de bucurie. 

59 Îi veți vedea pe marii "prinți" convertindu-se la învățătura mea și renunțând la stăpânirea lor, la 

puterea lor temporală, pentru a o atinge pe cea a Spiritului ─ cea care nu trece niciodată. De asemenea, 

veți vedea cum se prăbușesc biserici care înainte erau strălucitoare în aroganța și vanitatea lor, pentru ca 

apoi să urmeze calea mea de umilință. Cei flămânzi, chiar și în ultimele mele cuvinte, vor căuta cu lăcomie 

Spiritul Adevărului, Mângâietorul, Maestrul care se întoarce victorios pentru a-și reconstrui împărăția în 

sufletele oamenilor. 

60 Înainte ca toate acestea să se întâmple, toate fraudele și toate minciunile vor fi denunțate. Nu veți 

mai permite nicio falsificare. Cărțile care nu conțin adevărul vor dispărea și va rămâne doar cartea pe care 

am încredințat-o oamenilor și care a fost scrisă în sufletele lor încă de la începutul timpului. 

61 Ori de câte ori omenirea a fost în pericol, am venit să o salvez. Astăzi pregătesc poporul Meu 

pentru a fi bastionul acestei umanități care a fost încurcată în atâtea lupte, care a căzut într-un haos din 

care nu a putut să se ridice. Când această încercare se va încheia, curcubeul păcii va străluci. 

62 Care dintre voi va fi pe pământ în acel moment? Care dintre voi va trăi pentru a vedea această eră a 

păcii? Adevărat vă spun că ziua aceea nu este departe, și atunci vor veni aceste 

lumea să fie o reflectare a pământului făgăduinței care există în lumea de dincolo. 

63 Iubirea care este originea și rațiunea de a fi a voastră va fi în toate inimile, din care se va naște o 

adorare simplă și pură a lui Dumnezeu care va ajunge până la Mine. 
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64 Nu v-ați gândit la ziua de mâine și așteptați cu calm desfășurarea evenimentelor. Aveți încredere 

că Maestrul își va apăra opera. Dar trebuie să vă amintiți că pe omul pe care vreau să-l salvez prin lucrarea 

mea. M-am întors mereu împotriva dușmanilor lui, dar aceștia sunt vanitatea lui, egoismul lui, dragostea 

lui pentru lume, materialismul lui, și vreau ca voi să fiți soldați invincibili în această bătălie, pentru a putea 

opri și distruge răul care locuiește astăzi în voi. 

65 Pocăința, ca o apă purificatoare, spală acum sufletele, iar lumina, recunoașterea poruncilor mele, le 

pătrunde. Bunele intenții au început să germineze. 

66 Binecuvântez toate faptele și gândurile bune ale copiilor mei. 

67 Am venit să vă dau ceea ce vă lipsește. Ce vă pot oferi acele creaturi prin care Mă manifest pentru 

a vă hrăni sufletul? Deși sunt, ca și voi, după chipul meu și au în ei virtuțile mele, nu sunt capabili să vă 

ofere Pâinea Spiritului. Considerați-i doar ca pe niște instrumente ale Mele pentru această formă de 

manifestare pe care am încheiat-o cu omul. 

68 Sufletul lui Israel a evoluat. Cu toate acestea, ea nu a ajuns la o spiritualizare completă și a fost 

necesar ca Eu să vă dau instrucția Mea în cuvinte audibile, prin intermediul facultății umane de înțelegere, 

pentru a Mă face pe Mine însumi inteligibil pentru voi. 

69 Vremurile în care Iisus, "Cuvântul" meu întrupat, se dezvăluia oamenilor s-au încheiat. El este 

acum exemplul pentru purtătorii de cuvânt de astăzi, iar dacă îl vor imita, vor obține mari obiecții și mari 

mulțimi îi vor urma. 

70 Nu toți au înțeles Lucrarea Mea, care a fost scrisă cu litere care au rămas de neșters de-a lungul 

veacurilor. De aceea, mă apropii de voi pentru a vă ajuta să înțelegeți învățătura mea din veacurile trecute 

și să studiați revelațiile prezente. Eliberați-vă, oameni buni, și nu va mai rămâne nici robie, nici captivitate. 

Fiți liberi să iubiți, să credeți, să gândiți și să lucrați pentru binele mondial. 

71 Căutați și recunoașteți în voi înșivă asemănarea pe care o aveți cu Mine, astfel încât să realizați 

lucrări puternice și să lăsați ca imaginea Mea să fie recunoscută în lucrările voastre de iubire pentru 

semenii voștri. Dacă, pe de altă parte, vă abateți de la calea cea dreaptă, vă îndepărtați de Creatorul vostru 

și nu veți permite spiritului meu să se manifeste în lucrările voastre. Atunci veți limita puterile cu care v-

am înzestrat, vă veți pierde direcția și nu veți ști de unde ați venit, unde vă duceți și când vă veți întoarce la 

Mine. 

72 Spiritul omului este flămând, caută hrana care îi lipsește în religii, viziuni ale lumii sau învățături. 

El simte chemarea Tatălui său și nu știe unde să-L găsească. I-am vorbit spiritului său de pe munte pentru 

ca el să învețe să evolueze în sus și să ajungă la o comuniune directă cu spiritul meu. 

73 Îi invit pe toți în casa mea și, întrucât sunt mulți care nu știu cum să mă caute, am făcut ca 

manifestările mele să fie direct perceptibile. Ca un bun păstor, fac perceptibil obstacolul care este 

pântecele meu, pentru ca sufletele să se odihnească în el. 

74 Eu vă voi asigura totul pentru călătoria de întoarcere la Mine. Înțelegeți sensul Cuvântului Meu, 

atunci veți avea cunoștințele necesare și încurajarea în el. 

75 Nu excludeți pe nimeni, pe toate drumurile există oameni de bunăvoință ─ suflete care Mă iubesc 

și știu să primească darurile Mele. Aveți mereu în fața ochilor porunca Mea, care vă spune: "Iubiți-vă unii 

pe alții". 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 222  
1 Voi vedeți plecarea Maestrului ca fiind foarte aproape și de aceea plângeți în tăcere, pentru că v-ați 

obișnuit cu Cuvântul Meu iubitor. Dar eu vă spun: Nu voi pleca fără să vă fi dat mai întâi ultima mea 

instrucțiune și, astfel, nu veți fi stânjenit în a transmite instrucțiunile mele. 

2 Se apropie mari încercări pline de durere, iar rugăciunea ta va putea realiza multe în acele ore de 

amărăciune. Uniți-vă în munca voastră spirituală, urmați ordinele mele, pentru că nu vreau ca fărădelegile 

și neascultările voastre să fie tipărite în Cartea de Aur. 

3 În acest timp, numărul celor chemați a fost mare. De fiecare dată când Mă așez în mijlocul vostru, 

noi inimi vin să mărească rândurile voastre. Ei seamănă cu mormintele pentru că păstrează în ei un mort 

care este propria lor inimă. 

4 Dar durerea purifică sufletele. Prin urmare, mulți nu se vor mai încarna. Ei vor merge în alte lumi 

de viață pentru a se dedica sarcinilor pe care Tatăl le instruiește să le îndeplinească. 

5 Vă ajut în reînnoirea voastră, astfel încât, atunci când veți pleca din această lume, să nu trebuiască 

să vă ispășiți fărădelegile, ci să vă prezentați în fața Judecătorului Suprem puri de orice pată. 

6 Înțelegeți că tot ceea ce le faceți semenilor voștri îmi faceți și Mie, pentru că toți sunteți o parte din 

Mine Însumi. Nu uitați acest lucru, ca să îl puteți vedea pe Tatăl vostru în fiecare dintre vecinii voștri. 

7 Oamenii ajung să simtă plăcere să provoace durere. Dar, mai devreme sau mai târziu, pocăința 

vine și ea ca un judecător inexorabil care să te judece și să te spele. 

8 Dacă în acest moment vă îndepliniți înalta voastră misiune de a vă reînnoi și de a vă salva semenii, 

mâine numele vostru și al poporului meu va fi rostit cu respect și recunoștință, chiar și în cele mai 

îndepărtate regiuni. 

9 Nu pierdeți sentimentul satisfăcător de a vă numi pe bună dreptate discipolii mei după plecarea 

mea. Dar trebuie să fiți pregătiți să vă arătați în provincie, în orașe și sate, să aduceți Vestea cea bună a 

celui de-al treilea Testament al meu și să dați mărturie despre ea prin faptele voastre bune. 

10 În acest moment, după toate aparențele, unele doctrine umane au triumfat și există diferite 

ideologii. Dar se apropie momentul în care o singură viziune asupra lumii va prevala, când omenirea se va 

uni într-o singură doctrină, iar aceasta va fi spiritismul. 

11 Forțele naturii vor avea grijă ca oamenii să se trezească și, ori de câte ori vor încerca să-mi 

pervertească adevărul, aceste forțe vor vorbi despre dreptatea mea. 

12 Lucrarea mea va ajunge la clerici, la regii și stăpânii pământului, și îi veți vedea îngenuncheați în 

fața Divinității mele. Atunci multe cărți vor dispărea în foc și va deveni o carte de cunoaștere comună pe 

care "penele mele de aur" au scris-o sub dictarea mea pentru cunoașterea generațiilor viitoare. 

13 Ei vor studia această carte și oamenii o vor cere cu insistență, dornici să cunoască viitorul. Căci 

marele haos va fi ghicit de omenire. 

14 Țineți neabătut de speranță, căci după acest haos, pacea va fi mare! Prosperitatea va fi foarte mare. 

Chiar și natura, care uneori vă pare ostilă, o veți vedea frumoasă în diferitele ei anotimpuri. Munții, văile și 

dealurile vor arăta înflorire și frumusețe. Pomii vor fi plini de fructe bune, iar sănătatea, bunăstarea și 

pacea vor cuprinde viața oamenilor. 

15 Astăzi, pământul se purifică de orice impuritate până când ajunge la o nouă virginitate. 

16 Chiar înainte de izbucnirea plăgilor, vă voi da o prefigurare a lor și vă voi vorbi în vis, ca să fiți 

avertizați și să vă rugați pentru ceilalți. 

17 Nu ați asistat încă la începutul luptei împotriva operei mele și trebuie să vă treziți, pentru că 

oamenii educați vor lupta împotriva ei. 

18 Nu vă mai gândiți prea mult la nevoile trupului și gândiți-vă în schimb la viitorul spiritual al 

întregii omeniri. 

19 Învățătura Mea se va răspândi pe tot pământul, dar nu vor fi cei neștiutori cei care o vor face 

cunoscută. Ei vor fi noii mei apostoli ai smereniei și spiritualității, care prin faptele lor vor da mărturie 

despre mila și iubirea Creatorului lor. 

20 Nu lăsați omenirea să vadă că sunteți slabi și că nu ați învățat nimic de la Mine. Realizează că 

oamenii au multe de învățat de la tine. Nu fiți ca aceia care spun: "Doamne, fă în mine voia Ta", dar care 

se răzvrătesc în momentul încercării și chiar îndrăznesc să-mi impute imperfecțiuni. 
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21 Vorbesc simplu, în limba voastră, pentru că nu vreau să las nimic în mister. În acești ultimi ani ai 

șederii mele printre voi, vă voi aduce în atenție multe învățături. O, popor binecuvântat al lui Israel, care 

traversezi deșertul ca un rătăcitor neobosit: oprește-te o clipă pentru a asculta cuvântul Meu. Casa mea își 

deschide porțile pentru toți cei care bat cu umilință la ele. Satisfaceți-vă foamea și setea și nu veți mai fi 

niciodată flămânzi și însetați. 

22 Treceți acum prin zile de încercare, vremuri de purificare și reparație. Dar eu sunt cu voi pentru a 

vă ajuta să nu slăbiți în încercare. Întăriți-vă în certitudinea că sunteți aceiași oameni ca și cei din 

vremurile trecute: un popor puternic și curajos, o barcă de salvare pentru cei naufragiați, un bun tovarăș de 

drum, un prieten, un frate și un model de urmat. Sarcina pe care v-am încredințat-o astăzi este să iubiți. 

Iubirea este sămânța pe care am semănat-o în voi pentru că ea este originea și rațiunea tuturor creaturilor. 

23 Când reflectați că Eu sunt înțelepciune ─ acea înțelepciune izvorăște din iubire. Când Mă recunoști 

ca Judecător ─ această jurisdicție se bazează pe iubire. Când Mă considerați puternic ─ puterea Mea se 

bazează pe iubire. Dacă știi că sunt veșnic ─ Veșnicia mea vine din iubire, pentru că ea este viață și viața 

face sufletele nemuritoare. Iubirea este lumină, este viață și cunoaștere. Și această sămânță v-am dat-o încă 

de la începutul timpului ─ singura pe care am semănat-o ca un lucrător de pământ desăvârșit în câmpurile 

care sunt inimile voastre. 

24 Astăzi, în Era a treia, porniți din nou spre câmpurile Domnului pentru a semăna sămânța pe care ați 

găsit-o. Dar ați experimentat că nu toate câmpurile sunt ușor de semănat, ați văzut că unele dau roade 

repede, iar altele târziu. Pe unele le-ați găsit tari ca niște pietre, altele erau acoperite de ciulini și buruieni, 

iar foarte puține au fost pure și pregătite. Trebuia să muncești din greu pentru a curăța acele câmpuri și 

apoi pentru a le semăna. Dar dacă ai avut răbdare și le-ai udat cu apa credinței tale, ai putut vedea în 

câmpurile sterpe de până atunci că sămânța a încolțit și a crescut, și te-ai bucurat de asta. Acele câmpuri 

care păreau să te respingă constant sunt acum prietenii tăi, speranța ta și ți-au adus pace în suflet. Acolo 

este munca voastră, zelul și devotamentul vostru, nu vă mai puteți separa de ele. 

25 Continuați să vegheați și să vă rugați pentru aceste câmpuri, căci din roadele pe care le veți culege 

veți putea să vă hrăniți pentru totdeauna. Dar pentru ca acest fruct să aibă gust bun pentru tine și să-ți 

aducă adevărata viață, trebuie să-l cultivi cu sârguință, astfel încât sămânța să devină o plantă, iar aceasta 

să devină un copac puternic, cu ramuri largi care dau umbră binevenită călătorului și fructe abundente care 

dau viață unor mari mulțimi. Apoi, această sămânță trebuie să se întoarcă în inima pământului pentru a 

continua să germineze, să crească și să dea roade până la sfârșitul timpului. 

26 Cât de mare este bucuria mea atunci când sunt printre discipolii mei, în aceste momente de 

adevărată comuniune spirituală. Este momentul fericit în care Tatăl simte dragostea copiilor Săi și aceștia 

primesc sărutul părintesc care îi întărește. Este momentul în care, după sosirea voastră, îmi spuneți: "Tată, 

am lucrat conform instrucțiunilor Tale. Cu toate acestea, întrucât nu suntem perfecți, venim la Tine ca 

niște copilași, plini de blândețe și umilință, pentru a-Ți arăta sămânța noastră așa cum este în prezent și 

pentru ca Tu, Stăpâne divin, să ne instruiești cu dragostea și înțelepciunea Ta, să ne corectezi și să ne spui 

cum să procedăm. Arată-ne ce am făcut rău, pentru ca, cu ajutorul Tău, să îmbunătățim și, pregătiți de mila 

Ta, să prezentăm umanității lucrarea fără să-i adăugăm sau să-i luăm vreun merit." 

27 Iar Eu vă răspund: Fiți binecuvântați pentru că vă încredeți în Mine. Știți că nu veniți la un călău 

sau la un judecător nedrept, ci că sunteți la un Tată care este numai iubire și învățătură. 

28 Vă dau instrucțiuni suplimentare pentru ca voi să vă pregătiți și să folosiți cuvintele mele până în 

ultima clipă, pentru ca după 1950 să rămâneți învățători și conducători de oameni. 

29 Lumea este supusă unei încercări, națiunile simt întreaga greutate a justiției mele căzând asupra 

lor, iar lumina mea, vocea mea care vă cheamă, se face simțită în întreaga umanitate. 

Oamenii simt Prezența Mea, percep Raza Mea Universală coborând și poposind asupra lor; ei Mă 

bănuiesc fără să cunoască această Lucrare*, fără să fi auzit Cuvântul Meu, și își ridică sufletul spre Mine 

pentru a Mă întreba: "Doamne, în ce vremuri trăim? Aceste necazuri și suferințe care i-au lovit pe oameni 

─ ce înseamnă ele, Părinte? Nu auzi Tu plângerile acestei lumi? Nu ai spus Tu că vei veni din nou? Când 

vei veni Tu, Doamne?" Și în fiecare grup de credință și comunitate religioasă, spiritul copiilor mei se 

ridică și ei Mă caută, Mă întreabă, se interesează de Mine și Mă așteaptă. Și când nu sunt în stare să Mă 

simtă din cauza lipsei lor de pregătire, credința lor slăbește, sunt confuzi și blasfemiază. 
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Dar vă spun că ar fi fost deja timpul ca emisarii voștri să fi trecut granițele națiunii voastre și să fi venit 

la ei ca pionieri ai învățăturii mele, aducându-le Vestea cea Bună și ajutându-i să înțeleagă sensul 

încercărilor, motivul haosului în care trăiește omenirea. 
* 
Revelațiile lui Hristos la a doua Sa venire în Cuvânt, în formă spirituală, care au început în 1866 în Mexic, prin 

pionierul Ilie. 

30 Voi ați adormit, oameni buni, și ați lăsat timpul să treacă nefolosit, și v-ați limitat doar la a vă 

bucura de cordialitatea Cuvântului meu, la a primi minunile mele, la a auzi iertarea mea care vă mângâia 

în mod constant, fără să vă gândiți că în acele momente în care vă bucurați de pace, erau milioane de 

semeni de-ai voștri care se rătăceau de viață și își pierdeau credința, care își urmau drumul fără Dumnezeu 

și fără lege, care erau lipsiți de pâinea cea de toate zilele și de hrana spirituală. 

31 În timp ce voi vă adunați în jurul unei mese cu frații și surorile voastre, cu copiii, soțiile sau soții 

pentru a vă bucura de mesele voastre, există mii de familii împrăștiate care își văd casele distruse de 

războaiele care au aprins pasiunile umane și poftele de putere. Mulți părinți și-au pierdut copiii, multe 

mame nu au mâncare pentru copiii lor mici. Sunt mulți orfani care de mult timp nu au mai putut vedea 

chipul iubit al părinților lor ─ văduve care și-au pierdut mințile din cauza durerii, mulțimi de oameni care 

au fost luați prizonieri, care golesc un pahar de suferință și mănâncă doar o bucată de pâine care nu este 

suficientă pentru a-și hrăni trupul. 

32 Deși durerea fizică pe care o suferă națiunile este sângeroasă ─ gândiți-vă cât de mare este atunci 

durerea pe care o suferă în prezent sufletele. Adevărat vă spun că ei beau acum drojdia paharului cel mai 

amar. 

33 Ridicați-vă, oameni buni, pregătiți-vă în rugăciune pentru a putea ajunge la acele națiuni cu 

gândurile voastre ca porumbei ai păcii și pentru a deschide porțile luminii, ale rațiunii și ale dreptății 

pentru acele popoare. Vă pregătesc acum, dar mai întâi am vrut să vă purific. Amintește-ți: pentru a ajunge 

la Mine ─ câte încercări a trebuit să trăiești și câtă amărăciune ți-a biciuit sufletul și trupul! Pentru unii a 

fost boala, pentru alții greutățile, respingerea celor dragi, neglijarea sau plecarea lor. Durerea în toate 

formele ei a fost băută de tine ca o cupă foarte amară pentru a te purifica în cele din urmă. Inima ta s-a 

deschis în cea mai adâncă durere care te-a purificat pentru a putea să mă recunoști și să mă iubești. 

34 Când ați venit la Mine, conduși de Ilie, Bunul Păstor, ați venit cu multă umilință să Mă întrebați ce 

vreau să fac cu voi. Pentru că Mi-ați cerut cu umilință să împlinesc voința Mea în voi. Iar voința mea a fost 

să vă învăț iubirea, iertarea și mila în toate formele lor. Pentru aceasta v-am dat daruri spirituale, abilități și 

daruri de har. 

35 Rămân încă printre voi pentru că nu ați fost încă în stare să înțelegeți instrucția mea divină în toată 

măreția ei. Voi nu sunteți încă pregătiți pentru luptă și, de aceea, voi continua să vă vorbesc până la 

sfârșitul anului 1950. 

36 Această învățătură nu va salva doar poporul meu ales, ci și toate națiunile pământului. Îi voi 

elibera pe copiii mei din orice sclavie sau captivitate, pentru ca ei să se simtă stăpâni pe ei înșiși și să nu 

cadă din nou în captivitatea ignoranței sau a fanatismului. Apoi, după ce au atins eliberarea deplină, pot 

începe să își elibereze semenii. Astăzi încă vă purificați obiceiurile și ritualurile ─ atât cele spirituale, cât 

și cele umane. După aceea, veți desfășura aceeași muncă în rândul umanității. Totuși, trebuie să vă atrag 

atenția că trebuie să o faceți cu smerenie, fără să vă lăudați cu înălțarea spirituală ─ cu blândețe care 

dezvăluie sinceritatea intențiilor voastre prin iubirea adevărată în faptele voastre. 

37 Îndeplinește-ți misiunea cu statornicie și încredere în Mine și fă tot ceea ce nu ai făcut în vremurile 

trecute, astfel încât să lași munca ta încheiată și să poți ajunge în sfârșit la perfecțiunea spirituală care te 

așteaptă. 

38 Dacă această lume a fost până acum o vale de lacrimi, este pentru că omul s-a îndepărtat de Legea 

mea. Am creat un paradis pentru el și am făcut ca multe dintre primele spirite să se întrupeze în primele 

corpuri pământești fără a înceta să fie îngeri. Am vrut ca, atunci când vor veni pe pământ, să nu-și piardă 

harul și să trăiască în pace și abandon. Dar omul nu a vrut să fie așa, iar slăbiciunea și ingratitudinea sa, 

lipsa sa de spiritualitate, au pus bazele unei lumi de durere și lupte. 

39 Bărbatul a suferit să muncească pentru pâinea lui cea de toate zilele, iar femeia i-a fost alături pe 

drumul său de durere și nenorocire. Dar această lume, care a fost o vale de lacrimi timp de atâtea veacuri, 
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va deveni o vale a păcii atunci când voi, primii mei discipoli, veți fi devenit întregi și veți merge 

pretutindeni pentru a-mi da mărturie cu faptele voastre bune. 

40 Această planetă, care a primit suflete de diferite grade de dezvoltare, dintre care cele mai multe 

erau întârziate, va primi în sânul ei ființe de o mare înălțime de dezvoltare, care pot comunica cu Mine de 

la spirit la spirit. Fiecare generație viitoare va trăi cu o mai mare puritate până când Împărăția Cerurilor va 

intra în inimile oamenilor. 

41 Pentru a realiza toate acestea, va trebui să luptați în propria voastră casă, astfel încât să faceți din 

ea un templu al iubirii și al instruirii în Legea mea, în care părinții sunt pentru copiii lor reprezentanții mei 

pe pământ, iar copiii sunt pentru părinții lor bijuterii de mare valoare ─ plante fragede care trebuie îngrijite 

cu dragoste. Omul, în lucrarea sa de cultivare a câmpului, în munca care i-a fost încredințată, trebuie să 

avanseze cu curaj în îndeplinirea sarcinii sale de stindard. Femeia ar trebui să fie tovarășa iubitoare și 

mama de sacrificiu a bărbatului, astfel încât amândoi, împreună cu copiii lor, să binecuvânteze pâinea care 

le dă hrană. 

42 Vreau să duceți pâinea învățăturii mele oriunde mergeți și să predicați cu smerenie. Pentru că unii, 

privindu-vă viețile, se vor întreba curioși: Cine sunt aceștia care știu să trăiască cu atâta iubire și 

simplitate? Cine sunt aceia care sunt fericiți cu o bucată de pâine și care, în ciuda sărăciei lor, se arată 

sănătoși și puternici și nu au nevoie să apeleze la oameni de știință în dorința lor de a primi sfaturi și 

sănătate? 

Dar când vă vor întreba în cele din urmă cine v-a învățat, le veți spune: Maestrul Divin "în Spirit" care 

a venit la noi în Era a Treia pentru a împlini promisiunea pe care a făcut-o în trecut. 

Vreau ca voi să-mi dați mărturie cu faptele voastre, căci omenirea este obosită de cuvinte. Sunt mulți 

dintre semenii voștri care se străduiesc să propovăduiască Evanghelia și care, deși este vorba de Cuvântul 

pe care vi l-am dat în Era a doua, nu au reușit să salveze omenirea acestei Ere a treia, pentru că le-a lipsit 

practica faptelor bune, exemplul. Apostolii mei și-au dat viața chiar pentru aceste cuvinte. Ei au înțeles 

foarte bine să Mă ia drept exemplu și și-au pecetluit cu sângele lor îndeplinirea misiunii. 

43 Astăzi nu vă cer sângele, nu vă cer să vă sacrificați viața. Ceea ce vă cer este iubire, sinceritate, 

sinceritate, sinceritate, altruism. 

44 Așa vă învăț, așa vă instruiesc și așa îi educ pe discipolii Divinității Mele în această a treia eră, 

pentru că vă văd că priviți cu indiferență cursul lumii, și asta pentru că nu știți cum să vă puneți în inima 

oamenilor, unde există atâta mizerie și atâta durere. Există o mare inegalitate, pentru că văd stăpâni cărora 

le lipsește doar coroana pentru a se numi regi, iar eu văd supuși care sunt adevărați sclavi. Din această 

situație a izbucnit o luptă. Printre domnii care s-au îmbogățit în lume, sunt mulți care se numesc creștini, 

dar vă spun că abia dacă cunosc numele Meu. 

45 Cei care nu-și văd aproapele în semenii lor, care acumulează bogății și își însușesc ceea ce aparține 

altora, nu sunt creștini, pentru că nu cunosc compasiunea. Va veni bătălia dintre spiritual și material, iar 

omenirea va fi prinsă în acest conflict. Dar câte suferințe va trebui să îndure pentru ca victoria dreptății să 

vină! 

46 În mijlocul acestei dispute de doctrine și viziuni ale lumii, învățătura mea va deveni valabilă ca și 

cum lumina unui far ar apărea în mijlocul unei furtuni. Pe baza cuvântului meu, înțelegeți situația care va 

deprima omenirea. Atunci veți judeca cu un discernământ mai bun și veți ști ce trebuie să faceți pentru a 

nu rămâne inactivi. 

47 Înțelegeți că singura comoară spirituală pentru care trebuie să luptați este cea a Legii Mele. Ați 

sacrificat simbolurile prin care obișnuiați să Mă venerați pentru a da acces la o concepție mai perfectă. Și 

totuși ─ vedeți cum chiar și în acest timp națiunile se ridică și își dispută posesia acelor pământuri și locuri 

unde M-am revelat în trecut. Am făcut să dispară multe simboluri, dar oamenii nu rămân fără motive 

pentru idolatria și fanatismul lor. 

Eu vă spun: Înainte ca generațiile viitoare să se plece în fața idolilor de astăzi, dreptatea mea îi va 

distruge, iar singurii stâlpi care vor rezista puterii dreptății mele vor fi cei care susțin sanctuarele construite 

pe temelia inimii voastre ─ sanctuare ale credinței, păcii și fraternității. Căci spiritualul este indestructibil. 

48 Atunci, când pământul va fi pregătit, învățătura mea spirituală va pătrunde cu blândețe în inima 

oamenilor din Era a Treia, iar victoria ei nu va fi obținută prin sânge, nici prin insulte. Spiritismul va intra 
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prin înțelegere reciprocă. Nimeni care încearcă să-mi impună învățătura cu forța nu va fi un soldat al 

adevărului, pentru că învățătura mea nu vine pe calea cuceririi materiale. 

Căci dacă v-am spus în Epoca a Doua, când vă pregăteam să domniți în inimile voastre, că Împărăția 

Mea nu este din această lume ─ cum aș putea să vă spun altfel astăzi, când vă ridic sufletul pentru a domni 

în ea? 

Doctrina mea se bazează pe fundamentele iubirii. Dar voi ați uitat acest lucru și de aceea v-am spus că 

va fi necesar ca Eu să mă întorc printre oameni pentru a le reaminti legea uitată ─ cea pe care predecesorii 

voștri au iubit-o și pentru care mulți martiri și apostoli au murit cu gândul la voi. 

49 Sacrificiul meu din acea perioadă nu a fost suficient, așa că sunt din nou aici, alături de voi. Este 

nevoie de noi apostoli și în curând îi voi trimite cu sămânța divină. La fel ca vânturile care merg de la un 

capăt la altul al pământului, așa se va răspândi Doctrina Mea. Mesagerii mei nu vor merge singuri, o lume 

de ființe invizibile îi va însoți ca gazde de lumină pentru a face călătoria lor și mai miraculoasă, iar ei vor 

fi cu adevărat auziți de toți. 

50 Ucenici, învățați de la mine până când va veni vremea când va trebui să vă apucați să predați 

învățătura mea semenilor voștri. Să știți încă de pe acum că, atunci când anul 1950 se va încheia, nu veți 

mai fi în acel extaz pentru a vorbi, că atunci va fi suficient să vă ridicați gândurile către Mine cu acea 

pregătire pe care v-am învățat-o, pentru ca de pe buzele voastre să iasă cuvinte de lumină. Dezvoltă-ți 

darurile spirituale, astfel încât să poți primi inspirația Mea. 

51 Vă dau aceste instrucțiuni pentru ca voi să le studiați cu atenție și să le înțelegeți semnificația, care 

vă va fi de folos mâine, când va trebui să-i învățați pe semenii voștri despre învățătura mea de iubire. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 223  
1 Am coborât la voi ca să vă caut, pentru că de mult timp vă rătăciți, fără să faceți nimic pentru a 

găsi adevărata cale. 

2 Îți lipsea prezența mea ca Maestru și, de aceea, M-am așezat lângă tine pentru a-ți da curaj, putere 

și credință pentru a lupta pentru mântuirea ta. 

3 O mare ignoranță spirituală învăluie omenirea, ea nu este conștientă de destinul și de 

responsabilitatea sa pe pământ și, prin urmare, s-a rătăcit. 

4 Omul nu știe cine este și, prin urmare, nu știe cât de mult are în suflet. El s-a mulțumit să-și 

dezvolte facultățile umane. Dar el nu a luat aminte la cele ale sufletului din cauza lipsei sale de interes 

pentru ceea ce este înălțător și nobil. 

5 Cum ar putea omul să descopere astfel capacitățile pe care le are în el însuși? 

6 A fost necesar să Mă aduceți aproape de inima voastră pentru a vă scutura din profunda letargie 

spirituală în care erați scufundați și pentru a vă reaminti că nu sunteți o simplă materie, că nu sunteți 

nesemnificativi și cu atât mai puțin paria. 

7 Când ați auzit cuvântul meu, mi-ați spus cu bucurie: "Doamne, este posibil să fie atâtea daruri în 

ființa noastră?". Atunci ai început să înțelegi ceva din ceea ce ești și din ceea ce însemni în univers. 

8 Uneori vă îndoiți de darurile despre care v-am spus că sunteți proprietarii lor. Dar eu vă spun că 

îndoiala voastră vine din faptul că nu le-ați desfășurat, motiv pentru care nu se pot manifesta așa cum ați 

dori. 

9 Este adevărat că există cazuri în care se pot face lucrări uimitoare doar prin credință. Dar trebuie să 

știți că dragostea mea a fost cea care v-a acordat acel miracol pentru a vă întări credința, chiar dacă voi 

înșivă nu ați fi fost încă în stare să realizați această lucrare. 

10 Dezvoltarea capacităților sufletului durează mult timp, și nici un singur corp pământesc nu este 

suficient pentru aceasta, și nici o singură existență pe pământ nu este suficientă pentru aceasta. Dar 

providența Mea, care este în toate, oferă întotdeauna fiecărui suflet trupuri noi în care să-și continue 

dezvoltarea și îl ajută să se perfecționeze, astfel încât să ajungă la locul care îi este destinat. Vă spun acest 

lucru pentru că v-am surprins gândindu-vă că ceea ce ați realizat este foarte puțin în comparație cu ceea ce 

vi s-a spus că posedați, și atunci îndoiala se naște în inima voastră și deznădejdea vă cuprinde. 

11 Prin ceea ce v-am spus acum, veți putea înțelege că nu vă va fi posibil să vă dezvoltați pe deplin 

darurile cu care sufletul vostru este înzestrat. Pentru că, din moment ce ele aparțin unei ființe care aparține 

eternității și face parte din infinit, este firesc ca într-o viață atât de scurtă precum cea a omului pe pământ, 

să nu ajungi până acolo încât să experimentezi dezvoltarea deplină a unora dintre capacitățile tale. 

12 Cu toate acestea, trebuie să vă explic că, pentru că știți că în existența actuală nu puteți atinge cea 

mai mare dezvoltare a darurilor voastre, nu trebuie să slăbiți în zelul vostru de a atinge o dezvoltare 

superioară. Dimpotrivă, gândiți-vă că, dacă într-o singură existență ați putea experimenta dezvoltarea 

deplină a darurilor spirituale, acestea ar fi foarte mici. 

13 Tot ce vă cer este să faceți un pas înainte în fiecare încarnare, dar să fie un pas ferm spre 

perfecțiune. Atunci sufletul vostru va fi cel care va percepe progresul său, pe măsură ce se va dezvălui cu 

o înțelepciune din ce în ce mai mare prin intermediul corpurilor care îi sunt încredințate. 

14 Acum vă aflați în faza pregătitoare: deja, prin intermediul Cuvântului meu, vi s-au dezvăluit toate 

darurile pe care le aveți și ați conștientizat sarcina pe care trebuie să o îndepliniți pe calea voastră de 

dezvoltare spirituală. 

15 Ați fost deja testați prin încercările la care trebuie să fie supus un suflet pentru a primi un mesaj 

sau o revelație divină. Tot ce vă rămâne este să începeți să vă dezvoltați, având încredere că drumul vostru 

va fi luminat de lumina conștiinței, care vă va spune întotdeauna ce trebuie să faceți. 

16 Ați dori ca dialogul vostru de la spirit la spirit să fie perfect, darul de clarvăzător să se manifeste pe 

deplin, puterea de a vindeca să vă permită să realizați un miracol în orice caz, iar darul cuvântului 

(interior) să înflorească pe buzele voastre și să se revarsă în consolări, în înțelepciune și în profeții. Dar 

atunci când vă convingeți că sunteți încă departe de a atinge acele înălțimi, deveniți triști, deveniți muți și 

melancolici. De ce, discipoli? Nu înțelegeți că o mare parte din ceea ce doriți să obțineți depinde de 

pregătirea voastră? 
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17 Știți ce pregătire trebuie să aibă ucenicul pentru a se putea împrospăta cu roadele duhovnicești și în 

ce constă trăirea unei vieți curate: să fii gata să te rogi, să îți slujești semenii, să reziști ispitelor, pentru ca 

în momentul în care vei avea nevoie de forța ta duhovnicească și de darurile tale pentru a împlini vreo 

lucrare de iubire, să te afli pregătit și astfel să ai satisfacția de a vedea că minunea pe care ai cerut-o în 

rugăciunea ta de la Tatăl devine realitate. 

18 Atunci veți putea vedea primele raze de lumină ale Marii Zile, care a fost anunțată de mult timp de 

profeți și mesageri. Mă veți putea simți coborând în Spirit pentru a vă vorbi despre Viața Veșnică care vă 

așteaptă pe toți, pentru că toți sunteți destinați la același lucru. 

19 Pătrund până în adâncul ființei tale pentru a-ți dovedi că nu există bariere sau obstacole care să mă 

împiedice să ajung cu lumina mea până în adâncul sufletului tău. 

20 Le spun oamenilor că ─ întrucât au trecut prin viața pământească fără să se îngrijească de 

îndatoririle și de sarcina sufletului ─ le trimit acest mesaj de înțelepciune pentru ca ei să se pregătească și 

să fie capabili să intre în Viața Spirituală atunci când chemarea va fi adresată tuturor. 

21 Eu le spun: Din moment ce au blocat calea sufletului aici pe pământ, să îi permită măcar să se 

pregătească pentru momentul în care nu va mai avea nevoie de un corp pământesc. 

22 Credeți că viața se limitează la existența voastră pe pământ? Credeți că Legea Mea și Doctrina 

Mea luminează doar viața voastră pe pământ? Nu, voi, mulțimi de oameni care ascultați cuvântul meu: nu 

am promulgat Legea divină pentru trupul vostru, ci v-am luminat sufletul cu ea. 

23 Știu de ce vă vorbesc în acest fel. Căci privirea mea descoperă în mulțime pe acei oameni care au 

nevoie ca eu să le vorbesc în acest fel. 

24 Materialiștii sunt cei care nu văd mai departe de ceea ce ochii lor sunt capabili să vadă, care nu 

cred că dincolo de intelectul și simțurile lor se află eternitatea, adevărul, înțelepciunea. 

25 Cei care au început deja să lase sufletul spiritului să domnească în operele lor, în gândurile lor și în 

întreaga lor viață, cei care au început deja să-și elibereze sufletul de tot ceea ce îl leagă de lume, nu au 

nevoie ca Eu să le vorbesc în acest mod. Și ei au venit la manifestarea Cuvântului Meu în stare 

materializată, fără să înțeleagă ceea ce auzeau, fără să-i priceapă sensul, și i-am vizitat și în ceea ce le 

plăcea cel mai mult în viață. 

26 Tărâmul Spiritului este infinit; dar pentru a atinge înălțimea care vă va permite să vă bucurați de el 

și să trăiți în el, este necesar să cunoașteți calea și să aveți lumină pentru a vă înălța spre el. Totuși, să nu 

credeți că vă denigrez viața pământească: nu, discipoli. De ce să o denigrez, din moment ce am pregătit-o 

pentru tine! Înțelegeți că viața în lumea materială este, de asemenea, o parte a vieții în domeniul spiritual, 

infinit și etern. 

27 Strict vorbind, scopul pe care Cuvântul meu trebuie să îl îndeplinească printre voi este de a vă 

arăta calea sigură pe care trebuie să o urmați pentru a ajunge la spiritualizare. 

28 Când vă vorbesc despre viața spirituală, nu mă refer doar la existența sufletelor neînsuflețite, ci vă 

fac să înțelegeți că viața spirituală este pretutindeni, pentru că din ea se naște totul. 

29 Numai lumina acestei vieți vă va putea dezvălui adevărul, numai în ea oamenii vor putea înțelege 

tot ceea ce văd și trebuie să știe. 

30 Cei care insistă să nu vrea să cunoască viața sufletului nu vor fi decât niște ființe sărace care vor 

trăi pe pământ fără un țel, poticnindu-se și căzând fără să realizeze că în adâncul ființei lor poartă cu ei 

cheia ușii veșniciei și, de asemenea, lampa care le poate lumina calea care duce la pace, înțelepciune și 

fericire. 

31 Dar milostivirea mea îi trezește din somnul lor adânc, îi învie pe cei "din urmă" pentru ca ei să-i 

ajute pe cei "dintâi" în lupta lor din acest timp împotriva materialismului ─ în tot ceea ce nu au fost în 

stare să facă. 

32 Lumea este pregătită și purificată de durere și îi așteaptă pe discipolii Maestrului divin. Omenirea 

trece printr-o oră de încercare. 

33 Înțelegeți amploarea misiunii dumneavoastră. 

34 Îți voi lumina calea când lumina ta se va întuneca pentru o scurtă perioadă de timp, pentru ca 

sufletul tău să nu se poticnească și să nu se rătăcească. Căci voi sunteți mesagerii păcii, deținătorii unei 

revelații veșnice. 
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35 Forma voastră de închinare nu va mai fi contaminată de influențe străine și nici nu veți mai cădea 

din nou în robie spirituală. 

36 Oamenii nu trebuie să atârne chipul Domnului lor înaintea ochilor voștri, pentru că ei nu au reușit 

încă să descopere adevăratul Meu chip, deși îl poartă în ei înșiși. 

37 În fiecare ființă umană există un dincolo, o comoară secretă, ceva infinit, un secret. Acolo este 

sanctuarul în care locuiește Tatăl, a cărui ușă este închisă pentru că nu ați fost capabili să pătrundeți în voi 

înșivă. Omul nu a înțeles cum să descopere adevăratul sanctuar pe care îl poartă în el însuși. Privește doar 

în afară și simte doar exteriorul. Este vorba de corp și de simțurile fizice. 

38 Acesta este momentul în care întreaga omenire doarme din punct de vedere spiritual. Nu există o 

singură comunitate religioasă care să ofere o adevărată închinare Dumnezeului său. Vă veți ridica pentru a 

aduce Cuvântul Meu și pentru a da mărturie despre Mine prin exemplul vostru. Fără fapte de iubire, 

învățătura mea pe buzele voastre nu va avea putere de convingere. 

39 Vă voi trimite la neamuri când vă voi vedea pregătiți, când veți fi sinceri în sufletul și în carnea 

voastră. Atunci veți fi capabili să rezolvați marile conflicte, veți putea trece prin mari vârtejuri fără a fi 

măturați, veți putea rezista furtunilor și trece prin ceață densă, pentru că deja vă deschideți ochii spre o 

lumină mai înaltă decât orice știință umană. 

40 Fiind umil, ești menit să înlături multe văluri în fața filosofilor și a savanților. Pentru voi toți va fi 

pace, mângâiere și mântuire. 

41 În toate popoarele de pe pământ dau în prezent semne ale noii mele manifestări prin intuiție și vise. 

Ecoul pașilor mei se aude deja în apropiere. 

42 Înțelegeți cât de mult vă iubesc: de ce vă temeți de Mine? Cel care se află în legea Mea nu are de 

ce să se teamă de Mine. 

43 Mă ascultați cu respect și devotament și totuși vă temeți de Mine. Motivul este că conștiința ta îți 

spune că nu faci încă fapte desăvârșite. 

44 Îndepliniți-vă datoria față de Dumnezeul vostru și față de aproapele vostru, plătiți-vă datoria de 

recunoștință și veți fi primiți cu toții de Domnul. 

45 Dacă unii, din cauza stângăciei, a lipsei de studiu, a lipsei de spiritualitate sau a ignoranței, se 

opresc pe cale, să nu se oprească și ceilalți. Dar sprijiniți-l pe cel căzut și treziți-l pe cel adormit. 

46 Vă spun cu adevărat că "primul" nu va atinge adevărata perfecțiune pe acest pământ și nici voi nu 

o veți face, chiar dacă avansați mai mult pe cale. După ei vor veni alții care vor face încă un pas înainte, 

iar după ei alții care vor merge și mai departe, și așa mai departe. Dar în timp ce ei progresează în 

dezvoltarea lor, voi, ca ființe spirituale, vă veți fi înălțat deja spiritual. De aceea vă spun că "primul" 

trebuie să deschidă întotdeauna calea pentru "ultimul". 

47 În curând veți părăsi acest trup pământesc și atunci, când veți intra în Lumea Spirituală, vă veți 

convinge că drumul vieții voastre pe acest pământ nu a fost inutil și că cunoștințele spiritiste v-au permis, 

la părăsirea trupului, să întindeți aripile sufletului pentru a ajunge în apropierea Tatălui vostru. 

48 Hrăniți speranța acestei noi vieți și veți fi mângâiați în nenorocirile pe care le suferiți acum în 

această vale de lacrimi, sânge și moarte. 

49 Faceți din semenii voștri discipolii mei. Vedeți cum "ultimul" înțelege imediat cuvântul meu. 

Înțelegeți că nu trebuie să-i oferiți fructe rele. 

50 Omenirea a ajuns acum la o anumită maturitate sufletească pentru a înțelege munca mea. 

51 După 1950, această învățătură nu va fi uitată, ci va înflori. Munca va deveni mai intensă, iar cărțile 

de aur vor fi deschise pentru ca înțelepciunea să poată curge din ele, iar voi veți ajunge să înțelegeți ceea 

ce nu ați înțeles înainte. Scrierile care conțin principiile și parabolele mele vor fi purtate din provincie în 

provincie, din casă în casă și din inimă în inimă. 

52 Atunci veți experimenta cum mulți vă vor primi cu bucurie și vă vor primi cu brațele deschise, 

pentru că sufletul lor va tânji să-L privească pe Tatăl pe adevăratul Său altar. 

53 Voi veți transmite învățăturile Mele, folosind exemple doctrinare și poruncile lui Moise, 

amintindu-vă de cuvintele lui Iisus și de ceea ce v-am dezvăluit în această "Era a treia", unind totul într-o 

singură lucrare. 
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54 În lume va izbucni un "război" al viziunilor și învățăturilor mondiale. Dar voi avea grijă ca această 

mișcare să vă conducă spre lumină. 

55 Lumina mea este pe tot pământul. Peste tot în ea voi ridica bărbați și femei prin care Mă voi face 

cunoscut. 

56 Această națiune în care trăiți va îndeplini o mare misiune în acest timp și în vremurile care vor 

veni. În cele mai mari dureri și încercări va fi un bastion, va da lumină și pace și va fi un stâlp de sprijin 

pentru alte popoare. Inima ei se va elibera de egoism și de gândul avantajului și se va schimba în una 

caritabilă și fraternă. 

57 Toate comunitățile religioase vor fi judecate, iar cele mai puternice vor fi cele mai afectate. Nu știi 

care dintre ei își vor lua tronul de glorie pe umeri pentru a-l transfera pe alte meleaguri, fugind de 

dreptatea mea. 

58 Astăzi vreau să vă spun că nici o biserică materială și nici un altar al fanatismului nu va fi ridicat 

printre voi. Ritualul și tradiția vor dispărea. Nici preoții, nici clerul nu se vor înălța înaintea ta. 

59 Nu veți avea nici o autoritate sau vreo putere de a conferi titlul de sfânt vreunei ființe umane. 

60 Cei care ating o legătură spirituală puternică cu divinitatea mea vor fi cei mai umili. 

61 A sosit vremea când nu va mai rămâne nici o piatră pe alta a cultului imperfect, când singura 

biserică va fi în interiorul omului, altarul în inima lui, jertfa în faptele lui, sfeșnicul în credința lui și 

clopotul în chemarea lui, trezind sufletele adormite. 

62 Vă vorbesc cu iubire pentru ca voi să Mă recunoașteți prin această iubire. 

63 Sunteți mici creaturi pe care le conduc pe calea dezvoltării spirituale și cărora le iert greșelile 

pentru ca ei să învețe să-și ierte semenii. 

64 Cercetați cuvântul meu, silabă cu silabă, ca să fiți tari spiritual și să fiți ca un toiag între oameni. 

65 Eu v-am dat din lumina mea cu care veți putea să-i luminați pe frații și surorile voastre. Cu această 

autoritate, la fel ca Iisus, veți elibera sufletele întunericului care populează pământul în robie și confuzie. 

66 Lumina mea înconjoară și învăluie totul, pentru că voi toți ați ieșit din Spiritul meu. Voi îmi 

aparțineți și la Mine trebuie să vă întoarceți. 

67 Să nu credeți că am venit numai de dragul poporului lui Israel. Este adevărat că, din cele mai vechi 

timpuri, v-am dat legi, comisioane și instrucțiuni pentru a face din voi discipolii mei care trebuie să învețe 

omenirea, care trebuie să fie vederea orbilor, toiagul șchiopilor, balsamul vindecător al leproșilor. Prin 

urmare, v-am lăsat doar ca frați și surori mai mari. 

Dar vreau să înțelegeți și că atunci când vorbesc despre aceste suferințe, vorbesc despre orbirea 

sufletului, despre lipsa de agilitate sau de libertate mentală și despre lepra care este viciul și păcatul. Să știi 

că sufletul tău este cel pe care vreau să-l salvez, deși și trupul tău este vrednic de mila mea. Dar la aceasta 

dau toate aceste lucruri în plus. 

68 Există o mare putere de vindecare în sufletul vostru care nu s-a manifestat pe deplin din cauza 

lipsei de credință și de încredere în acest dar. 

69 Sufletul este îmbrăcat cu harul meu, dar se poticnește din cauza slăbiciunii cărnii. Străduiește-te să 

obții armonia și unirea dintre sufletul și trupul tău, astfel încât să poți face voia mea. 

70 Cuvântul meu este o apă cristalină care vă împrospătează, astfel încât să nu vă mai fie sete în 

această lume. 

71 Omenirea mă caută și mă iubește în cadrul comunităților și sectelor sale religioase, și primește 

mângâierea și lumina mea. 

72 Sufletele se află pe diferite trepte ale scării, dar eu le iubesc pe toate în mod egal și le ofer 

mijloacele de a ajunge în vârf. În același mod, ar trebui să vă iubiți semenii fără să țineți cont de gradul de 

dezvoltare ascendentă a sufletului pe care îl au. 

73 Vreau să-ți deschizi complet inima pentru a-mi pregăti locuința în ea și pentru a aprinde acolo torța 

credinței. Vreau să vă învăț să simțiți durerea altora ca și cum ar fi a voastră. 

74 "Triburile" acestui "popor" se vor uni din punct de vedere spiritual înainte de marile greutăți 

anunțate. 

75 Acum trebuie să câștigați merite pentru ca lumea să câștige lumină în calea sa și să puteți combate 

spiritual egoismul și ura care au pus din nou stăpânire pe inimile oamenilor. 
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76 Ferice de cel care Mă ascultă și-și deschide ușile inimii sale, căci acela va fi bunul Meu ucenic. 

77 Lasă loc în inima ta credinței, speranței și carității, pentru ca în ea să existe o încredere absolută în 

Domnul tău, ca să nu simți oboseală pe drum și să nu te oprești, și ca să poți face fapte de milostenie 

printre cei care suferă. 

78 Aceasta este sămânța pe care v-am încredințat-o întotdeauna. Dar dacă nu ați realizat fapte perfecte 

ca Tatăl vostru, este pentru că sunteți doar la jumătatea drumului și carnea voastră încă păcătuiește. Știu 

toate acestea și de aceea vă caut cu o răbdare infinită. 

79 De aceea, în prezent creez ─ lecție după lecție ─ Cartea Înțelepciunii pe care o voi lăsa în fața 

ochilor voștri atunci când îmi voi retrage Cuvântul. În ea veți găsi învățăturile care vă vor încuraja să 

continuați să urmați calea îngustă a împlinirii misiunii voastre, plini de speranță, tânjind după pământul pe 

care vi l-am oferit, care este propriul meu pântece. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 224  
1 Scriu fiecare dintre lucrările voastre în cartea dezvoltării ascendente a sufletului. Și pentru ca voi 

să vă cunoașteți sarcina pe pământ, am trezit darurile spirituale pe care vi le-am încredințat încă de la 

începutul timpului. 

2 Voi ați ieșit din mine și din acel moment ați fost pregătiți, iar când v-am trimis pe pământ, care 

este un loc de luptă și de perfecțiune, v-am dat legea care vă învață să îl iubiți pe Tatăl vostru și vă spune 

de asemenea: Iubiți-vă unii pe alții pentru a fi în armonie cu toate ființele pe care le-am creat. În ochii mei 

sunteți cu toții mari, demni. Eu i-am creat pe toți cu aceeași iubire, iar pentru Mine nu există diferențe între 

unul și altul. 

3 De mult timp aștept întoarcerea copiilor. Dacă inima voastră nu se mișcă atunci când auziți 

cuvântul Meu, dacă nu vărsați lacrimi de pocăință, este pentru că nu ați urmărit și nu ați așteptat împlinirea 

promisiunii Mele, care v-a fost făcută în cea de-a doua eră. Acum am venit să aduc beneficii spirituale și 

materiale. Cuvântul meu, care este fructul pomului vieții, vă va satisface foamea. Eu aduc pacea oamenilor 

de bunăvoință, care este răsplata pe care v-o dau pentru că ascultați de poruncile Mele pe pământ. 

4 Înălțați-vă sufletul, purificați-vă inima și intrați în comuniune spirituală cu mine într-un act de 

iubire pentru Divinitatea mea. Voi revărsa peste voi binefacerile Mele. 

5 Rugați-vă și rugăciunea voastră îi va converti pe păcătoși și îl va convinge de fărădelegea sa pe cel 

care a păcătuit în ignoranță și nu știe cât de mult a greșit împotriva Mea. Îndepărtez germenii răului și vă 

fac să cunoașteți beneficiile reînnoirii și ale împlinirii misiunii. 

6 Pentru fiecare dintre faptele voastre bune am o binecuvântare, pentru problemele voastre o soluție, 

iar pentru durerile voastre un balsam vindecător. Dar atunci când veți fi sănătoși și puternici, atunci 

învățați-i pe semenii voștri, inspirați-i să facă binele și fiți un exemplu, astfel încât nu doar cuvintele să 

vorbească despre Mine, ci și faptele voastre să ateste că sunteți discipolii Mei și că Mă luați drept 

exemplu. 

7 Mă adresez lumii creștine și celor care nu au crezut în Hristos, poporului lui Israel, adică celor care 

au crezut în Moise. Tuturor le voi da lumina și mângâierea Mea. Această lumină va elimina eroarea și 

ignoranța, iar credința în Mine va unifica toate sufletele și le va face egale între ele. 

8 După o mare luptă, pacea se va întoarce la oameni. Astăzi vă confruntați cu dușmani ai credinței 

voastre, ai spiritualității voastre și ai acțiunilor voastre bune, pentru că atmosfera dominantă este necurată 

și nu ați fost capabili să opriți avansarea răului. Dar, în realitate, voi sunteți cei însărcinați să transformați 

această lume, redându-i sănătatea, pacea și credința pe care le-a pierdut. 

9 Nu vei fi singur în lupta ta. Înainte de asta, Dumnezeul vostru luptă și o face ca întotdeauna. 

Puterile răului vor fi legate, omul va fi eliberat și viața lui va fi restaurată, iar credința se va întoarce în 

inima lui. 

10 Dacă veți cunoaște mari triumfuri în exercitarea darurilor voastre, nu vă mândriți cu ele, nu vă 

lăsați admirați doar pentru că ați fost instrumentul pe care l-am folosit pentru a "vorbi" oamenilor. 

11 Amintește-ți că ți-am iertat fărădelegile și ți-am îndepărtat imperfecțiunile. M-am folosit de minți 

simple, needucate și ignorante pe care le-am format pentru a-mi împlini sfaturile. 

12 Cuvântul meu va fi păstrat în scris. Această carte va fi un ghid și o instrucțiune pentru oameni. 

Dacă nu sunteți suficient de pregătiți pentru a înțelege noile mele rugăminți, continuați să studiați 

Cuvântul meu. Pregătesc inimile ucenicilor care trebuie să alcătuiască această carte. În ea veți găsi esența 

și prezența mea. Aceasta va fi moștenirea pe care o voi lăsa omenirii. Cei inspirați de Mine vor promulga 

legi ale iubirii, vor lăsa porunci înțelepte, gânduri și principii pe care lumea va ajunge să le cunoască. Căci 

Cuvântul Meu va găsi în toate popoarele de pe pământ inimi receptive, gata să-l primească. 

13 Acele națiuni care au trecut prin greutățile războiului așteaptă emisarii care să le confirme credința 

că am venit din nou pentru a-mi instaura împărăția în spiritul omului și pentru a încheia cu el un legământ 

de iubire și dreptate, așa cum este scris. 

14 Am pus la dreapta ta un înger păzitor care îți cunoaște viața. El are sarcina de a vă ghida, de a vă 

proteja de pericole. Este "lumea spirituală" care vă ajută și care îndeplinește astfel o mare misiune de 

iubire. Îl aveți pe Ilie, păstorul jertfitor care vă călăuzește sufletul, fie că este întrupat sau nu mai este 

întrupat. 
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15 Numele său nu este cunoscut de întreaga omenire și nici misiunea sa nu este cunoscută. Dar în 

curând va învăța că el este pionierul meu în orice moment. 

Maria este iubirea maternă și mângâierea ta în toate necazurile la care este supus sufletul. Ea mijlocește 

pentru tine, iar în aceste vremuri grele îți stă alături pentru a te încuraja în încercare. Ea este mijlocitoarea 

între Fiul și Tatăl. Iar Maestrul care vă vorbește a venit să vă instruiască și să vă lase pregătiți ca urmași ai 

mei atunci când voi pleca. 

16 Umanitate, mă întorc la tine prin intermediul minții umane pentru a-mi plasa instrucțiunile în 

spiritul tău și esența mea în inima ta. Mă întorc la voi ca o torță de lumină cerească pentru a-i conduce pe 

oameni pe calea spiritualizării, care este calea spre viața veșnică. 

17 Lumina învățăturilor mele vă luminează pentru ca voi să străluciți în umbrele acestei lumi. 

18 Primiți acest mesaj pe care Hristos vi-l trimite pentru a vă putea contacta mental cu Tatăl vostru 

Ceresc, căci El vă va răspunde cu dragoste în același mod. 

19 Bine ați venit, voi, cei chinuiți și obosiți de suferință: veniți și odihniți-vă în iubirea mea. Eu sunt 

pace și liniște sufletească și vreau să las același lucru în sufletul tău. Eu sunt purtătorul vostru de cruce și 

speranța voastră. Bucurați-vă și fiți încurajați, Eu sunt cu voi! 

20 În acele momente în care auziți Cuvântul Meu, vă simțiți fericiți. Există pace în Spiritul meu divin 

atunci când simt că mă ascultați și vreau să vă transmit acest sentiment. De mult timp așteptați întoarcerea 

mea. 

21 Păstrați cuvântul meu, care este grâu de aur, și nu-l pierdeți. Este necesar să recunoașteți 

importanța imensă a iubirii aproapelui, pentru că atunci veți experimenta minunile pe care le face iubirea. 

Cât de trist este când vreunul dintre copiii mei nu simte în inima lui bucuria pe care o trăiește sufletul lui 

spiritual! Vreau să vă văd consolând, iubind, vindecând, fie că e vorba de trupul sau de sufletul celui care 

suferă. Cel care iubește nu cunoaște ura care a amărât viața. Cel care iubește nu cunoaște resentimentele 

care distrug inima și întristează sufletul. Cel care iubește are bunătate în cuvântul său, în privirea sa și în 

faptele sale, viața sa este plină de iubire și moartea sa fizică va fi blândă. 

22 Veșnic Duhul Meu vă mângâie cu Cuvântul Său Tatălui. Dar atunci când suferiți profund și Mă 

chemați în durerea voastră, credeți că Eu nu v-am auzit chemarea. Vă îndoiți pentru că nu sunteți capabili 

să Mă simțiți. Căci, deși Mă purtați în voi, nu știți și nici nu credeți. Când am eșuat să-ți spun că te iubesc? 

Dacă M-ați putea auzi ─ cât de fericiți ați fi. Fiecare om ar fi un semănător în câmpurile Mele, un îngrijitor 

în livezile Mele, iar sămânța sa de iubire ar fi udată de Mine. 

23 Sunteți materializați și, prin urmare, v-ați rătăcit și vă simțiți îndepărtați de Mine. Dar eu vă voi 

oferi spiritualizarea care vă va apropia de această sursă de înțelepciune și revelație. Sunt mulți care citesc 

zilnic în paginile Evangheliei mele fără să urmeze și să trăiască învățăturile mele. La ce le folosește să 

repete cuvintele mele? Pe de altă parte, cei care Mă urmează pe calea inimii, a sentimentelor, se vor 

apropia mai mult de Maestrul lor. 

24 Adevărat vă spun: Veniți la Mine, oameni buni, dar trebuie să fie pe scara iubirii, a gândului 

generos. Începeți acum, pentru a vă pune capăt suferinței, pentru a înceta să plângeți și a vă trezi din 

somnul în care v-ați scufundat. 

25 Există atât de multe moduri de a Mă sluji și de a fi de folos aproapelui tău. Împrăștie sămânța Mea 

ca o mângâiere pentru cei care suferă. Rezistă prin credință la încercările durerii care se abat asupra ta în 

călătoria ta prin viață. Credința nu cunoaște "imposibilul", deoarece este un dar divin. Unită cu dragostea, 

ea va fi apărarea voastră împotriva furtunilor acestei lumi. Ce vei fi tu fără acțiuni bune în viață? 

Folosește-te de această existență, căci dacă nu se întâmplă acest lucru, nu vei cunoaște sănătatea sufletului, 

pentru că el își trage puterea doar din bunătate. Ai grijă ca gândurile tale să fie curate ca crinii, ca faptele 

tale să aibă mireasma florilor. 

26 Ridicați-vă, oameni buni, și veniți la Mine, căci Eu vă aștept. Veniți pe calea inimii și veți ajunge 

la destinație pe ea, și chiar dacă vor trece secole, eu voi continua să vă aștept. 

27 Nu fiți ca păsările tinere care mor în cuibul lor înainte de a învăța să zboare. 

28 Vă vorbesc prin gânduri care vin de la Dumnezeu în momentul pregătirii interioare (purtătorii de 

voce), chiar dacă sunt exprimate prin buze umane. Prezența mea vine la voi, vă mângâie și vă trezește. Așa 

că nu așteptați ziua de mâine pentru a-i mângâia pe cei care vă așteaptă la rândul lor. Nu vreau să vă aud 

spunând: "Mâine voi pleca să îmi îndeplinesc misiunea." Căci dacă nu-ți folosești viața, vei continua să 
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verși lacrimi și eu voi continua să te aștept. Sunteți sămânța mea iubită care, sub îngrijirea mea, promite să 

aducă flori frumoase și roade bune. 

29 Acolo, în veșnicie, sunt sufletele celor care au fost mari în lume prin iubirea lor, prin mila lor. 

Acolo se unesc după ce își termină sarcina pe pământ și de acolo își oferă ajutorul ființelor umane slabe și 

sufletelor înfricoșătoare care încă rătăcesc prin lume și își revarsă dragostea asupra umanității. Acolo nu 

există diviziuni și nici înstrăinări ca în lumea voastră, unde oamenii nu se iubesc și nu se înțeleg între ei, 

deoarece credințele și dogmele lor religioase îi despart. Să știți că religiile sunt doar căi temporare care 

conduc sufletele spre lumină, unde toate vor străluci în mod egal, unite de legea iubirii. 

30 De aceea vă spun că iubirea ar trebui să fie piatra de temelie a fiecărei religii, pentru că această 

lumină este dincolo de orice teorie, știință sau filozofie, fiind simțită și recunoscută de toate ființele 

umane. 

31 Printre mulțimile care ascultă cuvântul meu în acest moment se află cei cu suflete puternice și 

dezvoltate, care vin cu dorința de spiritualitate și se feresc de ceremonii, rituri și forme de închinare. Ei vin 

dorindu-l pe Dumnezeu ca iubire și ca înțelepciune, pe care îl adoră mai mult decât materia, iar odată ce 

sunt liberi, simt că nu mai au nevoie de preoți, nici de maeștri, nici de învățători. Ele sunt ca niște torțe 

care luminează calea celorlalți. 

32 Mulți dintre cei care trăiesc astăzi în "Valea Spirituală" v-au marcat calea de dezvoltare cu semnul 

lor de neșters de credință, milă, înțelepciune și iubire. Sunt ființe înalte, radiante, pe care le veți întâlni 

când vă veți întoarce în lumea de dincolo. Căci ele îi vor uni pe toți în iubirea infinită a Tatălui, în care ar 

trebui să fie unite toate comunitățile religioase de pe pământ. Mesajele trimise de aceste ființe din această 

lume vin ca niște păsări albe pentru a se așeza în mințile celor pregătiți de iubire și inspirație. Câte dintre 

acele gânduri, inspirații sau mesaje care au venit la oameni sub formă de îngeri au trebuit să se întoarcă în 

lumea de dincolo pentru că nu au știut să le primească. Acolo, în sânul meu, ele vor aștepta ca inimile 

oamenilor să se pregătească pentru a le trimite din nou ca o suflare de iubire. 

33 Pregătiți-vă, oameni buni! Nu vă mai închideți inimile când mesajul se întoarce la voi, când 

valurile se întorc, când cântecul păsărilor se întoarce odată cu zorii, când speranța se întoarce în inimile 

obosite de suferință și de așteptare. 

34 Iubire! Cei care nu iubesc poartă în ei o tristețe profundă: aceea de a nu poseda, de a nu simți cel 

mai frumos și mai înalt lucru din viață. 

35 Aceasta a fost ceea ce Hristos v-a învățat cu viața și cu moartea Sa și ceea ce v-a lăsat moștenire în 

Cuvântul Său divin, rezumat în fraza: "Iubiți-vă unii pe alții cu dragostea pe care v-am învățat-o Eu". 

36 Va veni ziua în care cei care nu au iubit se vor elibera de amărăciune și prejudecăți, vor veni la 

Mine și se vor odihni cu Mine, unde se vor întoarce la viață și vor auzi Cuvântul Meu iubitor plin de 

infinită tandrețe. Adevărat vă spun că în dragostea Mea este puterea Mea, înțelepciunea Mea și adevărul 

Meu. Este ca o scară infinită de trepte care se arată în diferite forme ─ de la cele mai joase ființe umane 

până la cele mai înalte suflete care au atins perfecțiunea. Iubiți, chiar și în felul vostru, dar iubiți 

întotdeauna. Nu urî, pentru că ura trage după ea o dâră de moarte, în timp ce dragostea te face să ierți și să 

uiți orice resentiment. 

37 Studiați cuvântul meu. Vreau să vă aud vorbind despre darurile Duhului, despre dragoste, despre 

milă. 

38 Să știi că înțelepciunea se obține și prin intermediul sentimentelor inimii. Acele sentimente devin 

cuvinte care conțin învățături profunde, idei sublime, care aduc iubire. 

39 Vă dau această lumină pentru ca viața voastră să se înalțe și să se transforme, pentru ca voi să 

dăruiți din această lumină bolnavilor, copiilor, nevoiașilor, pentru că această cale nu vă va obosi. 

40 Deveniți apostoli ai bunătății și chipul vostru spiritual va deveni atât de frumos încât se va reflecta 

în faptele voastre. 

41 Dacă ați crezut că ați ajuns în rai pentru că ați ascultat discursurile mele, sunteți în eroare. Numai 

cel care urmează învățăturile mele va ajunge în rai. Dacă credeți că sufletul va avea liniștea sufletească 

necesară participând la riturile diferitelor comunități religioase, vă spun cu certitudine: Nu! Sufletul are 

pace doar atunci când conștiința nu-l mustră. 
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42 Iubirea mea îl caută întotdeauna pe cel care are cea mai mare nevoie de ea. Astfel, am devenit om 

în acel moment pentru a Mă dedica unui popor. Acest popor a auzit cuvântul Meu. Dar, deși au auzit 

adevărul, nu M-au recunoscut, iar orbirea lor a culminat cu vărsarea sângelui nevinovat al Mielului. 

43 Ierusalim! Ierusalim! ─ Ținutul în care se termină predica și sacrificiul meu. Nu veți fi singurii 

care vor suferi și vor fi în război. Cu toate acestea, veți fi foarte afectați. Dar va fi război și în alte locuri, 

pentru că oamenii îl vor crea cu gândirea lor și în el vor trebui să-și găsească sfârșitul. 

44 Dacă oamenii se gândesc la război în mintea lor, este pentru că nu au dragoste în inimă. Dar eu vă 

întreb: De ce nu poți să iubești, nici să ierți? Credeți că îi iubesc pe cei care M-au sacrificat mai puțin decât 

pe cei care au plâns pentru Mine? Să știi că încă Mă răstignești prin lipsa ta de iubire și de înțelegere. 

45 Ierusalimul este acum un loc al durerii și vă spun: Aveți grijă să nu vărsați sânge nevinovat sau să-i 

defăimați pe emisarii Mei, căci copiii voștri vor vărsa multe lacrimi din cauza celor pe care îi renegați și 

vor suferi o mare durere de dragul celui pe care îl faceți să sufere. Nu aceasta va fi pedeapsa mea, ci rodul 

semănatului vostru. 

46 Plângeți, oameni buni, dacă nu știți să iubiți, plângeți dacă nu știți să iertați, plângeți cu 

amărăciunea celui care-și plânge propria moarte. Căci cine nu iubește nu poate veni la Mine. De aceea vă 

spun: Plângeți, emoționați-vă în interior, căci dacă simțiți, este pentru că încă mai aveți viață și vă puteți 

spăla în lacrimile voastre de pocăință. 

47 În toate timpurile m-am adresat copiilor poporului Meu pentru a le reaminti de pactul pe care l-au 

încheiat cu Tatăl și pentru a le spune că ei sunt mesagerii păcii Mele în mijlocul acestei umanități care s-a 

rătăcit pe căile păcatului. 

48 Lumina mea a luminat întotdeauna calea lui "Israel" pentru a face în ea lucrări plăcute ochilor 

Domnului. 

49 Lumina divinității mele a strălucit întotdeauna asupra oamenilor. Dar când au crezut că au fost 

abandonați, și-au pierdut spiritualitatea și credința și au căzut în idolatrie. 

50 Prin urmare, progresul său spiritual a fost lent. Dacă acest popor s-ar fi eliberat de egoism din cele 

mai vechi timpuri și ar fi transmis popoarelor de pe pământ tot ceea ce i-am dat și i-am dezvăluit, Legea și 

Doctrina Mea ar fi fost respectate de întreaga omenire. Dar uitați-vă la lumea care trece fără Legea mea, 

care bea o cupă foarte amară și suferă de foame și de durere. 

51 Poporul meu nu a putut împiedica ca pământul să fie îmbibat cu sânge uman. Pacea nu a apărut 

niciodată pentru că mesagerii ei au păstrat-o pentru ei înșiși în inimile lor, pentru că s-au îndoit că sunt 

capabili să realizeze acest miracol. Sunteți asemenea ucenicului meu Toma, care v-a dat un exemplu 

dureros și s-a arătat ca un apostol al meu care s-a îndoit de adevărul meu. Și printre voi sunt unii care se 

îndoiesc. 

52 Sunt copii ai acestui popor ale căror inimi au devenit deșarte până când au crezut că sunt stăpâni 

neasemuiți pe pământ. Sunt suflete care sunt dominate de materialismul lumii și de nevoia inimii de a se 

da în spectacol. 

53 Cei care au uitat de dreptatea mea și de nemurirea sufletului sunt cei care i-au acoperit cu un 

bandaj întunecat care îi împiedică să vadă claritatea luminii mele. Dar dreptatea și iubirea mea coboară în 

acest moment asupra membrilor acestui popor care, conform voinței mele, s-au întrupat din nou pe pământ 

pentru a le spune oamenilor cum să distribuie pacea și binecuvântările mele în rândul umanității. 

Printre oamenii de aici se află cei pe care i-am trimis în acest moment pentru ca ei să autentifice noua 

mea revelație printre voi și pentru ca mai târziu să dea mărturie despre ea în fața semenilor voștri. 

Acum simțiți o durere profundă când vedeți că, deși sunteți apropiați de Domnul vostru, nu vă iubiți 

unii pe alții, nu v-ați recunoscut unii pe alții și aveți momente în care vă simțiți lipsiți de pace. 

54 Nu Mă veți vedea ca ființă umană în acest moment, dar, deși nu Mă vedeți cu ochii voștri, veți 

crede în manifestarea Mea. Va trebui să recunoașteți timpul în care vă aflați din punct de vedere spiritual 

și misiunea pe care v-am încredințat-o. 

55 Această perioadă de responsabilitate apasă asupra ta. Pentru a avansa în luptă, pătrundeți în 

prealabil în cuvântul meu, cu sentimentul că îl ascultați pe Maestru pe malul unui râu. În acest timp, prin 

reînnoire, sufletul tău va atinge o mare puritate și va deveni demn de a împărtăși darurile sale cu alții și 

demn de a fi în prezența mea. 
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56 Când lumea va afla că M-ați avut printre voi și că M-ați ascultat, va căuta în acest popor virtuți, 

exemple și învățături capabile să o convingă. 

57 Nu numai tu vei face bine altora. Eu sunt cel care pregătesc inimile pentru a vă face favoruri atunci 

când aveți nevoie de ele. Iar voi, cei care sunteți clarvăzători, veți ști cui datorați aceste beneficii. 

58 Pentru că nu va fi voia Mea să vă pun spini în cale, pentru că vă iubesc cu adevărat. Veți întâlni 

doar ceea ce voi înșivă ați semănat pe cale, iar dacă este durere, dacă este repulsie, dacă sunt lacrimi, nu-l 

învinuiți pe Dumnezeul vostru și nu blasfemiați, căci sunteți copiii luminii. 

59 Înțelegeți că sunteți cu toții moștenitori ai regatului meu. Dar, pentru a o lua, trebuie să faceți 

servicii deosebite. 

60 Acționați conform legii mele în viața voastră și ea vă va aduce ca o stea strălucitoare la porțile 

"Țării Făgăduinței". 

61 Fii în lume lumina, calea, cunoașterea. Invitați-i pe semenii voștri să vină la masa mea care vă 

așteaptă. La ea, vă veți bucura de pâinea vieții veșnice. 

62 Mâncați, bogați și săraci, căci acest ospăț nu vă va costa nimic. Dar trebuie să vă amestecați unii cu 

alții pentru ca adevărata bucurie să domnească la această sărbătoare. 

63 Apropie-te să auzi acest cuvânt, căci în curând nu-l vei mai auzi. 

64 Când vorbesc despre apropierea sfârșitului acestei manifestări, unii dintre voi nu pot înțelege de ce 

nu permit ca ea să continue la nesfârșit printre oameni. La aceasta vă răspund că niciuna dintre 

manifestările prin care Dumnezeu a vorbit oamenilor în decursul timpului nu a fost eternă. Întotdeauna 

Tatăl vostru a trebuit să se umanizeze în acest proces, și cât de mult a fost necesar acest lucru pentru a fi 

auzit, văzut și simțit de voi. Prin urmare, manifestarea fizică perceptibilă nu va fi niciodată cea mai înaltă 

și mai perfectă cale de comunicare cu Domnul. 

65 Odată ce ați atins înălțarea vieții voastre prin spiritualizare, când dreptatea, iubirea și lumina 

prezente în Doctrina Mea vor fi norma faptelor voastre, iar venerația pe care Mi-o acordați va fi absolut 

spirituală, atunci veți fi în timpul dialogului de la spirit la spirit, al comunicării perfecte ─ când Tatăl nu va 

mai fi constrâns, când El nu va mai avea nevoie să Își umanizeze "Cuvântul" divin pentru a vorbi 

oamenilor prin buze omenești ─ când nu va mai avea nevoie să se folosească de intelectul stângaci al 

purtătorilor de cuvânt cărora le-am acordat mijlocirea Mea în acest Al Treilea Timp. 

66 Legea mea sculptată în piatră este veșnică în sensul ei, dar forma ei exterioară este trecătoare. Am 

făcut să dispară tăblițele pe care erau sculptate poruncile. Ceea ce a vrut Tatăl vostru a fost ca Legea să 

rămână scrisă în inimi. Vă mai spun că nici măcar Iisus, Cel promis, Unsul, Fiul lui Dumnezeu, nu a fost 

veșnic pe pământ. Cuvântul său, învățătura sa, lucrările sale și viața sa exemplară erau într-adevăr 

nepieritoare, aveau esență eternă. Dar viața Sa umană pe pământ a fost scurtă. Pentru că după ce S-a 

revărsat în înțelepciune, în iubire și în milă, nu mai era nici un motiv să mai stea o clipă după ce și-a 

terminat lucrarea exemplară. Glasul lui Hristos este Cuvântul Tatălui, a răsunat și va răsuna veșnic în toate 

sufletele. 

67 Același lucru se va întâmpla și în acest timp, oameni buni. Acest mod în care Spiritul Meu se face 

cunoscut vouă prin creierul purtătorilor de voce se va sfârși în curând, pentru că nu este cel mai perfect. 

Cu toate acestea, înțelesul care se desprinde din cuvintele care ies de pe buzele purtătorilor de voce va fi 

etern, pentru că este aceeași esență de cuvinte ca cea pe care v-am adus-o înainte și aceeași esență care 

conține Legea pe care v-am dat-o în Prima Eră. 

68 Gândiți cu seriozitate, ca buni discipoli, și vă veți da seama că formele exterioare, partea 

umanizată sau materială a tuturor manifestărilor Tatălui vostru nu pot fi printre voi pentru totdeauna. 

Pentru că, dacă s-ar întâmpla acest lucru, nu ați găsi niciodată calea de ieșire din stagnare, nu ați evolua 

niciodată. Cu toate acestea, trebuie să înțelegeți că destinul vostru spiritual este să vă înălțați, să atingeți, 

să cuceriți, să cunoașteți. 

69 Partea exterioară a acelei revelații a Tatălui de pe Muntele Sinai a fost piatra care a servit ca mijloc 

de a sculpta în ea Legea divină. 

70 Partea exterioară a manifestării lui Dumnezeu în fața oamenilor prin Isus a fost trupul, forma 

umană a lui Hristos. Iar în prezent, partea externă a manifestării mele a fost purtătorul de voce, motiv 

pentru care această formă de revelație, ca și cea din trecut, va lua sfârșit. 
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71 Înțelegeți că sunteți copii ai poporului spiritist care nu trebuie să se hrănească cu forme, ci cu 

esență. Dacă înțelegeți corect cuvântul meu, nu veți mai cădea niciodată în idolatrie și nici nu vă veți  agăța 

de actele exterioare de cult, de forme, de efemer, pentru că veți căuta întotdeauna esențialul, eternul. 

72 Realizează că trăiești legat de material în toate. Am văzut cum, atunci când unul dintre cei dragi 

pleacă din această lume, vă agățați de trupul său fără viață, dorind să-i dați o nouă viață sau să-l rețineți, 

fără să vă gândiți că nu acel trup, acea formă, este cea cu care trebuie să rămâneți uniți, ci sufletul celui 

care, din acel moment, vă privește dintr-o lume mai luminoasă, fără să vă părăsească, fără să vă confunde 

sau să vă uite, fără să rupă legăturile eterne de care sunteți cu toții legați. 

73 Cel care plânge după moartea trupului, pentru că crede că prin aceasta vede sfârșitul unei ființe 

iubite, este un "mort" care plânge după un alt mort, este un om ignorant și fără lumină, care și-a închis 

inima față de ceea ce îl contemplă din lumină. 

74 Dacă omul s-ar limita să studieze și să trăiască după învățăturile Doctrinei mele în loc de religii 

complicate, ar fi mai multă lumină în lumea voastră, ar fi pace în suflete. 

75 Mare este testamentul pe care Dumnezeu l-a pus în mâinile voastre. Dar nu știți încă ce aveți. Prin 

urmare, planeta voastră este încă o vale de lacrimi. 

76 Dacă, în loc să viseze să descopere Chivotul Legământului care conține Tabletele Legii și să vrea 

să imortalizeze figura Maestrului Divin în diferite imagini, oamenii s-ar limita la a pătrunde sensul Legii și 

al Doctrinei Divine, ei s-ar uni cu adevărat și ar exista pace. 

77 Vă spun toate acestea pentru că voi, cei care ați primit una dintre marile revelații în acest moment, 

riscați să vă agățați de partea exterioară, adică de formă, pentru a încerca să o păstrați cu voi pentru 

totdeauna. Cei care ar trebui să acționeze în acest fel vor fi "morți" care își păzesc morții, pentru că toate 

formele trec și din ele rămâne doar esențialul, spiritualul, eternul. 

78 Folosește-ți intelectul pentru a înțelege și folosește-ți voința pentru a acționa. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 225  
1 Iubiți discipoli: Iubirea și pacea mea sunt cu voi. Vă învăț, prin instrucțiunea mea divină, să uitați 

bunurile pământului, pentru ca sufletul vostru să se detașeze și să se unească cu Maestrul în lumea de 

dincolo. 

2 În fiecare inimă există o tristețe, o plângere, pe care încercați să o ascundeți de privirea Mea. Ați 

venit să învățați de la Mine și nu vreți să-mi arătați durerea voastră. Dar tu ești în fața privirii Mele 

pătrunzătoare, care pătrunde până în adâncul inimii tale și empatizează cu durerea ta. 

3 Înainte de a vă da instrucțiunile Mele, voi pune balsamul Meu pe rănile voastre, vă voi umple 

sufletul de pace. Vreau să te văd puternic, să te simt aproape de Mine. Legăturile care există între tine și 

Tatăl vor deveni mai strânse în fiecare zi, astfel încât lanțurile care îți leagă inima de pământ să se rupă și 

sufletul tău să devină liber. V-am învățat să vă supuneți legilor spirituale și umane, ca să nu cădeți în 

materialism sau în fanatism spiritual. 

4 Ați suferit mult pentru a ajunge să fiți martori la cea de-a treia revelație a mea și pentru a auzi din 

nou Cuvântul meu. Printre voi sunt cei care, deși m-au auzit, nu sunt liberi de suferință, pentru că sufletul 

lor nu a putut să se elibereze de nevoile umane. Dar Eu vin ca un Maestru răbdător și iubitor pentru a vă 

ajuta cu instrucția Mea, astfel încât noii veniți să avanseze în rătăcirea lor. 

Încercările vieții fac parte din învățătura Mea, ele vă modelează și vă întăresc sufletele pentru a rezista 

noilor încercări care vor veni. Durerea a fost mijlocul prin care ați venit la Mine. 

Același lucru s-a întâmplat și în Era a doua. Orbii, leproșii, paralizații, cei posedați, surzii ─ cei care aveau 

răni supurânde nu numai pe trupuri, ci și pe "inimă" ─ au fost cei care Mi-au dat mărturie. 

5 Faptele de iubire și de milă pe care le-am făcut printre voi, pe care voi le-ați numit minuni, au 

aprins credința acelor inimi și, prin ele, mulți alții au venit la Mine. A fost voința Mea să fac acele lucrări 

care să facă să tremure cele mai adânci coarde ale inimii și ale sufletului, pentru ca omul să experimenteze 

direct puterea lui Isus ─ acel om supranatural care a făcut lucrări imposibil de realizat pentru alți oameni ─ 

lucrări care erau mai presus de știință și de tot ceea ce făcuseră mesagerii Domnului în vremurile trecute. 

Nu era încă desăvârșirea vremurilor și, de aceea, Tatăl, fiindcă este Duh, a coborât la oameni ascuns în 

trupul lui Isus, pentru ca toate lucrările Sale să fie vizibile și cuvintele Sale să fie auzite. 

6 De aceea am vindecat mai întâi bolnavii fizici în multe rânduri, pentru ca dovada să fie dată în 

ochii celor mai necredincioși și materializați. Căci dacă aș fi făcut aceste minuni numai asupra sufletului, 

ele nu ar fi fost văzute și nici nu ar fi fost crezute de popor. 

7 Vremurile s-au schimbat. Dacă n-ați fi fost la fel, aș fi repetat acele minuni printre voi ca să dau 

mărturie despre Mine. Dar voi ați fost martorii Mei în acele vremuri. Nu numai că ați fost martori ai milei 

Mele, dar ați și primit-o. Câți dintre voi ați simțit mângâierea lui Isus, presiunea blândă a mâinii sale pe 

capul vostru. Câți dintre voi ați auzit sunetul acestui cuvânt care v-a umplut trupul și sufletul cu puterea sa 

vindecătoare și cu iubirea sa. 

8 Astăzi vin direct la sufletul tău, căci l-am găsit orb la unii, lipsit de mobilitate la alții, surd la vocea 

divină la alții, și leproși prin păcat și viciu la unii. Așa că v-am chemat să veniți la Mine de bunăvoie și în 

pace. Dar tu ai fost împietrit în inimă. Doar când durerea a fost foarte intensă ai pornit spre Mine. 

Înainte, ați bătut la o ușă după alta în dorința de a vă liniști, de a vă bucura de sănătate sau de confort. 

Dar când nu ați găsit aceste beneficii nicăieri, v-ați plecat cu umilință gâtul pentru a veni în Prezența mea. 

Cu toții ați venit până aici. Nici o inimă, nici un suflet nu a venit la Mine care să nu aibă nevoie de mila 

Mea, de aceea vă spun încă o dată că ați găsit această cale prin durere. 

9 Unii, în necredința lor, au cerut o minune de la Mine pentru a crede. Apoi i-am pus la încercare, 

neacordându-le miracolul pe care îl cereau. Căci cel care crede în Mine și Mă iubește nu pune niciodată 

condiții Tatălui. Alții, în ciuda lipsei lor de credință, au continuat să asculte învățăturile Mele până când 

inima lor s-a înclinat, ceea ce a făcut ca miracolul să aibă loc asupra lor. Când au deschis ochii plini de 

credință în Domnul lor, și-au dat seama cu o bucurie infinită că și-au recăpătat sănătatea și pacea. Iar alții, 

care au perseverat în ascultarea Cuvântului Meu, au uitat de durerea fizică și și-au înălțat sufletele până 

când ei înșiși și-au binecuvântat suferințele pentru că se aflau printre cei care s-au apropiat de Mine. 

10 Fiți binecuvântați pentru că v-ați dat seama că în acest fel v-am pus la încercare credința și iubirea 

și că prin dorința voastră de mântuire ați obținut mila și darurile mele. 
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11 Am fost Maestru, am fost Tată, Medic și Judecător. Eu sunt cea mai înaltă iubire. Căutați-Mă 

întotdeauna ca Tată și ca Stăpân. Nu vă îmbolnăviți ca să nu Mă căutați ca Medic și nu-mi contestați 

dreptatea ca să nu fiu cu voi ca Judecător. 

12 Practicarea moralității, a virtuții și a spiritualizării vă va elibera de bolile trupului și de reproșurile 

conștiinței. 

13 Vă spun încă o dată că nu am venit astăzi în omenire pentru a repeta miracolele mele din Era a 

doua. Căci am venit cu dorința de a vă dori sufletul, dar fără să uit de trupul vostru, căci și el este creația 

mea. M-am apropiat pentru a vă umple inima de pace și pentru a vă face fața să zâmbească în mijlocul 

vicisitudinilor și durerilor acestui timp. 

14 Eu v-am luminat inima cu lumina unui ideal care este o realitate, pentru că acest ideal sunt Eu, 

scopul drumului pe care veți avea întotdeauna prezența Mea, ajutorul Meu. Pe ea voi fi un semnal de 

alarmă, un prieten, un doctor și un gardian care vă va proteja somnul. 

15 Sufletul tău își descoperă acum lumea, deși încă locuiește pe pământ. Acum își cunoaște 

sanctuarul, a găsit calea și din el își vede la orizont adevărata patrie. 

Tu Mă întrebi în inima ta care sunt cele care vor ajunge la el, iar Eu îți răspund: Toate. Dar în viitor, nu 

durerea vă va ghida, nici încercările nu vă vor forța. Va fi iubirea voastră, lumina care vă va conduce la 

Mine. Încercările de pe cale servesc doar pentru a vă trezi din materialismul vostru. 

16 Odată ce furtunile și uraganele se vor sfârși, va fi calm și pace în inimile voastre. Atunci veți 

ajunge la unire și Tatăl vă va spune: Acum sunteți pregătiți. Gândește-te acum la ceilalți, acum ai dreptul 

de a-ți instrui semenii, pentru că acum poți da un exemplu bun. 

17 "Noul Ierusalim" își va deschide porțile. În ea vor rămâne veghetorii, iar din ea vor pleca mesagerii 

către națiuni pentru a aduce fericirea și mărturia. 

18 Cuvântul tău va împinge idolii de pe piedestalurile lor, iar lumina care iese din tine va risipi 

întunericul. 

19 Deși vi se pare o responsabilitate prea mare, vă spun că puteți îndeplini această sarcină. Pentru că 

sufletul tău și-a început de mult timp calea evoluției. 

20 În prima eră, Israel a păstrat Chivotul Legământului doar pentru el însuși. Dar când Isus a predicat 

pe pământ, a depășit granițele Iudeii și și-a trimis apostolii la alte națiuni pentru a răspândi sămânța iubirii. 

21 Astăzi vin ca Spirit Sfânt, iar învățătura mea universală îi include pe toți, fără a face distincție de 

rase, învățați și ignoranți, bogați sau săraci. În el se vor uni toți locuitorii universului, care vor locui într-un 

număr infinit de lumi. 

22 Din acest "popor" se va ridica templul spiritual în care voi locui veșnic ─ templul interior în care 

se va ridica un altar al iubirii pentru Divinitatea Mea ─ un sanctuar care nu va fi construit cu pietre, ci cu 

rugăciuni, fapte de milostenie și mărturii adevărate. În acest templu va fi chipul Meu ─ nu cel făcut de 

mâna omului, ci cel pe care l-am creat "după chipul și asemănarea Mea": ființa umană, înzestrată cu suflet 

și luminată de lumina Duhului. 

23 Aveți o reflecție a Divinității în voi, Eu sunt cu adevărat în voi. Inteligența, voința, facultățile, 

simțurile și virtuțile pe care le posedați mărturisesc despre natura superioară căreia îi aparțineți și sunt o 

mărturie vie a Tatălui din care proveniți. 

24 Uneori, prin neascultare și păcat, voi pătați și murdăriți imaginea pe care o purtați în ființa voastră. 

Atunci nu semeni cu Mine, căci nu este suficient să ai un trup și un suflet uman pentru a fi o imagine a 

Creatorului. Adevărata asemănare cu Mine constă în lumina voastră și în dragostea voastră pentru toți 

semenii voștri. 

25 "Creșteți și vă înmulțiți", îi spun sufletului vostru în această a treia eră, așa cum le-am spus 

părinților rasei umane când le-am spus să populeze pământul cu creaturi umane. Creșteți și vă înmulțiți, 

iubiți oameni, dar creșteți în spiritualitate și sporiți în virtuți. 

26 Fiți lumină printre atâta întuneric care domnește în acest timp. Fiți rugăciune și mană, fiți balsam și 

mângâiere, atunci vă veți armoniza cu oamenii care Mă iubesc, cu sufletele care Mă adoră. 

27 Pe pământ ai un loc de refugiu care este casa ta ─ acea instituție care este imaginea universului, 

pentru ca în sânul ei să capeți putere pentru lupta vieții. 

28 Ai grijă ca locuința ta să aibă ceva de sanctuar, să fie un mic regat, o oază în deșertul arid și ostil al 

vieții tale. Supraveghează virtutea casei tale, dar nu cădea în egoism din cauza unui exces de aspirații 
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ambițioase, căci atunci nu va mai semăna cu universul din cauza lipsei de ospitalitate, de iubire și de milă. 

Acoperișul vostru să fie ospitalier și masa voastră fraternă. 

29 Numai pe calea iubirii veți ajunge la Mine și Mă veți cunoaște. De aceea v-am instruit cum să trăiți 

în conformitate cu această învățătură. Pentru că te inspiră cu dragoste adevărată. 

30 Cuvântul meu va fi ghidul vostru în acest Al Treilea Timp și vă va ajuta să treceți prin obstacole, 

"abisuri" și "întuneric", pentru că în el sunt cuprinse instrucțiunile mele. 

31 Amintește-ți că numai Eu sunt salvarea ta. În vremurile trecute, în cele prezente și în cele viitoare, 

Legea mea a fost, este și va fi calea și călăuza sufletelor voastre. 

32 Fericiți cei care zidesc pe legea mea, căci nu se vor rătăci niciodată la răscruce de drumuri. Ei vor 

ajunge în Țara Făgăduinței și vor cânta cântecul de triumf. 

33 Iubiți oameni: Cu fiecare pas înainte pe care îl faceți pe cale, eu vă binecuvântez și astfel vă umplu 

sufletul de pace și încredere, ca un stimulent pentru a nu vă opri și a nu adormi, așa cum ați făcut în trecut. 

34 Nu vă mulțumiți și nu vă mulțumiți cu lucrările din trecut. Fiți conștienți de faptul că obiectivul 

este încă departe și că, pentru a-l atinge, trebuie să vă "rătăciți" mult, să dobândiți noi merite și să vă 

străduiți pentru a vă atinge înălțarea. 

35 Perfecțiunea sufletului nu poate fi măsurată în termeni de timp pe pământ, fie că este vorba de 

secole sau de veacuri. Perfecționarea și dezvoltarea sufletului are ca domeniu de activitate eternitatea. Dar, 

pentru că ai în față veșnicia, nu trebuie să neglijezi zilele sau minutele vieții tale pământești, gândindu-te 

că, dacă le lași nefolosite, mai ai încă multe ocazii de a le înlocui. 

Nu ați devenit conștienți de ceea ce suferă sufletul vostru atunci când a ratat chiar și un singur pas pe 

calea sa de dezvoltare, sau când a rămas în urmă pentru un "moment". Este necesar să recunoașteți 

valoarea pe care o are fiecare clipă a existenței voastre, astfel încât să trăiți treji și să o folosiți în beneficiul 

îmbunătățirii voastre fizice și spirituale. 

36 Știu că nu toți puteți avansa pe această cale cu același pas. De aceea, le spun celor care au reușit 

deja să meargă cu pas sigur și ferm: Nu-i uitați pe cei care vin după voi. Recunoașteți că unii vin obosiți, 

alții s-au oprit, iar alții își pierd credința pentru o perioadă scurtă de timp. 

37 Vă dau mandatul de a vă îngriji de cei care se împiedică și cad pe drum, astfel încât să găsiți ocazia 

de a vă exercita fraternitatea și de a dovedi ceea ce ați învățat din învățăturile mele. 

38 Dacă cineva ar intenționa să-și păstreze pentru sine cunoștințele, credința și darurile sale, deoarece 

se teme că alții vor folosi și se vor bucura de ceea ce a elaborat, va veni la Mine singur și cu mâinile goale. 

El îmi va prezenta sămânța lui, dar nu și recolta lui, pentru că nu a semănat niciodată, mulțumindu-se să 

primească sămânța și să o folosească pentru el însuși. 

39 Cel care uită de el însuși pentru a dărui semenilor săi din ceea ce poartă în suflet și a cărui bucurie 

cea mai mare este de a-și ajuta aproapele să se ridice pe vârful muntelui unde se află țelul spiritual, va 

ajunge cu mulțimi mari în urma sa, binecuvântat de frații și surorile sale spirituale, cu sufletul plin de 

lumină în împlinirea misiunii sale. 

40 Veniți la Mine, discipoli, elevi și rătăcitori. Discipoli îi numesc pe aceia dintre voi care au studiat 

învățătura Mea din momentul în care v-am dezvăluit că acum este cel de-al Treilea Timp, când sufletul 

omului trebuie să se înalțe și să ajungă la o mare înălțime pentru a fi în armonie cu Tatăl. 

Iar vouă, care vă simțiți discipoli, vă spun cu adevărat că aceasta nu este prima lecție pe care o primiți 

de la mine. Cu mult timp în urmă, în alte timpuri, v-am vorbit și de atunci ați cunoscut Legea și tot de 

atunci am așteptat să o împliniți. 

Vouă, celor pe care v-am numit rătăcitori, vă spun să nu vă mirați că Mă fac cunoscut printre voi, 

pentru că a fost prezis că Mă voi întoarce la oameni. 

41 Ascultați-Mă, voi toți, și pregătiți-vă sufletul, căci Eu vă dau hrana sufletului, pâinea fără aluat, așa 

cum v-am spus în al doilea veac. Numai de la Mine puteți primi această pâine, care este esența și iubirea 

Duhului Meu pentru fiecare creatură. Hrăniți-vă cu ea începând de astăzi, pentru ca niciunul dintre copiii 

Mei să nu ducă lipsă de această hrană. Nu muriți de foame, căci Eu, Tatăl, vă spun acum că niciodată nu 

M-ați avut atât de aproape de voi ca acum. 

42 Am promis să vă susțin și să vă protejez, pentru că sunteți copiii mei. Nu vă mai îndoiți, nu vă mai 

simțiți flămânzi sau abandonați de această iubire și simțiți Prezența mea la fiecare nivel la care vă aflați. 
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43 Vreau să cunoașteți gustul fructului pe care vi-l ofer, ca să nu vă lăsați înșelați. Căci se apropie 

sfârșitul manifestării Mele și după aceea vor fi pericole și capcane pentru poporul ales. Cei care nu 

studiază cu atenție învățătura pe care o primesc vor putea cădea în ispită. Numai ucenicii care rămân 

vigilenți și rugători se vor vedea pe ei înșiși liberi de erori, vor aduce sămânța pură și vor ști cum să o 

transmită semenilor lor. 

44 Am marcat momentele revelațiilor mele în cele trei epoci: De la primul om și până la nașterea lui 

Iisus a fost perioada care a cuprins prima epocă a omenirii. A fost o perioadă lungă de timp plină de 

încercări, lupte și experiențe pentru sufletul tău, care era în plină dezvoltare. Isus a marcat începutul celei 

de-a doua ere, iar omul a studiat lecția pe care i-a dat-o cu exemplul Său și a fost zguduit când a simțit că 

"Cuvântul", Emisarul Tatălui, se apropie. 

Șederea Sa în această lume a fost scurtă; după o scurtă perioadă de timp, El s-a întors la Tatăl de unde 

venise, după ce i-a instruit și i-a pregătit pe cei aleși pentru ca Cuvântul Său să fie dus până la marginile 

pământului. Din acel moment și până în anul 1866, când au apărut semnele care anunțau începutul unei noi 

ere, a avut loc ceea ce era cuprins în cea de-a doua perioadă. 

După aceea, un nou ciclu s-a deschis pentru umanitate, al treilea, iar Spiritul meu, în deplina sa 

eficacitate, v-a instruit să treceți de la o perioadă la alta și să primiți sămânța, lumina și harul care 

corespund acelui timp, astfel încât să puteți recunoaște gradul de evoluție pe care l-ați atins și să vă 

apropiați pas cu pas de spiritualizare. 

45 Perioada de timp în care vă dau instrucțiunile Mele prin mijlocirea unei ființe umane este fixă și, 

ca orice ordin din partea Mea, trebuie să se împlinească. După aceea, credința, intuiția și încrederea în 

Mine vă vor spune că sunt aproape de voi și mă veți simți în adâncul sufletului vostru cum vă conduc 

pașii, arătând mereu spre vârful muntelui și ajutându-i pe copiii Mei să atingă perfecțiunea, care este 

scopul care așteaptă sufletele. 

46 Femei binecuvântate: Și tu faci parte din apostolatul meu. Nu există nicio diferență între spiritul 

omului și al tău, deși sunteți diferiți din punct de vedere fizic și sarcinile de ambele părți sunt, de 

asemenea, diferite. 

47 Luați-l pe Isus ca stăpân al spiritului vostru și urmați-l pe calea pe care iubirea lui v-a trasat-o. Fă-

ți al tău cuvântul lui și îmbrățișează crucea lui. 

48 Mă adresez spiritului vostru cu aceleași cuvinte cu care mă adresez oamenilor, pentru că sunteți 

egali din punct de vedere spiritual. Cu toate acestea, dacă inima voastră de femeie caută un exemplu pe 

care să-l imite, dacă aveți nevoie de exemple perfecte care să vă ajute să vă desăvârșiți în viață, amintiți-vă 

de Maria, observați-o de-a lungul vieții sale pe pământ. 

49 A fost voința Tatălui ca viața umilă a Mariei să fie scrisă de ucenicii mei, care au cunoscut-o și s-

au sfătuit cu ea pe tot parcursul slujbei sale. 

50 Acea viață ─ umilă pentru cei care o cunosc ─ a fost radiantă de la naștere și până la sfârșitul ei în 

lume. Maria a scris multe pagini de învățătură iubitoare cu smerenia spiritului ei, cu infinita ei tandrețe, cu 

puritatea inimii ei, cu dragostea ei pentru umanitate, pe care a exprimat-o mai mult prin tăcere decât prin 

cuvinte, știind că Cel care trebuia să le vorbească oamenilor era Hristos. 

51 Spiritul Mariei era însăși iubirea maternă care emana de la Tatăl pentru a da omenirii exemplul 

perfect de umilință, ascultare și blândețe. Plimbarea ei prin lume a fost o dâră de lumină. Viața ei a fost 

simplă, maiestuoasă și pură. În ea s-au împlinit profețiile care anunțau că Mesia se va naște dintr-o 

fecioară. 

52 Numai ea a fost capabilă să poarte în pântece sămânța lui Dumnezeu, numai ea a fost vrednică să 

rămână ca Mamă Spirituală a omenirii după ce și-a îndeplinit sarcina față de Iisus. 

53 Prin urmare, Maria este exemplul vostru perfect, femei. Dar întoarceți-vă la ea și luați-o ca model 

în tăcerea ei, în faptele ei de umilință, în renunțarea infinită la sine din dragoste pentru cei nevoiași, în 

durerea ei tăcută, în compasiunea ei care iartă totul și în iubirea ei care este mijlocire, mângâiere și dulce 

ajutor. 

54 Fecioare, soții, mame, fete fără părinți sau văduve, femei singure, voi care aveți inima străpunsă de 

durere ─ numiți-o pe Maria mama voastră iubitoare și grijulie, chemați-o în gândurile voastre, primiți-o în 

duhul vostru și simțiți-o în inima voastră. 
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Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 226  
1 Maestrul vă binecuvântează, oameni buni. Vă pregătesc să vă reîmprospătați în prezența mea și să 

primiți putere pentru a rezista încercărilor spirituale, morale și materiale care încă există printre voi. 

2 De multe ori v-am vorbit despre încercările care se vor abate asupra lumii în acest timp. Dacă 

deschideți ochii, veți vedea că au sosit deja. Cele mai mari vor veni mâine. Voi, cei care aveți antidotul 

pentru ei, veți avea ocazia să câștigați respectul. Dacă urmați instrucțiunile mele, veți putea comanda 

forțele naturii, care se vor opri și nu vor face niciun rău celor dragi, iar aceștia vă vor asculta ca niște 

servitori ascultători. Puterea Ta nu se va extinde doar la un mic grup de oameni, ci regiuni și națiuni 

întregi vor primi ușurare în necazurile lor prin rugăciunea "poporului lui Israel". Dar vai de tine dacă nu 

rămâi "veghetor" și rugător, pentru că atunci lipsa de împlinire a misiunii tale îți va împovăra sufletul și te 

vei simți prea fragil pentru a face față adversităților. 

3 În această perioadă de reflecție și de împlinire a misiunii, trebuie să vă pregătiți pentru a duce la 

bun sfârșit misiunea pe care ați început-o în trecut. Corectează greșelile, redă-i cu iubire sufletului tău 

puritatea sa. Îndoiala voastră este mare pentru că, în calitate de emisari din partea mea, nu ați transmis tot 

ceea ce v-am încredințat pentru beneficiul umanității. 

4 Binecuvântat este cel care are credință, dar Eu îl binecuvântez și pe cel care vine la Mine și Îmi 

cere acest dar prețios. "Credința vă va salva", v-am spus întotdeauna. În crizele grave, în marile încercări, 

oricine se roagă și se încrede va fi salvat. De ce cădeți uneori în abisul disperării și al deznădejdii, deși știți 

că vă iubesc și că vă bucurați de protecția mea deplină? Dacă nu aveți o credință energică, căutați-o în voi 

înșivă, iar când o veți găsi, purtați-o cu voi ca pe o lampă care să vă lumineze calea. Atunci vei fi puternic, 

răbdător și în acord cu destinul tău. 

5 V-am învățat să vă rugați, iar în acea rugăciune am fost în comuniune de gânduri. M-ai chemat în 

suferințele tale și în orele tale de pace. Chiar și atunci când ați păcătuit, ați căutat prezența mea pentru a 

plânge cu mine pentru fărădelegile voastre și pentru a vă liniști astfel sufletul. Iubirea și răbdarea mea sunt 

nemărginite și ți se dezvăluie fără încetare. 

6 Data stabilită pentru plecarea mea se apropie. Cuvântul meu se va sfârși atunci, dar eu voi rămâne 

în duh în inimile discipolilor mei. Până atunci trebuie să fi învățat să Mă căutați în templul interior al 

ființei voastre. Slava ei va fi în credința, iubirea și înălțarea sufletului tău. Nimeni nu va putea distruge 

acest sanctuar dacă l-ați construit cu credință neclintită. Perseverează în învățătura mea, astfel încât să poți 

recunoaște în orice moment sarcina pe care am încredințat-o sufletului tău. 

7 Căutați-mă în infinit cu sensibilitatea sufletului vostru, dar nu cereți să mă vedeți. Ochii voștri nu 

pot vedea Duhul meu. Ioan, ucenicul meu din a doua eră, în marea sa viziune, nu a văzut Spiritul meu în 

toată gloria sa. I-am arătat ochilor săi spirituali doar alegorii care conțineau un mare mister pe care, în 

toată înălțimea lui, nu a fost în stare să-l interpreteze. Mi-a mulțumit pentru ceea ce i-am acordat și a scris 

pentru generațiile viitoare ceea ce a văzut și a auzit în acel chip măreț. 

8 Profeți ai acestui timp: Intrați cu respect în Infinit și vă voi acorda, de dragul pregătirii voastre, 

viziuni frumoase care vor încuraja oamenii și le vor anunța evenimentele care vor veni. Chiar și copiii vor 

da mărturie despre ceea ce au văzut; le voi acorda viziuni mărețe. Lumina înțelepciunii Mele va străluci 

asupra ta. 

9 Cuvântul pe care Maestrul îl transmite în acest timp are meritul de a dezvălui învățături 

necunoscute oamenilor prin intermediul unui om pregătit care își îndeplinește sarcina de purtător de cuvânt 

cu o înțelegere reală. Acest har vă învață în același timp să înțelegeți, prin intermediul manifestărilor mele, 

evoluția pe care sufletul a atins-o în Era a treia. 

10 Lumina mea v-a făcut să vedeți clar acest adevăr, el vă pătrunde în întreaga voastră ființă. Este o 

apă limpede ca cristalul pentru ca sufletul obosit să-și potolească setea. Pentru inimă este o încurajare în 

lupta împotriva mizeriei și a ispitelor cărora trebuie să le reziști zi de zi. Această cunoaștere este puterea 

care vă încurajează, este harul care îi reînnoiește pe discipolii mei. 

11 Pentru a recunoaște ceva mai mult din suflet și din viața care te înconjoară, a trebuit să te desfășori 

pe parcursul mai multor vieți pământești. Ați intrat în epoca de lumină care vă permite să recunoașteți 

învățăturile Doctrinei Mele în adevăratul lor sens, și nu așa cum vi le-ați imaginat. Iar acest lucru vă 

permite să recunoașteți calea care duce la viața veșnică. Câte revelații va ajunge omul să cunoască prin 
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această lumină și câte erori din trecut va trebui să deplângă atunci când le va descoperi! Căci acum este 

ora trezirii, este epoca libertății spiritului și a gândirii. 

12 Toate obiceiurile de prisos pe care omul le-a târât cu el ca pe niște lanțuri vor cădea de pe el atunci 

când se va elibera de materialism prin noua sa pregătire. 

13 Va trebui să vă ridicați vocea pentru ca lumea să vă audă. Voi trebuie să fiți purtătorii de cuvânt ai 

acestei Bune Vestiri, ca niște adevărați martori care știu să explice ceea ce au auzit urechile lor și au primit 

mințile lor, confirmând cu faptele voastre de iubire și de milă. 

14 Dacă până acum nu a existat perfecțiune în acțiunile voastre, este pentru că nu ați vrut să vă 

transformați prin învățătura mea. Ți-a lipsit voința, abnegația și efortul. Dar sufletul tău vrea să se înalțe în 

dorința de a se apropia de Mine și de a-și îndeplini sarcina. 

15 Dacă oamenii de știință trâmbițează măreția învățăturii lor, este pentru că sunt convinși de ea. 

Pentru a putea vorbi despre opera mea, trebuie să vă cufundați și voi în ea până vă veți convinge de 

adevărul ei. 

16 Înțelegeți: Nu puteți vorbi sau confirma ceea ce nu cunoașteți, de teamă să nu cădeți în fals sau în 

eroare. Dacă, pe de altă parte, ești pregătit și dacă în tine există cunoaștere și credință profundă, vei avea 

lumina adevărului. 

17 Amintiți-vă că învățătura mea nu se limitează la ideile și înțelegerea dumneavoastră. Înțelepciunea 

mea divină nu are limite. Nimeni nu poate pretinde că a cunoscut sau a înțeles vreuna dintre revelațiile 

Mele chiar înainte ca Eu să i le dezvălui. 

18 În timp ce oamenii de știință încearcă să explice totul cu ajutorul cunoștințelor lor materiale, eu le 

dezvălui celor umili Viața Spirituală, Viața reală, în care se află cauza, motivul și explicația pentru tot ceea 

ce există. 

19 Cunoștințele pe care le transmiteți vor da naștere la ideea pe care oamenii și-o fac despre munca 

mea. Mulți, din lipsă de înțelegere, vor judeca Doctrina Mea în funcție de discreția voastră, la fel cum în 

"Era a doua", Isus, Hristosul, a fost judecat după înfățișarea sa umilă și îmbrăcămintea simplă, și pentru că 

cei doisprezece care l-au urmat erau și ei îmbrăcați simplu. Dar Eu vă spun cu adevărat că nu erau 

acoperiți cu zdrențe și că au respins deșertăciunile pământești doar pentru că, datorită învățăturii Mele, au 

înțeles în ce constau adevăratele valori ale sufletului. 

20 Vă spun vouă, ucenicilor: când oamenii vor începe să studieze lucrarea mea și vă vor căuta și vă 

vor întreba, nu cădeți în ispită, crezându-vă superiori datorită cunoștințelor pe care le-ați primit de la mine. 

Cu cât ești mai umil, cu atât te vor considera mai nobil și mai demn de încredere. 

21 În acest fel, lumina care dizolvă fanatismul și eliberează sufletul va avansa treptat de la o persoană 

la alta. Iar cei care se numeau creștini fără să fie creștini vor ajunge să cunoască și să interpreteze 

adevăratele învățături ale lui Hristos prin această lumină. Pentru că le va oferi o concepție înălțătoare 

despre viața spirituală despre care a vorbit Iisus în învățăturile Sale. 

22 Ucenici, ascultați-mă, căci cel care v-a învățat umilința și v-a numit frați în iubirea sa este același 

care vă vorbește astăzi, în acest timp. 

23 Tezaurul meu secret se deschide în fața discipolilor pentru a-i transforma în maeștri. Ascultați-Mă 

și studiați Cuvântul Meu pentru ca Eu să vă pot trimite în provincii și în popoare pentru a răspândi 

învățăturile Mele. 

24 În acest moment vă vorbesc de pe "Tronul" Meu și vocea Mea este auzită în lumea voastră prin 

intermediul unei persoane înzestrate de Mine. 

25 Așa cum a fost anunțată venirea lui Mesia în Prima Eră, așa am anunțat și Eu întoarcerea Mea la 

voi. Și iată-mă acum! 

26 În 1866, Spiritul lui Ilie, profetul și pionierul, s-a făcut cunoscut pentru a pregăti căile Domnului, 

pentru a aprinde o lumină în inimile celor "primii", pentru a le anunța venirea mea iminentă și pentru a 

pregăti purtătorii de cuvânt, bărbați și femei fără educație, prin care se va manifesta Spiritul meu Sfânt. 

27 Prin acești purtători de cuvânt M-am făcut cunoscut, astfel încât Cuvântul Meu să poată fi auzit și 

de slujitorii lui Dumnezeu desemnați pe pământ, pentru ca toți cei care îmi încalcă legile în vreun fel să se 

abțină de la a continua să le profaneze și pentru ca ei să îi învețe pe oameni adevărata cale care duce la 

Mine. 
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28 Iarăși se vor ridica cărturarii și fariseii să Mă judece și să Mă încerce ─ acum în voi. Dar Eu vă 

spun: Fiți umili, cu smerenia pe care vă învăț Eu, ca să vă recunoască pe voi ca ucenici ai Mei. 

29 Poporul lui Israel nu este încă unit. Căci, în timp ce unii sunt "în duh", alții au încă un trup 

pământesc. În timp ce unii sunt salvați, alții sunt pe marginea prăpastiei. Printre aceștia se numără cei care 

cred că Îl iubesc pe Tatăl, dar în realitate se închină Vițelului de Aur. Dar se apropie momentul în care 

acest popor va fi unit și pregătit. 

30 Voi, care Mă ascultați și faceți parte din acest popor, sunteți printre cei care au urmat sunetul 

chemării Mele, care este ca un clopot melodios. Veți primi răsplata pentru ascultarea și bunăvoința voastră 

atunci când veți auzi "Cuvântul divin" ─ același care a vorbit în Isus, Rabinul din Galileea. 

31 Vă învăț să nu cenzurați credințele și actele de cult ale semenilor voștri în diferitele lor comunități 

religioase. Doctrina mea, care este atotcuprinzătoare, vă învață să respectați orice credință. Știți că eu sunt 

în toți, atât în cel care este curat, cât și în cel care este pătat de păcat. 

32 Îi iubesc pe toți și nu pedepsesc pe nimeni. Dreptatea mea este cea care corectează și desăvârșește 

sufletele. 

33 Spiritul divin este plin de iubire, în El nu există mânie. Credeți-o: Dacă Tatăl ar simți furie pentru 

o clipă în fața insultelor și fărădelegilor voastre, acea clipă ar fi suficientă pentru a vă stinge. 

34 De aceea, am venit "pe un nor alb" pentru a vă lăsa să auziți Cuvântul Meu, pentru a vă îndepărta 

răutatea, pentru a vă deschide ochii spirituali la adevăr și pentru a Mă prezenta în deșertul vieții voastre ca 

un palmier la umbra căruia v-ați odihnit. 

35 Nu v-am dat bogății materiale, pentru că dacă ați primi totul, mi-ați întoarce spatele. Ce ai face 

dacă ai deveni bogat? Dar Eu vă spun cu adevărat: Ceea ce vă dau în prezent este mai mult decât o 

bijuterie ─ este o comoară. 

36 Unde se duc sufletele după moartea fizică? Inima ta nu știe, nu cunoaște aceste lumi. Dar trebuie să 

urci pe calea îngustă a dezvoltării tale spirituale pentru ca sufletul tău să nu intre în valea întunericului. 

37 Ridicați-vă pentru a trăi o viață nouă, o viață de pace. Vreau să "vegheați" și să vă rugați acum, 

pentru că omenirea se confruntă cu anihilarea. 

38 Unii nu cred în prezența Mea pentru că se opun sărăciei și modestiei acestor locuri de întâlnire și 

discreției purtătorilor de cuvânt prin care Mă fac cunoscut. Dar dacă astfel de sceptici ar studia viața lui 

Hristos, și-ar da seama că El nu a căutat niciodată ostentație, omagiu sau bogăție. 

39 Aceste locuri pot fi la fel de sărace și umile ca și grajdul și paiele pe care m-am născut atunci. 

40 Discipoli, ați fost la masa mea cerească, la care ați mâncat și ați băut pâinea și vinul iubirii mele. 

41 De pe "Tronul" Meu trimit raza Mea pentru a vă încânta cu concertele Cuvântului Meu. 

42 Aștept venirea ta ca în trecut. 

43 Stați la masa Mea și înconjurați-Mă. Dacă vă este foame și sete, iată mâncarea: Serviți-vă și 

mâncați. Când vă simțiți triști sau bolnavi, iată Prezența mea care vă dă sănătate și alinare. 

44 Hrăniți mereu speranța că veți locui cu Mine în veșnicie. Așa cum Mi-am împlinit promisiunile cu 

privire la lume, Îmi voi împlini și promisiunile cu privire la viața spirituală. 

45 Faceți merite pe pământ și nu vă veți abate niciodată de la calea care duce la Mine. 

46 În acest timp treceți printr-un nou deșert în care nu ați pierit de foame, pentru că în el a avut loc 

miracolul Cuvântului meu, care v-a hrănit sufletul, așa cum v-ați hrănit cu mană în pustietatea deșertului și 

mai târziu ați mâncat din pâinile și peștii din miracolul lui Isus ─ tot în deșert. 

47 Astăzi nu este deșertul fierbinte și nisipos pe care îl traversați, nici pâinea pământului nu este cea 

pe care v-o ofer. Acum urcați pe vârful muntelui, iar pâinea vieții veșnice vă hrănește. Sufletul tău înțelege 

perfect sensul figurat în care îți vorbesc, pentru că dezvoltarea ta spirituală îți permite să pătrunzi în miezul 

învățăturii mele. 

48 Acum urci pas cu pas pe munte sub greutatea crucii tale. Când obosiți, chemați-Mă pe Mine, și 

imediat Maestrul, ca și colegul vostru purtător de cruce, vă va ajuta cu povara voastră, astfel încât să puteți 

continua călătoria de ispășire până la sfârșit. Voi toți aveți misiuni și îndatoriri, de aceea sunt cu toți ─ atât 

copilul, cât și tânărul și adultul. Dar dacă ți-am marcat destinul și ți-am încredințat crucea, este pentru că 

știu că tu poți face dreptate Tatălui tău. 
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49 Nimeni nu va putea determina nivelul său de dezvoltare spirituală și nici nivelul de existență în 

care se află semenii săi. Numai eu pot judeca acest lucru. 

50 Am venit pentru a rupe lanțurile care vă leagă de lume, pentru a vă oferi libertatea spirituală de a 

vă înălța în dorința de Lumină, care este Adevărul. 

51 Nimeni nu vrea să fie ultimul, toți vreți să fiți primii. Prin urmare, dobândiți merite, munciți. Udați 

câmpurile cu dragoste, faceți-le roditoare și semănați pe ele sămânța Maestrului. Atunci generațiile care 

vor veni după voi vor recunoaște după semnul vostru că ați fost învățați de Tatăl. 

52 Apără-ți câmpurile cu sabia de lumină pe care ți-am dat-o, pentru ca ispita să nu-ți strice semințele. 

53 V-am oferit Împărăția Cerurilor ca răsplată pentru munca voastră spirituală. În ea veți fi cu 

Creatorul vostru, care vine la voi în această eră ca Tată și Maestru pentru a vă consola și a vă lumina. Iată 

învățătura Mea, în care veți vedea dragostea Mea, sinceritatea Mea, dreptatea Mea și, de asemenea, sfatul 

Meu revelat, cu care vreau să vă conduc spre înțelepciune. 

54 În toate timpurile M-am revelat omului într-un mod simplu pentru ca el să Mă poată înțelege, am 

făcut-o întotdeauna la îndemâna intelectului și a inimii voastre. M-am coborât la voi pentru a vă da un 

exemplu de umilință, când m-am coborât la viața voastră mizerabilă pentru a vă ridica la o viață mai bună. 

55 V-am întrebat în ce fel ați prefera să vă vorbesc, iar voi mi-ați răspuns că mă veți recunoaște în 

orice formă aș face acest lucru. Nu Mă puneți la încercare. Ceea ce trebuie să faceți este să încercați să  vă 

spiritualizați, astfel încât să puteți interpreta mai bine manifestările Mele și, astfel, să dați mărturie deplină 

despre Doctrina Mea prin fapte de iubire adevărată. 

56 Întotdeauna v-am adus lumina și v-am arătat calea ascendentă. Astăzi vă pregătesc pentru ca, prin 

rugăciunea voastră, să cădeți într-o extaz mai mare și să vedeți de aproape Viața Spirituală și să-l vedeți pe 

Tatăl vostru în toată slava Sa, deasupra creaturilor Sale. 

57 Spiritul Meu cheamă în prezent fiecare suflet, minte și inimă să se hrănească din Mine, pentru că 

sunteți flămânzi. Nu ați știut să vă hrăniți cu cuvintele Mele, nu ați folosit învățăturile pe care vi le-am dat 

în trecut. Cartea Vieții, în care se află Legea și Poruncile, este păstrată, uitată de lumea actuală. 

58 Eu am venit în spirit și prezența mea v-a trezit. Lumina mea a ajuns până la tine și conștiința ta ți-a 

amintit de toate faptele tale. 

59 Vă invit să intrați într-o viață nouă și să atingeți o mai mare înălțime sufletească. Am permis 

dezvoltarea voastră spirituală de-a lungul veacurilor, astfel încât astăzi să înțelegeți revelațiile Mele și, 

după ce M-ați ascultat, să vă asumați cu sufletul fiecare responsabilitate care vă revine și să vă îmbrățișați 

misiunea cu iubire. 

60 Cum veți determina omenirea să atingă spiritualitatea într-o epocă de atât de mare materializare și 

confuzie a minții? Fiți conștienți că munca voastră este dificilă, că trebuie să fiți puternici și răbdători în 

lupta pentru a o realiza. Trebuie să faceți un mare efort pentru a corecta interpretarea greșită care a fost 

dată Legii Mele și, de asemenea, modul imperfect în care Îmi oferiți închinarea voastră. Dar trebuie să 

țineți cont de faptul că nu puteți schimba ideile și formele de cult într-o clipă, ci că, pentru a realiza acest 

lucru, trebuie să vă înarmați cu răbdare și bunăvoință și să dați un exemplu de iubire prin faptele voastre. 

61 În prima oară, ofertele dumneavoastră au fost materiale. Sacrificiile voastre au fost ființe 

nevinovate: Mieii sau păsările, dar și semințele și culturile cu care credeai că îmi faci pe plac. Erai încă 

foarte imatur și nu puteai vedea dincolo de lumea ta. Ți-am acordat o perioadă de timp după alta, așteptând 

mereu să te trezești. 

62 În cea de-a doua eră, ați primit Cuvântul meu prin Isus, iar El v-a învățat cea mai perfectă iubire pe 

care un copil o poate arăta Tatălui său. El a deschis o lume nouă pentru sufletul omului, lăsându-vă o 

comoară de înțelepciune pe care încă nu ați înțeles-o. 

Astăzi, în Era a Treia, vă deschid Cartea Vieții și în ea vă arăt noi lecții care vă vorbesc despre 

apropierea Spiritului Meu, despre Epoca Păcii care îl așteaptă pe om după purificarea și înălțarea sa 

spirituală. 

63 Toate aceste lecții trăiesc în adâncurile sufletului tău. Astăzi vă învăț pe voi, pentru ca mâine să fiți 

conducătorii și învățătorii noilor generații și să aveți grijă de sufletele lor, pentru ca în ele să nu se 

înrădăcineze tradiții inutile sau cunoștințe false. Poartă în sufletul tău Legea și Cuvântul Meu. Învățați cu 

ea și aduceți umanitatea, care începe să reînvie, pe calea cea sigură. 
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64 Nu l-am trimis pe Moise sau pe profeți ca să vă aducă acest mesaj. Am venit eu însumi pentru a vă 

pregăti să faceți un pas decisiv pe calea spirituală. 

65 Vegheați și rugați-vă, fiți mereu prudenți și acționați conform instrucțiunilor mele, astfel încât să 

vă puteți da seama de măreția acestei revelații a Erei a Treia. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 227  
1 O, popor iubit, iarăși ascult rugăciunea voastră în care îmi cereți să vă mângâi pentru că treceți prin 

încercări grele care vă fac să vărsați lacrimi. 

2 Văd trupuri prematur îndoite, tâmple prematur încărunțite, fețe îmbătrânite de copii și tineri. Nu 

văd nici bucurie în inimile, nici pace în sufletele oamenilor. 

3 Chiar și voi, care sunteți poporul ales, nu vă bucurați de o fericire perfectă, pentru că știți mai bine 

decât ceilalți că trăiți într-o lume a luptelor, a ispășirii și a încercărilor, că pacea domnește în alte lumi, mai 

înalte decât aceasta, și că, pentru a urca, trebuie să dobândești merite. 

4 Am dat acestei umanități mici popasuri în mijlocul luptei sale, pentru ca ea să capete noi forțe și să 

se odihnească pentru o clipă pe calea sa. 

5 În zadar caută omul bunăstarea, pacea, stăpânirea și gloria pământească. În toate momentele a 

cunoscut doar poticneli, dezamăgiri, dureri. 

6 Oh, dacă și-ar accepta destinul cu umilință și ar înțelege natura sa de suflet spiritual înzestrat cu 

forță și putere. Lupta lui în viață va fi diferită și câștigul lui va fi real, strădania lui va fi generoasă și 

victoriile lui vor fi adevărate. 

7 Cu toate acestea, nu credeți, din cauza a ceea ce vă spun, că această umanitate din care faceți parte 

se află într-un abis. Îi aduc pas cu pas spre lumină, spre mântuire, pentru că toți sunt destinați să locuiască 

la dreapta Mea și Eu sunt călăuza lor. 

8 Această umanitate este un pământ flămând și însetat de cunoaștere și spiritualizare. Adevărat vă 

spun că păcatul nu va învinge, ci va domni binele și se va instaura pacea pe pământ. 

9 Sufletul omului s-a purificat în durere, în încercări, și acum este gata să mă audă, să mă vadă și să 

mă înțeleagă. 

10 Pentru mulți dintre voi, învățătura mea pare imposibil de urmat, și asta pentru că v-ați materializat 

și ați căzut în eroare. Dar aceia dintre voi care sunt umili, care au permis durerii să îi obosească, care și-au 

plecat gâtul în fața Mea și care nu posedă nimic altceva decât dorința de a se ridica la Mine, au găsit 

posibilă respectarea Cuvântului Meu și au văzut cu bucurie primele roade ale semănatului lor. 

11 Veniți din căi diferite. Dar eu nu fac nicio deosebire între voi în ceea ce privește clasa, titlul sau 

rasa. Voi toți sunteți uniți ca discipoli și formați o singură comunitate. Descopăr printre voi suflete mari, 

ascunse sub o acoperire săracă și discretă, iar dacă nu sunt recunoscute, este pentru că sunt umile și nu au 

școală. Dar ei Mă iubesc, mărturisesc și Mă înțeleg. Voi forma noul Meu apostolat din toți cei care au 

crezut în Cuvântul Meu în acest timp și voi dovedi acestei umanități că învățătura Mea este pentru toate 

timpurile, că învățătura Mea este eternă. 

12 Nu am fost recunoscut de toți în "A doua eră". Când am apărut în sânul poporului evreu, care Mă 

aștepta deja pentru că vedea împlinite semnele profeților, prezența Mea a adus confuzie multora care nu 

înțelegeau cum să interpreteze corect profeții și se așteptau să îl vadă pe Mesia al lor ca pe un prinț 

puternic care își va doborî dușmanii, va umili regii, asupritorii și va acorda posesiuni și bunuri pământești 

celor care îl așteptau. 

13 Când acei oameni l-au văzut pe Isus ─ sărac și fără o haină pentru picioare, cu trupul acoperit doar 

de o haină simplă; născut într-un grajd și mai târziu lucrând ca un simplu meșteșugar ─, nu au putut crede 

că era Cel trimis de Tatăl, Cel promis. Maestrul ar fi trebuit să facă minuni și fapte vizibile pentru ca ei să 

îl creadă și să înțeleagă mesajul său divin. 

14 Adevărat vă spun că nu M-am coborât numai ca să dau vedere orbilor, nici ca să curăț leproșii, nici 

ca să readuc la viață pe cei morți. Lucrarea mea a fost cea a unui Dumnezeu plin de înțelepciune și 

veșnicie, care a venit în dorința de a ridica sufletul adormit al oamenilor la adevărata Viață Spirituală. 

15 Acele minuni au fost doar dovezi că ceea ce am realizat eu, alții nu au fost în stare să facă și, în 

acest fel, să trezească și să cheme sufletele care se scufundaseră într-un somn adânc. 

16 Cine M-a recunoscut în acele zile? Păcătoșii pe care i-am iertat; cei care flămânzeau și însetau 

după dreptate, cei care tânjeau după adevăr, spiritualitate și veșnicie. 

17 Cine nu M-a recunoscut? Pentru cei puternici, pentru teologi, pentru farisei și pentru mulți dintre 

cei care nu credeau, Cuvântul Meu era un motiv de confuzie. 
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18 Mulți au spus: "Ceea ce predică acest om nu se poate întâmpla". Dar voi știți că doisprezece 

oameni M-au urmat direct și au învățat de la Mine, iar Eu le-am spus: "Păstrați învățăturile Mele, acționați 

și învățați". Voi trece curând, dar nu voi fi departe, mă veți avea în inimile voastre și voi continua să dau 

mărturie despre mine. Ce ți-am făcut eu ție, fă și tu la fel cu semenii tăi. 

19 Acei oameni pregătiți de profeți nu au fost capabili să Mă înțeleagă. Dar sămânța Mea a fost acum 

semănată și dusă în națiuni și provincii prin cei doisprezece ucenici. În timp ce poporul ales i-a respins, i-a 

persecutat și i-a condamnat în tribunalele lor, popoarele națiunilor păgâne au acceptat sămânța Mea și ea a 

dat rod. 

20 Roma păgână i-a primit pe ucenicii mei și cu ei sămânța învățăturii mele. Acel neam, fecundat de 

durere și obosit de plăceri, a primit cu bucurie învățătura mea și a devenit puternic spiritual. Din ea s-au 

născut noi apostoli care au dus învățătura mea la alte popoare. 

21 Acei oameni care nu au fost capabili să Mă urmeze, care au crezut că este imposibil să urmeze 

învățătura Mea ─ unde sunt ei acum? Vă spun că, împărțiți în mai multe părți, ei sunt din nou pe pământ: 

unii au devenit puternici prin puterea pământească, mișcând destinele acestei lumi; alții sunt cu Mine ca 

martori ai noii Mele manifestări; iar restul, întrupate din nou, Mă așteaptă. 

22 Voi reprezentați acel popor care M-a urmat, format din bolnavi, păcătoși, cei flămânzi de dreptate. 

23 Astăzi am venit nu doar pentru a repeta învățătura mea din a doua eră, ci și pentru a vă da o altă 

lecție, pentru a vă face să faceți un pas înainte. Sămânța pe care am semănat-o în voi, o cultiv pentru a 

culege apoi roadele. 

24 Umpleți-vă de spiritualizare și continuați să primiți binefacerile mele, astfel încât să puteți aduce 

umanității roadele învățăturilor mele. Simțiți prezența mea. Vin la tine ca o rază de lumină care devine 

pâine, mângâiere și mângâiere atunci când intră în inima ta. 

25 Eu nu apar ca judecător pentru a vă expune fărădelegile în fața ochilor fraților și surorilor voastre. 

Cuvântul meu de iubire este acolo pentru a corecta și netezi inimile. 

26 Nu există nimeni pe pământ care să predea Doctrina Mea cu sinceritatea cu care am dezvăluit-o 

Eu. Dar sunt într-adevăr unii care au ascuns-o. De aceea, am coborât în această lume sub această formă de 

manifestare, pentru ca omenirea să poată privi din nou steaua strălucitoare, pentru ca naufragiații să 

descopere barca de salvare. 

27 Am dat moștenire celor paria, am vindecat pe cei bolnavi și i-am făcut apoi vindecători, pentru ca 

ei să arate lumii puterea mea. Căci în fața unor astfel de fapte, chiar și omul de știință va trebui să se 

trezească și să devină conștient de timpul în care trăiește. 

28 Vă învăț să vă controlați corpul și să îl transformați într-un colaborator ascultător în misiunea 

voastră spirituală. Dar vă învăț și sufletul vostru să se elibereze de învelișul său trupesc atunci când își dă 

seama că este obosit, pentru a-și întinde aripile și, eliberat de lanțuri, să lucreze plin de iubire în "valea 

spirituală" și, la întoarcere, să aducă un mesaj de speranță și de încurajare pentru inimă. 

29 De aceea vă spun că veți fi lumina lumii, pentru că sunteți apostoli ai spiritismului. Dar profitați de 

șederea mea printre voi, căci se apropie 1950. Voi înceta să vă vorbesc în această formă și nu vă văd încă 

pregătiți. 

30 Legea Mea și Cuvântul Meu din această a treia eră, cu revelațiile, profețiile și darurile de har, 

formează Chivotul Noului Legământ, în care sufletele oamenilor se vor uni și fuziona. Dar, înainte de 

aceasta, va trebui să fie respinsă și combătută. 

31 Voi veți fi cei care vor apăra Noul Tabernacol, noii soldați ai Cauzei mele care nu vor fi învinși în 

luptă, pentru că Prezența mea și Cuvântul meu v-au făcut puternici. 

32 Să nu vă ascundeți în zilele de încercare, căci nu ar fi drept dacă ─ deși am venit să vă dau 

înțelepciune și autoritate ─ v-ați ascunde darurile voastre de cei care nu au milă de voi. 

33 Priviți-l pe Maestru înconjurat încă o dată de discipolii săi. Mă dezvălui în înțelepciune, iar 

sufletele voastre vor tremura, pentru că, după ce au trecut prin încercările la care le-am supus, ele simt 

dorința de a se satura de lumină și de a se întări. Este o rază din lumina Mea care ajunge la creierul celui 

prin care Mă manifest ─ este o inspirație prin care vă trimit mesajul Meu. În acest fel, vă dezvălui viața 

spirituală și vă luminez încă o dată calea pe care Isus a trasat-o în Doctrina sa. 
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34 În măsura în care veți asculta treptat Cuvântul Meu, ființa voastră va deveni mai ușoară și setea de 

dreptate va fi mai mică. Atunci conștiința ta îți va lumina calea și vei fi suficient de pregătit să-mi oferi 

fapte care sunt în conformitate cu legea mea. 

35 Când vă apropiați de Mine, căutați nu numai mântuirea sufletului, ci și pe cea a trupului, iar când 

Tatăl vede efortul vostru, El acordă beneficii unuia sau altuia, așa cum este voia Sa. 

36 Sufletul este acea parte a ființei tale a cărei viață nu are limite. Ea a existat înainte de trupul tău 

pământesc. Vorbesc cu sufletul tău pentru că el aparține unei alte lumi. Cu toate acestea, îi vorbesc și 

corpului și îl mângâi. Căci dacă în inima sa există pace și liniște, ființa umană mă va putea primi mai bine. 

37 Dacă ești prea preocupat de nevoile fizice, îți distragi sufletul și îl îndepărtezi de la îndatoririle 

sale. 

38 Mai sunt încă unii care, atunci când Mă aud, se întreabă: "Este adevărat că Maestrul se face 

cunoscut prin om? Că Dumnezeu, deși este Atotputernic, Creator, se comunică prin intermediul unui creier 

nedemn de a transmite gloria Sa într-un umil loc de adunare?". Eu vă spun: Nu vă uitați la mobilierul 

bogat sau la sărăcia acestor locuri de adunare pentru a vă face o idee despre Dumnezeul vostru. Este oare 

necesar ca tu să dorești mereu splendoarea falsă a ritualurilor pentru a crede în prezența mea? Nu uitați 

exemplul de umilință și sărăcie materială pe care vi l-a arătat Isus, de la locul unde s-a născut Mesia până 

la locul unde a murit. Există măreția Stăpânului vostru ─ în smerenie. Împărăția lui Dumnezeu se bazează 

pe ceea ce este cu adevărat etern, nu pe splendoarea puterii. Înțelegeți adevărata Mea măreție, umilința și 

milostivirea Mea, astfel încât să nu vă mai mirați că Mă fac cunoscut printr-o facultate de înțelegere pe 

care voi o considerați nedemnă ─ într-un loc de adunare care nu are nicio semnificație materială. Nu 

judecați nici importanța acestei lucrări după numărul mic al celor care Mă înconjoară astăzi, pentru că ceea 

ce v-am dezvăluit va fi valabil la timpul său și va uimi lumea. 

39 Adevărat vă spun că viața voastră și faptele voastre vor fi mărturie că sunteți ucenicii Mei. 

40 Iubiți-Mă în tot ceea ce am creat și respingeți ideea că Dumnezeu ar putea fi limitat în vreun fel. 

Omenirea și-a fabricat o imagine a Mea în diferite moduri pentru a simți că sunt cu ea. De ce nu Mă 

căutați în lucrările Mele? Ți-am permis să contempli toate minunile care te înconjoară pentru ca în ele să 

recunoști puterea mea creatoare ─ de la creaturile abia perceptibile până la maiestuoasa stea regală. Dar nu 

vă spun că eu sunt natura, nici că ea este Dumnezeu. Nici nu vă spun că soarele este Spiritul Meu Divin, 

căci toate sunt abia atomi în opera Creatorului. 

41 Dacă v-ați limita mințile voastre la aceste credințe, i-ați imita pe strămoșii voștri ─ cei care Mă 

venerau în soare. Dar nu trebuie să-i judecați rău pe strămoșii voștri, pentru că omul de atunci era cu greu 

capabil să recunoască puterea creatoare a lui Dumnezeu în această forță a naturii. Pentru că în ea a găsit 

căldură, lumină și viață. Amintiți-vă că nu erau foarte departe de adevăr. 

42 Când Mă manifest prin intermediul omului, nu vă spun că această persoană este Dumnezeul 

vostru. Cu toate acestea, trebuie să Mă limitez doar pentru ca voi să Mă primiți și să auziți esența 

Cuvântului Meu, care este aceeași pentru toți purtătorii de voce, chiar dacă forma de exprimare se 

schimbă. Un singur intelect nu este suficient pentru a face cunoscut tuturor ceea ce am să vă dezvălui. 

43 În acest mod simplu, v-am dat învățătura mea pentru ca voi să găsiți calea care vă va conduce 

sufletul spre pacea și perfecțiunea pe care le dorește. Pentru aceasta vă sfătuiesc să renunțați la 

deșertăciuni și la înclinații rele. Vă învăț să iubiți și să faceți bine semenilor voștri cu adevărată fraternitate 

și cu conștiința îndatoririlor voastre față de ei. 

44 Te-am învățat că trupul tău se descompune și că doar sufletul tău supraviețuiește. Ea se va ridica 

după această viață acolo unde o conduc meritele sale. De acolo va continua să lupte pentru a se ridica din 

ce în ce mai mult și a se apropia de perfecțiune, ceea ce înseamnă apropierea de Dumnezeu. 

45 Pentru a realiza acest lucru, vă învăț în prezent cum să vă rugați și cum să Mă căutați. Și vreau ca 

voi să vă instruiți semenii cu o adevărată iubire de aproapele, așa cum vă instruiesc eu. 

46 Așa cum nu v-am condamnat imperfecțiunile, nu vreau să le condamnați nici pe cele ale semenilor 

voștri. 

47 Arată-le doar ceea ce te-am învățat eu. Cel care este pregătit te va înțelege. 

48 Semănați, chiar dacă nu veți culege recolta aici. 

49 Cercetați Cuvântul Meu, copiii Mei. Căci în acești ultimi trei ani, în care Mă veți mai asculta, veți 

trece de la a fi ucenici la a deveni ucenici. 
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50 Tu vii pe calea perfectă care te conduce la Mântuitorul tău. Și încă o dată, ca și în trecut, Israel 

vine înaintea umanității. Aveți cunoașterea vieții spirituale și sunteți responsabili pentru Lege. 

51 Odihna și inerția s-au terminat: Te-ai ridicat pentru a-ți îndeplini misiunea și ți-ai închis inima în 

fața ispitelor lumii. 

52 Sunteți într-o nouă reîncarnare, adică într-o nouă carcasă corporală, pentru ca sufletul vostru să își 

poată duce la bun sfârșit destinul pe pământ și să vină la Mine purificat pentru a primi ceea ce am pregătit 

pentru el în lumea de dincolo. 

53 Voi sunteți noii ucenici și sunteți asemenea celor doisprezece discipoli din a doua eră, care uneori 

se îndepărtau de Maestru pentru a dovedi darurile și învățăturile pe care le primiseră și care, mai apoi, se 

întorceau triști pentru că nu făcuseră minuni din lipsă de credință sau de caritate. 

54 Atunci i-am învățat parabola grăuntelui de muștar și le-am spus că credința poate muta munții din 

loc. M-au văzut înviind morții, eliberându-i pe cei posedați de duhuri confuze, vindecându-i pe cei 

incurabili și salvându-i pe păcătoși. Dar după ce Maestrul a murit, ei s-au trezit la adevărata credință în 

darurile lor, pentru a duce mai departe cu desăvârșire învățătura pe care o învățaseră și pentru a o preda cu 

dragoste semenilor lor. 

55 Și voi așteptați acum plecarea mea, ca să puteți pleca și voi să împărtășiți Vestea cea Bună. 

56 Cercetați Cuvântul meu, învățați de la mine, pentru ca în curând să fiți buni apostoli care să dea 

mărturie despre Duhul Sfânt prin faptele voastre de iubire. 

57 Mă aflu pe vârful muntelui. De acolo vă vorbesc și îmi imprim cuvintele Mele în inimile voastre ─ 

în speranța că veți ști cum să vă folosiți corect libertatea voinței, astfel încât să respingeți deșertăciunile 

lumii și să faceți în mod conștient voința Mea, care este perfectă. 

58 Nu încercați să înțelegeți cuvântul meu doar cu inteligența, ascultând vocea spiritului vostru în care 

se dezvăluie înțelepciunea din tezaurul secret. 

59 Am chemat păcătoșii pentru a-i face oameni de virtute. Sarcina mea ca Maestru este de a instrui 

neîncetat până când sufletele sunt desăvârșite. Mulți dintre semenii voștri se pregătesc să vă urmeze, să vă 

ia drept exemplu, pentru că știu că sunteți discipolii mei. Sunteți deja pregătiți să Mă primiți? Ați învățat 

deja de la Mine? Vă spun că numai îndeplinirea îndatoririlor voastre spirituale și pământești vă va da 

dreptul de a vă numi discipoli ai mei. 

60 Dacă lucrați pentru reînnoirea umanității, veți întrevedea în cele din urmă zorii unei "zile noi" și 

veți simți pacea mea. 

61 Cuvântul Meu vă învață, dar nu vă obligă. V-am dat libertatea voinței pentru ca voi să vă simțiți 

stăpâni pe acțiunile voastre și să îndepliniți legea cu convingere, pentru ca meritele voastre să fie autentice. 

62 Din nou pământul este colorat în roșu-sânge, războiul a întunecat sufletele oamenilor. Atmosfera 

este plină de durere, suferință și teamă. Totuși, în mijlocul acestui haos, am apărut și M-am făcut vizibil 

pentru unii și audibil pentru alții. Din durerea pe care o simte lumea, paharul Meu este plin. Asta este ceea 

ce îmi oferiți în acest moment și eu o accept. 

63 Învățătura mea aduce lumină în fiecare suflet. Vă pun pacea, armonia, în inima voastră. Nu 

ascultați vocea mea, care este cea a unui Tată care vă iubește. 

64 Păstrați cuvântul meu, căci anul 1950 se apropie deja și este voința mea ca în acel timp învățăturile 

mele să fie tipărite, pentru ca ele să fie hrană pentru sufletul vostru. Atunci vă veți pregăti să dați aceste 

scrieri oamenilor să le citească și vă veți aminti acele momente de fericire pe care le-ați trăit atunci când l-

ați ascultat pe Maestru. 

65 Luptători ai Erei a Treia, voi care îmi răspândiți cuvântul: Fii neobosit. Vă grăbiți să vă pregătiți cu 

cât se apropie momentul în care vă voi lăsa fără Cuvântul meu. Încetul cu încetul, v-ați saturat de puterea 

pe care o conține Doctrina mea. 

66 Nu toți cei care M-au auzit în Era a doua au crezut în Mine. A fost necesar să mă întorc în lume 

pentru a vă oferi noi dovezi. În prezent, nu toți cei care M-au ascultat M-au crezut. Corpul, ca un văl gros, 

împiedică sufletul să primească lumina divină. Dar acest văl dispare atunci când înțelegi că învățăturile 

mele fac loc impulsurilor sufletului de a se elibera de materialism și de a se apropia de Creatorul său. 

Dacă unii dintre cei care Mă ascultă nu au simțit această înălțare în ființa lor, vă spun că va veni timpul 

când vor vedea această lumină. Alții care Mă ascultă cu credință nu au ajuns la cunoașterea revelațiilor 

spirituale pentru că nu au avut pregătirea necesară pentru a înțelege instrucțiunile. 
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67 Dacă mulți oameni din lume au ajuns într-un punct mort în dezvoltarea lor, este pentru că au greșit 

în idolatria convingerilor lor. Ei nu pot înțelege ideile înalte pentru că au permis ca percepțiile lor 

spirituale să se atrofieze. 

În lucrarea mea ați simțit că cel mai înalt se apropie de voi pentru a vă înconjura cu o atmosferă de 

pace. Chiar și trupul tău a participat la această pace, deoarece și el este o creatură a Domnului, creat în 

perfecțiune. 

Perfect este atât spiritualul, cât și materialul. Astfel, puteți recunoaște omnipotența divină chiar și în 

atom și în celulă. Și dacă studiați spiritul, veți descoperi în el natura sa simplă, ca atom al unei vieți 

superioare. Atunci vă veți da seama că nu există nimic separat de Divinitate. 

68 Totul în creația mea este mișcare, armonie și ordine care duc la perfecțiune. Pentru ca omul să se 

trezească și pentru ca vocea spiritului său să îl ghideze spre realitate, nu trebuie să privească creația doar în 

aspectul ei exterior și astfel să nu ia act de esența ei. Omul fără credință în viața spirituală va cădea în 

materialism, pentru că va considera că singura viață este cea din această lume. Dar când, în cele din urmă, 

se va plictisi de plăcerile sale sau va dispera în suferințele sale ─ ce se va întâmpla cu el? Unii își vor 

pierde echilibrul spiritual, alții se vor simți jigniți de viața lor. 

69 Nu toți oamenii se află la același nivel de înțelegere. În timp ce unii descoperă miracole la fiecare 

pas, alții văd totul ca fiind imperfect. În timp ce unii visează la pace ca la apogeul spiritualizării și 

moralității lumii, alții proclamă că războaiele sunt cele care conduc dezvoltarea umanității. 

70 La aceasta vă spun: Războaiele nu sunt necesare pentru dezvoltarea lumii. Dacă oamenii le 

folosesc în scopuri ambițioase și egoiste, este din cauza materializării în care se află cei care le 

favorizează. Dintre aceștia, unii cred doar în existența în această lume, necunoscând sau negând viața 

spirituală; dar printre oameni sunt luați drept savanți. Prin urmare, este necesar ca toți să cunoască această 

revelație. 

71 Atâta timp cât cei care, în fanatismul lor religios, se așteaptă doar la pedeapsa iadului în lumea de 

dincolo, se țin de această părere, își vor crea propriul iad, deoarece confuzia sufletului este similară cu cea 

a minții umane, deși mult mai puternică. Tu întrebi acum: "Maestre, există mântuire pentru aceia?" Vă 

spun că există mântuire pentru toți, dar pacea și lumina vor veni în acele suflete doar atunci când 

întunericul iluziei va fi risipit. Ați simțit vreodată milă pentru o persoană a cărei minte confuză o face să 

vadă lucruri care nu există? Cât de mare ar fi durerea ta dacă ai vedea în lumea de dincolo acele ființe 

amăgite care își privesc iadul lor imaginar! 

72 Ce om, care are cunoștință despre ce este moartea trupească și adevărata ispășire, ar putea cădea în 

confuzie în ceasul morții? 

73 Învățătura mea de iubire și înțelepciune perfectă nu este doar o chestiune de acum sau din Era a 

doua. În orice moment v-am vorbit despre aceste învățături. Dar interpretarea falsă a revelațiilor a făcut ca 

omul să cadă în fanatism și confuzie. 

74 Odată ce durerea materialismului în sine devine insuportabilă pentru sufletul confuz, această 

durere îl va trezi la lumină. Atunci își va deplânge profund eroarea. 

75 Învățați aceste învățături printre semenii voștri pentru ca în oameni să crească dorința de a lupta 

pentru o lume a perfecțiunii în care sufletele, prin perfecțiunea lor, să ajungă la sânul Tatălui. 

76 Eu sunt lumina care vă unește pe toți în Mine. Pentru a vă da acest cuvânt, mă folosesc de unul 

dintre voi care are la fel de puțin merit ca voi toți. Vedeți în ea dragostea și îndurarea Mea. 

77 Anul 1950 se apropie și la sfârșitul lui îmi voi lua rămas bun de la voi. Va fi dureros și vă va lipsi 

Cuvântul Meu. Dar ea va fi păstrată în scris, și acolo vor găsi toți învățătura Maestrului. Atunci veți spune: 

"Cât de iubitoare a fost învățătura lui! 

Pentru acel timp voi pregăti minți și buze care vă vor vorbi prin inspirație. Alții vor citi învățăturile 

mele și atunci veți simți din nou puterea pe care ați primit-o când m-am făcut cunoscut. Astfel voi fi în 

mijlocul vostru, în sufletul și în mintea voastră, în armonie și fraternitate. 

78 V-am dat tuturor mai multă lumină pentru viețile voastre. Dacă întâlnești spini la tot pasul, este 

pentru că drumul omului este unul spinos. Rugați-vă și credința voastră vă va susține în dorința de Viață 

Veșnică. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 228  
1 În vârful muntelui unde se află Maestrul, se află și Maria, Mama Universală ─ cea care a devenit 

femeie în "Era a doua" pentru ca miracolul întrupării "Cuvântului divin" să devină realitate. 

2 Omul a judecat-o și cercetat-o adesea pe Maria, dar și modul în care Isus a venit în lume, iar aceste 

judecăți au rupt haina de puritate a Duhului matern, a cărui Inimă a făcut ca Sângele Său să curgă peste 

lume. 

3 Am îndepărtat vălurile necunoscutului în acest timp pentru a îndepărta îndoiala necredinciosului și 

pentru a-i oferi cunoașterea învățăturilor spirituale. 

4 Oamenii au făcut din adevărul Meu, care este ca o cale, multe drumuri, pe care se rătăcesc de cele 

mai multe ori. În timp ce unii caută mijlocirea Mamei cerești, iar alții o judecă greșit, mantia ei de iubire și 

tandrețe îi învăluie pe toți veșnic. 

5 Încă de la începutul timpului am dezvăluit existența Mamei Spirituale, despre care au vorbit 

profeții, chiar înainte ca ea să vină pe lume. 

6 Uneori vă mustru în cuvântul Meu, dar mustrarea Mea conține lumină, oameni buni. N-aș fi un 

Maestru perfect dacă nu v-aș spune tot ce trebuie să știți. N-aș fi un Tată dacă nu v-aș anunța când vă 

rătăciți. 

7 Nu vreau ca sufletul tău să fie pângărit, nici să moară în privința vieții adevărate. De aceea, te caut 

cu dreptatea Mea când te găsesc dedat la plăceri și distracții dăunătoare. Sufletul tău trebuie să vină la 

sânul Meu curat, așa cum a izvorât din el. 

8 Toți cei care își părăsesc trupul în pământ și se detașează de această lume într-o stare de distragere 

se trezesc ─ când văd Prezența mea revelată în lumina veșniciei care luminează spiritul ─ din somnul lor 

adânc în lacrimi amare și în disperarea autoacuzelor. Atâta timp cât durerea din copil continuă pentru a se 

elibera de suferințele sale, suferă și Tatăl. 

9 Nu vă îndoiți că Mă fac cunoscut prin intermediul intelectului uman pentru ca "cei din urmă", când 

aud sunetul clopotului și chemarea Domnului, să poată vedea lumina Duhului Sfânt care le va da 

mântuirea. 

10 Nu am căutat nici biserici, nici sinagogi în acea perioadă. De vreme ce M-am născut la adăpostul 

unui grajd în Epoca a doua, Mă manifest astăzi prin om, chiar dacă este păcătos. Mijloacele prin care Mă 

prezint sunt caracterizate de sărăcie și umilință. Dar să nu vă mirați, având în vedere că atunci am trăit cu 

săracii și mi-am manifestat umilința chiar și în hainele mele. 

11 În iubirea mea pentru cei care nu știu să mă caute, pentru cei pierduți și pentru toți cei care au 

nevoie de mine ─ în sarcina mea divină de a vă iubi, am căutat calea de a mă apropia de voi pentru ca voi 

să mă vedeți, să mă auziți și să mă simțiți. 

12 Astăzi vă dau cuvântul meu sub acoperișul umil al acestor case, care sunt o replică a locurilor în 

care v-am adunat cândva: pe malul unui râu, în munți sau în deșert. 

13 Dar dacă evenimentele se repetă ─ trebuie să Mă răstigniți din nou și să străpungeți dureros inima 

Mariei cu șapte lovituri de pumnal? 

14 Când Isus a murit pe cruce, a fost înconjurat pentru o clipă de întuneric și de un sentiment infinit 

de abandon. În același ceas, Maria a simțit un abandon incomensurabil în inima mamei sale. Motivul a fost 

că Fiul s-a simțit neînțeles de oameni în acel moment. 

15 Veniți la mine, omenire, eu sunt Calea, Adevărul și Viața, eu sunt Maestrul Iubirii care transformă 

sufletul omului. Omenire bolnavă și obosită, te primesc și te binecuvântez, și în timp ce te binecuvântez, 

îți alin durerea. 

16 Vino cu încrederea unui copil să te odihnești cu Mine și să primești instrucțiunile de care ai nevoie. 

Eu sunt Cel care te întâmpină pentru a-ți înveseli inima. Spațiul este plin de lamentații, de strigăte de 

durere și de suferințe vechi și noi. 

17 Voi care auziți acest cuvânt sau îl repetați mâine ─ când îi veți primi sensul ─ lăsați în urmă toate 

problemele, slăbiciunile și dorințele voastre pentru a vă dedica reflecției asupra Divinității pe care vi-o 

aduc. 

18 Sufletul are și el probleme, iar tu trebuie să faci un efort pentru a le rezolva. În ce sens? Permițând 

înțelepciunii să pătrundă în tine ─ acea sămânță care, cu grija mea și cu eforturile tale, va germina și se va 
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dezvolta până când va deveni pomul vieții veșnice. Atunci veți da roade bune lumii, de care are atâta 

nevoie. Aceasta va fi realizarea Lucrării mele printre voi. 

19 V-am spus: "Scoală-te și umblă". Dar astăzi am spus-o sufletului tău în cuvinte simple, arătându-i 

calea care duce la adevăratul paradis, la veșnicie. 

20 Vreau să te scot din trista ta letargie pentru ca tu să cunoști tot ceea ce este destinat sufletului și, 

mai mult decât atât, să te învăț să îl posezi. Ani, ere și veacuri au trecut peste această planetă, dar omenirea 

continuă să nu cunoască adevărul, continuând să-L nege pe Hristos. Căci pentru oameni există doar viața 

aparentă a corpurilor și formelor materiale, doar lor le acordă importanță, ignorând și nepercepând 

capacitățile sufletului. 

21 Omul, creat cu suflet și trup, uită de importanța vieții sufletului, care ar trebui să fie primordială 

pentru el, și acordă atenție doar părții umane, caută în material fericirea, plăcerile, satisfacțiile și pasiunile 

sale, iar când îi vorbesc despre suflet, sfârșește prin a spune că aceste învățături sunt doar una dintre 

multele învățături. Acesta este motivul pentru care rămâne apatic pe calea sa. 

22 Pe de altă parte, acel om care tânjește să se spiritualizeze, își purifică inima și mintea, se spală în 

apa pocăinței, renunță la ambițioasele scopuri materiale și simte că pașii vieții sale sunt luminați de lumina 

lui Dumnezeu. Acel om știe că cei care au atins măreția în sufletele lor s-au transformat în creuzetul 

suferințelor lor, devenind astfel conducători ai umanității pe pământ, iar mai târziu ființe iluminate în 

spațiul spiritual, protectori ai oamenilor, inspiratori și gardieni. Aceste suflete sunt unite cu umanitatea 

prin iubire și astfel strălucesc într-un firmament dincolo de vizibil, în frumoasa viață spirituală, și 

luminează această umanitate cu lumina lor, fără să o abandoneze vreodată. 

23 Este necesar să vă treziți pentru ca sufletul vostru să realizeze dorința de a se manifesta prin corpul 

său material. Să știi că prin lucrările tale poți exprima gradul de dezvoltare a sufletului tău. Începeți prin a 

fi toleranți față de slăbiciunile celorlalți. Nu uitați că, dacă voi ați parcurs deja drumuri dificile și v-ați 

corectat greșelile, există alții care nu au trecut încă prin ele și, prin urmare, trebuie să fiți înțelegători cu 

vecinii voștri și să-i ajutați să se ridice din căderi și să le oferiți lumina experienței voastre. 

24 Vă spun cu adevărat, frații și surorile voastre mai mari care au străbătut calea pe care o parcurgeți 

voi astăzi au urcat pe culmile spirituale pentru că au trăit iubindu-și aproapele atunci când erau 

binefăcători, doctori și profesori pe pământ. De aceea vă spun: Dacă ai fi ascultat de impulsurile sufletului 

tău, ai fi fost într-un loc mai bun. Iar dacă nu vă folosiți de ceea ce vă ofer în această învățătură, vă voi 

reproșa mai târziu, în lumea spirituală, lipsa de devotament. De aceea, nu ratați această oportunitate, 

lucrați cu dragoste și aveți încredere în Cuvântul Meu. 

25 Oricine refuză iubirea față de semenii săi o refuză față de Hristos. Când îl vezi pe aproapele tău 

suferind și plângând și având nevoie de tine, de ce nu-l slujești? Motivul este că ați materializat chiar și 

cele mai nobile și mai tandre sentimente ale voastre. 

26 Transformă-ți ființa și viața, dematerializează ceea ce ai materializat. Spiritualizează-ți 

sentimentele, gândurile și lucrările. Fiți din ce în ce mai conștienți de misiunea sufletului spiritului, apoi, 

prin această transformare, nu veți mai fi inutili și veți deveni utili, iar viața voastră va da mărturie despre 

adevărul meu. 

27 Pentru toți, va veni momentul în care sufletul va simți dorința arzătoare de a triumfa asupra 

trupului, de a anihila egoismul, de a dezvălui iubirea pe care a primit-o de la Tatăl și înțelepciunea și 

puterea pe care le-a primit ca moștenire. Când sufletul își va ocupa adevăratul loc în om, acesta va fi 

asemenea lui Hristos. Cuvântul "Hristos" înseamnă dragoste, putere și înțelepciune, adevăr și viață. 

28 Dar vor mai trece câteva generații în această lume fără ca omenirea să înțeleagă marea semnificație 

a lui Hristos. Hristos a dispărut ca om și a apărut ca un spirit triumfător, fără trup, în întregime ca iubire. 

El este revelația constantă a milei divine față de umanitate. 

29 Să știi că îmi face plăcere să te văd util și gata să îți servești semenii. Îmi face plăcere să vă văd în 

tabăra bolnavilor. Mă bucur când vă văd semănând sămânța învățăturii Mele, mângâind, mângâind și 

ajutându-i pe cei în nevoie. Nu uitați: Când am fost în lume, am lăsat învățătura Mea întemeiată pe această 

poruncă supremă divină: "Iubiți-vă unii pe alții". Dar secolele au trecut și încă aștept ca tu să simți această 

poruncă în inima ta. 

30 Pregătiți-vă inima, mintea și sufletul, pentru că ascultați cuvântul meu ceresc. 
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31 Nu trebuie să cădeți pradă greșelii, pentru că vă vorbesc cu o claritate perfectă și prin diferiți 

purtători de cuvânt. 

32 Am venit să vă cercetez și inimile pentru a contempla ce ați înțeles din învățătura mea. Caut 

lumina credinței tale. 

33 Ascultă vocea spiritului tău. Meditează ca să poți împlini tot ceea ce ai jurat Tatălui tău. 

34 Legea mea a fost pângărită pe acest pământ, dar v-am însărcinat întotdeauna să o păziți și să o 

apărați. 

35 Nu pătați legea, nu dormiți, nu vă materializați sufletele. La muncă! 

36 Gândește-te că sufletul tău este același cu cel care în alte vremuri nu a ascultat de poruncile Tatălui 

și că astăzi are o nouă șansă de mântuire, pe care Domnul tău i-o oferă din dragoste. 

37 Știu, Israel, că, în ciuda marii mele iubiri pentru tine, mulțimile se vor ridica, ca în a doua epocă, 

pentru a mă răni și pentru a-și bate joc de mine. Știu că între voi se ascunde Iscarioteanul. Dar 

manifestarea Mea prin intermediul intelectului uman nu va fi inutilă, nu va fi în zadar că am dezlegat cel 

de-al șaselea sigiliu. 

38 Venirea mea în mijlocul vostru a fost pentru a vă salva prin înnoire și îndreptare, îndepărtându-vă 

de murdărie și păcat și oferindu-vă în schimb calea spre pace și bunăstare. 

39 Ferice de cel care se purifică și se pregătește, căci el va învinge în încercări. 

40 Elementele de război și distrugere sunt dezlănțuite. Foametea și ciuma, cu bolile lor necunoscute și 

incurabile, vă amenință. De aceea vegheați și rugați-vă. Lucrează în misiunea ta și încercarea va trece. 

41 Eu sunt Hristos, cel care s-a revelat în Isus în cea de-a doua eră. Mi-a făcut plăcere să Mă fac 

cunoscut în această formă. 

42 În acest moment, toate popoarele pământului trebuie să Mă simtă. 

43 Cuvântul meu este Cartea de învățătură pe care v-am pus-o în mâini pentru a o studia. Vor fi secte 

împotriva sectelor, religii în război cu alte religii și doctrine împotriva doctrinelor. În fața acestui haos de 

suflete, vreau să dați un exemplu și să fiți o apărare protectoare. 

44 Nu fiți îngâmfați pentru că sunteți aleșii mei. După ce v-ați asumat această responsabilitate, nu 

trebuie să "dormiți", pentru că atunci veți cădea din nou în abisurile pe care le-ați lăsat în urma voastră și 

atunci, când mizeria și durerea vă vor întâlni pe drum, vă veți întreba: "Cum este posibil ca noi, care am 

fost printre cei care au ascultat învățăturile Maestrului, să trebuiască să bem un pahar atât de amar?". 

45 Amintește-ți de faptele mele exemplare și învață să iubești mai mult spiritualul decât materialul și 

să te îngrijești cu adevărat de bunăstarea sufletului tău după viața sa pământească. Pregătește-i o viață 

plină de lumină și pace de acum înainte. Căci până acum, bunăstarea trupului vostru, deșertăciunile și 

hainele lui au fost mai importante pentru voi decât sufletul, care piere de foame și de sete și a cărui haină 

este ruptă. 

46 Nu vă înșelați. Trupul este haina sufletului, iar sufletul este cel care trebuie să urce la Mine. Trupul 

este țărână și se va întoarce în țărână împreună cu bunurile sale pământești. Permiteți-i sufletului vostru să 

dobândească comorile spirituale, căci pe acestea le va lua cu el în eternitate. 

47 Pentru cei care sunt bogați în bunuri pământești eu nu exist, bogăția lor este totul pentru ei. Ei M-

au uitat. Ce le pasă lor de mizeria și durerea lumii? Ce le pasă de durerea altora? Și-au închis urechile la 

vocea conștiinței, care îi judecă în fiecare caz și le vorbește despre puterea Mea la fiecare pas. 

48 Adevărat vă spun: În acest fel, ei îmi provoacă dreptatea. 

49 Dar totul se va schimba, acomodarea se va sfârși, iar puterea pe care am acordat-o anumitor 

oameni pentru a aduce binele sau răul în omenire va fi supusă judecății. 

50 Câți ar fi ajuns deja să cunoască lucrarea mea dacă ați fi ieșit și i-ați fi invitat pe cei nevoiași să 

mănânce din pâinea de la masa mea! 

51 Amintiți-vă că ceea ce v-am dat este pentru semenii voștri. 

52 "Iubiți-vă unii pe alții", v-am învățat chiar și în acele zile. Au trecut secole, eu continui să vă 

vorbesc despre aceeași învățătură, dar voi încă nu simțiți în inimile voastre această poruncă sublimă. 

53 Vă întreb ca să vă răspundeți în sinea voastră: Cine îi poate iubi pe cei egoiști? Înțelegeți că vă 

vorbesc despre cei care se gândesc numai la ei înșiși, care nu fac servicii, nu dau o pâine și nu mângâie pe 

nimeni. Numai eu le înțeleg defectele de caracter și, prin urmare, îi pot iubi și înțelege. 
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54 De îndată ce înțelegeți că ați venit în această lume pentru a dobândi experiență și pentru a realiza 

legea divină a iubirii și a milei față de aproapele vostru, ați pătruns în armonia acestei vieți. Știți deja, prin 

revelațiile mele, că oricine nu se supune legii mele trebuie să se întoarcă în această lume până când 

sufletul își îndeplinește sarcina care i-a fost încredințată. 

55 Sunteți ca niște copaci milenari care prezintă o multitudine de crăpături ca o urmă a luptei lor 

împotriva timpului și a furtunilor, deși în om lumina sufletului său nu strălucește pe deplin. Vă iubesc 

mult; totuși, violența forțelor naturii va continua să lovească umanitatea, pentru că aceasta a provocat-o, 

iar efectele sale vor fi distructive. Este războiul pe care omul materialist îl va declanșa, iar acest lucru va 

aduce devastare printre popoare care vor plânge cu amar. Dar cine îi va putea consola? 

Ascultați: Omenirea va primi un semnal de alarmă după altul, elementele dezlănțuite se vor abate 

asupra planetei și vor devasta întinderi întregi de pământ. Atunci vă veți da seama că nu v-ați ridicat la 

înălțimea Lucrării Spirituale, că nu ați făcut nimic. Mă adresez întregii lumi creștine. 

56 Oamenii vor plânge din cauza stării tale de spirit, pentru că este la fel de dură ca granitul și rece ca 

o piatră de mormânt. Cum îi vei consola? 

57 Dacă ați fi un pământ fertil, sămânța ar fi încolțit deja în voi. Dar tu ești un pământ sterp, care nu 

dă roade. Omenirea își va întoarce privirea spre tine. Dar cum îi veți da încurajarea plină de dragoste de 

care are nevoie, dacă inimile voastre radiază doar dispreț, reproșuri și asprime? Cine va asculta plângerile 

oamenilor cu inima zbuciumată? Cine va fi scutul celor care suferă? Va trebui să fiu eu, prin purtătorii mei 

de cuvânt, cel care îi mângâie pe cei care suferă. 

Cu toate acestea, spun lumii creștine: deschideți-vă inima pentru ca măcar să percepeți plânsul 

oamenilor. Faceți un efort pentru a contracara efectele războaielor și ale nenorocirilor. Pentru că, în 

realitate, ceea ce s-a întâmplat până acum este puțin în comparație cu ceea ce va urma. Durerea umană nu a 

ajuns încă la cel mai înalt grad, iar voi, în calitate de creștini, așa cum pretindeți că sunteți, trebuie să 

dovediți că sunteți. Dacă nu încercați să fiți acum ─ când veți porni să vă îndepliniți misiunea? 

58 Camera răsună de strigătele disperate de durere ale semenilor tăi. Dacă ați vedea ce s-a ajuns aici, 

v-ați pocăi de lipsa voastră de datorie și ați face ceva pentru binele aproapelui vostru. Există ființe în 

lumea spirituală care varsă lacrimi de dragul acelor oameni și pledează pentru cei care sunt orbi din cauza 

egoismului lor și, de asemenea, de dragul lor, pentru ca furtuna care se abate asupra acestei lumi să fie 

atenuată. Ca și ei, vreau să te văd transformat în balsam vindecător, în mângâiere, în lumină, în 

compasiune. Îndepărtați din inimile voastre indiferența care vă îndepărtează de familia umană și gândiți-vă 

că moartea va trece peste această lume, răpind majoritatea locuitorilor ei. Există o boală a sufletului și a 

trupului. Există trupuri care se însănătoșesc cu ajutorul medicamentelor materiale, iar altele care nu se pot 

vindeca pentru că sufletul este bolnav. 

59 Discipoli, nu doriți să vindecați bolile sufletului ca și pe cele ale trupului? Adevărat vă spun că 

puteți să o faceți. Dar când vă veți începe activitatea? Când vei pune capăt materialismului tău? Când veți 

începe noua viață de spiritualizare? 

60 Transformați-vă prin învățătura mea, simțiți-vă ca ființe umane noi, practicați virtuțile mele, iar 

lumina va apărea în spiritul vostru și Cristos se va manifesta în calea voastră. 

61 Mesajele mele sunt puterea care animă pământul, sunt ca un soare care dă căldură și viață, sunt apa 

care irigă. Vorbesc despre pământul inimii tale, care rămâne sterp în ciuda proclamărilor mele neîncetate. 

62 "Oameni buni, oameni buni, ridicați-vă, timpul presează, iar dacă nu o faceți în această "zi" nu vă 

veți trezi în această viață pământească. Vrei să continui să dormi în ciuda mesajului meu? Vrei ca moartea 

cărnii să te trezească ─ cu focul mistuitor al remușcărilor sufletului tău fără materie? 

63 Fiți sinceri, plasați-vă în poziția de a fi în Viața Spirituală, în fața Adevărului, unde nimic nu vă 

poate scuza materialismul, unde vă veți vedea cu adevărat în zdrențe ─ pătate, murdare și rupte ─ pe care 

sufletul vostru le va purta ca îmbrăcăminte. Cu adevărat, vă spun, acolo, la vederea mizeriei voastre și în 

sentimentul unei rușini atât de mari, veți simți o dorință imensă de a vă spăla în apele celei mai profunde 

pocăințe, știind că numai curați puteți merge la ospățul Duhului. 

Priviți dincolo de egoismul uman cu toate slăbiciunile sale, care sunt în prezent mândria voastră, 

satisfacția voastră, și spuneți-mi dacă ați simpatizat cu durerea oamenilor, dacă plânsul femeilor sau al 

copiilor răsună în inimile voastre. Deci spuneți-mi: Ce ați fost pentru oameni? Ați fost viața pentru ei?" 
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64 După ce v-ați făcut o autoexaminare în lumina conștiinței voastre ─ nu sunteți pregătiți pentru ca 

Spiritul meu divin să apară și să vă elibereze din lanțurile pe care le-ați creat cu greșelile voastre? 

Hotărăște-te să ajungi la spiritualizare pentru ca zdrențele să cadă de pe sufletul tău. Vă voi ajuta să vă 

cunoașteți pe voi înșivă în interior, așa cum sunteți. 

65 Dar voi, cei care veți citi cu mare interes scrierile care vor răspândi esența Cuvântului Meu ─ veți 

fi mișcați lăuntric, pentru că veți ști că vă iubesc, la fel ca toți cei care Mă ascultă acum. 

66 Maestrul vă așteaptă de mult timp pe calea vieții și chiar dacă trec veacurile, eu voi continua să vă 

aștept. Fiți conștienți de faptul că nimeni nu vine la Tatăl decât pe calea pe care Hristos a trasat-o. Acum, 

însă, veniți chiar dacă sunteți pătați, zdrențuiți și murdari. Îți voi curăța mintea și inima, îți voi reînnoi 

"haina" și te voi conduce la "moșia" unde sărbătoresc un ospăț spiritual. Acolo veți găsi mâncărurile 

rafinate ale înțelepciunii și iubirii, acolo veți auzi cântecul armonios de laudă pe care întregul univers mi-l 

trimite. 

67 Vreau să învățați să iubiți, pentru ca iubirea voastră, transformată în compasiune, să vă ducă la cei 

bolnavi și să vă facă să-i căutați pe cei care și-au pierdut credința. Vreau să binecuvântați totul, fără să 

existe ceva ce nu puteți binecuvânta, pentru ca prin spiritualizarea și perfecționarea voastră să vă apropiați 

treptat de înțelegerea sublimului. 

68 Egoismul materialist este cel care a pus stăpânire pe cea mai mare parte a umanității, iar sufletul 

așteaptă de secole ocazia de a se revela. Adevărat vă spun: Dacă ar fi permis, pietrele, zguduite de esența 

Cuvântului Meu, s-ar mișca pentru a vă demonstra lipsa voastră de spiritualizare, și le-ați vedea ridicându-

se și strigând: "Hristos are dreptate". Dar în cele din urmă te voi cuceri prin iubire. Chiar dacă lumea se 

rușinează de tine, eu nu te voi părăsi. Când te vor condamna fără milă, eu te voi apăra și te voi readuce în 

căderile tale. 

69 Există în voi o parte materială care este de pe pământ și o parte spirituală care este din cer. Există 

un moment în care omul se simte materie și un moment în care se simte spiritual. Când veți părăsi acest 

corp pământesc și veți trece în starea spirituală, veți înțelege ceea ce nu ați înțeles până acum. Corpul tău 

va rămâne aici, pentru că aparține pământului. Dar sufletul tău va zbura în regiunile înalte, unde vei 

continua să trăiești pentru a-ți continua dezvoltarea spirituală. 

70 "Fericiți cei ce plâng, căci a lor este împărăția cerurilor." "Fericiți cei ce plâng, căci ei vor fi 

mângâiați." Acum adaug: "Fericiți cei care înțeleg cele ascunse și nevăzute în propozițiile lungi, căci ei 

vor avea înțelepciune". 

71 Toți cei care iubesc vor fi bogați pentru că se vor simți iubiți. Iubiți chiar dacă nu sunteți iubiți. Fiți 

ca Isus. Dragostea este mai presus de lucrurile mărunte. 

72 Nu a trebuit să vin să sufăr printre voi. Dar Eu vă spun că dragostea Mea este legată de destinul 

vostru. Am știut că ai nevoie de Mine și am venit la tine. Dar nu v-am spus niciodată: "Iubiți-Mă ca să vă 

iubesc Eu pe voi". 

73 Știi că unii sunt iubiți fără să merite? Așa te iubesc eu. Dați-Mi crucea voastră, dați-Mi necazurile 

voastre, dați-Mi speranțele voastre eșuate, dați-Mi povara grea pe care o purtați: Eu mă voi ocupa de toată 

durerea. Eliberați-vă de povara voastră pentru a fi fericiți; intrați în sanctuarul iubirii mele și păstrați 

tăcerea în fața altarului universului pentru ca spiritul vostru să poată conversa cu Tatăl în cel mai frumos 

limbaj: cel al iubirii. 

Pacea fie cu voi! 
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instrucție 229  
1 Iubiți ucenici, mă arăt în sanctuarul vostru, în locuința Maestrului, care s-a deschis în sufletul 

vostru prin înălțarea voastră. 

2 Unii dintre voi M-au ascultat de mai multe ori, alții aud Cuvântul Meu pentru prima dată și sunt 

uimiți. Dar adevărat vă spun că și unii și alții au auzit acest glas în altă vreme. 

3 Eu sunt Cuvântul iubirii care aduce mângâiere celui care suferă ─ cel tulburat, cel care plânge, cel 

păcătos și cel care m-a căutat. Cuvântul meu este râul vieții în acele inimi, unde își potolesc setea și își 

spală impuritățile. Este, de asemenea, calea care duce la casa veșnică a odihnei și a păcii. 

4 Cum poți să crezi că lupta vieții ─ sacrificiile, adversitățile și încercările ei ─ se termină cu 

moartea fără o răsplată dreaptă în veșnicie? De aceea, legea mea și învățăturile mele, cu revelațiile și 

promisiunile lor, sunt stimulentul, mângâierea și balsamul din inimile voastre în timpul muncii de zi cu zi. 

Doar atunci când vă îndepărtați de învățăturile mele vă simțiți flămânzi și slabi. 

5 Vă hrănesc cu iubire pentru ca voi să vă simțiți saturați de ea și să o aduceți ca o sămânță perfectă 

inimilor care dorm și celor care sunt flămânzi de ea. 

6 Pacea va fi între voi dacă vă veți iubi unii pe alții. Amintiți-vă că eu sunt Duhul păcii. 

7 Din punct de vedere spiritual, voi sunteți oamenii aleși în orice moment pentru a arăta omenirii 

calea. Acum am venit să vă spun: voi trebuie să fiți salvarea semenilor voștri. Greu este povara crucii tale, 

o, popor. Înainte erați alcătuit din triburi, dar acum formați o familie spirituală. Ca un străin, bat neîncetat 

la ușa ta pentru a te încuraja, pentru ca tu să-ți împlinești destinul și să fii un exemplu pentru umanitate, pe 

care o iubesc la fel de mult ca pe tine. 

8 Tu ești cel dintâi născut dintre popoarele pământului ─ cel care s-a trezit primul la lumina Duhului. 

Prin urmare, voi sunteți acum ucenici ai Duhului Sfânt. 

9 Nu simțiți nici teamă, nici îndoială în fața responsabilității voastre. Căci, deși sunteți bogați în 

spirit, v-ați simți nevoiași dacă ați începe să vă îndoiți. 

10 În acest moment, ca și în trecut, omenirea are contact cu Divinitatea mea prin medierea voastră. 

Prin voi am făcut calea vizibilă pentru ceilalți, iar mâine toate sectele și comunitățile religioase vor ajunge 

la ea una după alta. Oamenii se vor uni din punct de vedere spiritual, pentru că există un singur Dumnezeu 

și toți veți fi uniți în El. 

11 Oamenii se află la niveluri spirituale diferite. Dar numai eu pot cunoaște gradul de dezvoltare al 

fiecăruia. 

12 Cu toții au venit să își ispășească greșelile și să obțină înălțarea prin meritele lor. Pentru toți am 

lumină, pentru că pe toți îi iubesc. 

13 Astăzi vă aflați într-o oază. Cu toate acestea, nu știți ce drumuri ați parcurs. 

14 Nu vă dezbinați din nou. Amintește-ți că Eu am făcut ca "poporul" tău să se nască dintr-un singur 

om, iar acel om în care am găsit evlavie a fost Iacov, numit de Mine "Israel cel puternic". În inima lui a 

existat un sanctuar pentru Divinitatea Mea și l-am răsplătit dându-i doisprezece fii care vor fi progenitorii 

poporului Domnului ─ rădăcina acelui popor care M-a urmat de-a lungul veacurilor. 

15 Nu vreau ca voi să continuați să vă rătăciți. Realizează că tu porți lumina Mea ca pe un sigiliu în 

sufletul tău. Este legământul pe care l-ați făcut cu mine de a urma întotdeauna lumina mea, de a-mi fi 

credincioși. 

16 Aici este masa Mea, unde îi las pe toți să ia loc, fără a face distincție de pedigree sau rasă. Tuturor 

le ofer aceeași pâine. 

17 În felul acesta vă trezesc ca pe Lazăr, când i-am spus: "Scoală-te, nu mai dormi". 

18 Aceasta este calea progresului pe care nu trebuie să vă opriți niciodată. Pentru că atunci când 

greutatea crucii tale te apasă, purtătorul divin de cruce îți vine în ajutor și îți spune: "Nu te opri". 

19 În același mod în care Mă dezvălui sufletului tău, fac ca trupul tău să simtă prezența Mea în natură, 

astfel încât amândoi, formând o singură ființă, să urce până în vârful muntelui. 

20 De la Mine ați ieșit și la sânul Meu trebuie să vă întoarceți. Eu sunt începutul și sfârșitul, Alfa și 

Omega. 

21 Modestia circumstanțelor tale umane nu va fi importantă pentru tine, știind că poți atinge măreția 

sufletească ca o bijuterie de o valoare inestimabilă. 
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22 Nu-ți închide mâna față de cel nevoiaș și nu-l considera nevrednic de mila ta, pentru că poate fi 

neevlavios. Gândiți-vă la masa mea în acest moment: mă înconjoară mulți care se bălăceau în mizerie. 

Astăzi ei sunt discipolii mei. 

23 Așa v-a vorbit Maestrul în această zi. Te iert și te binecuvântez. 

24 Lumina înțelepciunii mele este cu voi. Eu potolesc setea sufletului tău cu apa cristalină a iubirii 

mele, care este mângâiere și balsam. Eu sunt iertarea. Oricine își ia o hotărâre fermă de a se îndrepta va 

experimenta dulceața iertării mele în momentul împăcării cu propria conștiință. Lumea este însetată de 

cunoaștere spirituală. Dovada este faptul că omenirea se străduiește să exploreze misterul creației. Cu toate 

acestea, sufletul este încă imperfect. Prin urmare, caută prezența lui Dumnezeu pentru a se purifica 

împreună cu El. 

25 Sufletul trezit caută lumina și calea fără ca partea umană a ființei să fie adesea conștientă de acest 

lucru. Atunci natura materială a sufletului lucrează împotriva lui, se opune căii sale spre dezvoltarea 

spirituală. De aceea, vă explic secretele prin revelațiile Mele și le fac pe înțelesul ființei umane, făcându-

Mă cunoscut în mod inconfundabil și apelând la simțurile ei. Și totuși, ființa umană se împotrivește adesea 

să accepte ceea ce este clar ca lumina. 

26 Cât de mult trebuia să lupte sufletul împotriva rezistenței trupului! Omul atinge adesea o mare 

dezvoltare și un mare progres în științe și în viața umană și totuși nu arată niciun fel de progres în suflet. 

Religiile nu-l trezesc din această letargie mentală, în care nu găsește decât mistificări și fanatism. 

27 Apoi, mintea refuză să pătrundă în spiritual de teamă să nu descopere secretul care îi dezvăluie 

motivul întârzierii sale mentale și al 

Omul își creează o modalitate de a reduce la tăcere strigătele conștiinței sale, adaptând legea la confortul 

său, la convingerile sale, la viața sa. În acest fel, el se simte calm și justificat în acțiunile sale. În acest fel, 

el se poate preface în caritate, compasiune și milă, deși este departe de a le simți. El se poate prezenta în 

fața magnificelor altare pe care omul le-a creat și poate pretinde o iubire și o credință pe care nici măcar nu 

le cunoaște. 

28 Am venit în Era a Treia pentru a aduce lumină în lume. Dar vouă, ucenicilor, vă spun cu adevărat: 

nu vă fanatizați în învățătura mea. Realizează că te-am pregătit eliberându-ți sufletul de vechile tradiții 

pentru a-i permite să evolueze. Asumați-vă responsabilitatea de a corecta erorile semenilor voștri. Renunță 

la orice critică din partea inimii și a buzelor tale, ca să poți judeca fără indignare tot ceea ce ți se ivește în 

cale. 

29 Veți descoperi că oamenii încă mai cred în caracterul sacru al locurilor în care se adună pentru a-și 

celebra ritualurile, că ei consideră sacre chiar și obiectele care există acolo și că reprezentanții lor se 

consideră superiori și drepți. 

30 Dar vouă vă spun: Sunteți foarte apropiați de Mine pentru că M-ați auzit cu o voce vie și pentru că 

v-am înzestrat cu daruri? Vă simțiți superiori semenilor voștri? Până acum, ați permis doar ca intelectul 

vostru să se lumineze suficient pentru a înțelege Cuvântul Meu. Odată ce ai înțeles-o, poți lucra la 

progresul sufletului tău, știind că tot ceea ce faci pentru binele și pentru binele aproapelui tău este 

meritoriu pentru tine și va contribui la dezvoltarea sufletului tău. 

31 Doctrina mea vă pregătește pentru ca voi să puteți desfășura veșnic acea ființă de lumină care se 

află în voi, creată cu perfecțiune și înțelepciune, care este sufletul, pentru ca voi să curățați și să purificați 

petele lăsate pe el de patimile pământești, una câte una, până când veți ajunge la puritatea originară. 

32 Adevărat vă spun că, înainte de plecarea mea, va fi atâta lumină în mințile voastre, încât veți vedea 

clar ceea ce înainte nu puteați înțelege decât cu greu. Atunci cunoștințele și credința ta vor fi mai mari și 

vei fi învățat să revelezi puterea Tatălui tău prin intermediul înălțării spirituale în rugăciune. Nu vă veți 

mai îndoi și nu vă veți mai arăta nemulțumiți, așa cum faceți uneori, când Mi-ați spus: "Stăpâne, am 

pregătit, m-am rugat, am pus balsamul vindecător pe cei nevoiași, și totuși nu am obținut ceea ce am 

cerut". 

La aceasta vă pot spune: De ce vă îndoiți? Nu este credința ta cea care ar trebui să te salveze? Nu v-am 

învățat eu că nu tot ce cereți este bun pentru voi? Nici măcar nu cunoașteți natura materială a semenilor 

voștri. Ce știți despre natura lor spirituală? Ce știi despre ceea ce are nevoie acel suflet pentru a se 

dezvolta, pentru a se purifica și a se desăvârși? 
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33 Eu vă învăț și simplific învățăturile: Iubiți, fiți milostivi, rugați-vă și cereți pentru semenii voștri, 

apoi lăsați-Mă pe Mine să fac voia Mea și vă veți fi îndeplinit deja datoria. În acest fel, veți învăța să 

acceptați totul ca pe un beneficiu, chiar și ceea ce înainte ați considerat că este contrar sănătății sau 

credinței dumneavoastră. 

34 Nu numai predarea va fi tovarășul tău, ci și conștientizarea faptului că tot ceea ce primești de la 

Mine este pentru binele tău. Dar dacă îți îndeplinesc cererea ta pentru că este atât de bine pentru tine, 

bucură-te și aprinde-ți și mai mult credința. 

35 Eu sunt Maestrul din vechime care vă instruiește din nou, Hristos a venit ca un suflet desăvârșit 

pentru a se revela printre oameni. Îndurarea Sa a fost nemărginită atunci când a devenit om și a luat asupra 

Sa moartea sacrificială din dragoste pentru umanitate. Isus este modelul de milă. Luați-L ca exemplu. Nu 

uitați că fiecare creatură are o sarcină de îndeplinit, pentru care va trece printr-o încercare pe care trebuie 

să o acceptați cu umilința cu care Isus și-a acceptat suferința. 

36 Iubiți discipoli: Înțelegeți chiar acum, când ați intrat în timpul pregătirii, că se apropie momentul 

semnificativ al sfârșitului Cuvântului meu în această formă. 

37 Maestrul nu doarme și nici voi nu veți dormi, pentru că pregătesc sfârșitul manifestării mele prin 

intermediul creierului uman. Spiritul Meu nu se va îndepărta de voi, ci Mă veți simți și mai aproape prin 

spiritualizarea voastră. 

38 Cine nu se pregătește și lasă să treacă învățătura mea fără să o înțeleagă se va simți ca un orfan 

după plecarea mea și mă va simți absent. 

39 Discipolii buni nu vor fi nici triști, nici întristați, pentru că vor avea o înțelegere profundă a 

îndemnurilor mele și vor vedea apoi cum în fața spiritului lor se deschide un orizont în infinit, de unde vor 

primi mari inspirații de la Tatăl, care nu vor mai fi limitate ca atunci când sunt transmise de un purtător de 

cuvânt, pentru că vin direct de la Duhul Sfânt. 

40 După ziua stabilită de Divinitatea mea, nu veți mai auzi cuvântul meu. Dar va rămâne gravat în 

minte, în inimă și în cărți. 

41 Oricine apare atunci ca purtător de voce și invocă raza mea nu știe ce judecată își face. Vă atrag 

atenția asupra acestui lucru pentru ca să nu dați ascultare profeților falși, purtătorilor de cuvânt falși și 

falșilor creștini. Vă trezesc pentru a evita momentele de confuzie și pentru a preveni pătrunderea printre 

voi a sufletelor întunericului. Fiți atenți, pentru că va trebui să-mi dați socoteală pentru aceste învățături 

dacă nu sunteți pregătiți. 

42 Cel care se va acorda deja la acest lucru se va bucura de mari inspirații, va conversa cu Mine și se 

va bucura să Mă asculte prin citirea discursurilor Mele doctrinare pe care vi le voi lăsa ca moștenire. Calea 

lui nu va fi nesigură, îndeplinirea misiunii sale va fi ușoară pentru el, el va simți prezența Mea în încercări. 

43 Prin aceasta voi ști că ați făcut un pas înainte. 

44 Acest lucru se va întâmpla atunci când veți începe să dovediți puritatea și sublimitatea învățăturii 

mele, pentru că nu veți permite niciun cult exterior, fanatism sau idolatrie între voi. 

45 Prin gândurile, cuvintele și faptele voastre veți da mărturie despre Lucrarea mea spirituală. 

46 Atâta timp cât nu înțelegeți învățătura mea și nu v-ați pregătit inimile și sufletele, nu vă voi putea 

folosi ca mesageri ai Veștii Bune, și veți vedea că în fața pașilor voștri vor apărea obstacole care vă vor sta 

în cale. Dar dacă ucenicul trăiește lucrarea mea și o simte în sufletul său, îi voi deschide căi și îi voi 

conduce la el pe pelerinii pământeni care au nevoie de suflet, pentru ca el să le prezinte învățătura mea. 

47 Bucură-te, căci vocea care te trezește este cuvântul meu de iubire. Dar vegheați, ca să nu vă 

trezească un alt glas, care va fi mâine judecata pământului. 

48 Oamenii vor trebui să aibă de-a face cu tine. Vor fi oameni ai justiției și ai legii, teologi și teozofi, 

oameni de știință. Ei vor veni cu intenții diferite, dar vă vor căuta și vă vor pune la încercare. Nu-ți 

ascunde viața și faptele tale, arătându-le doar legea mea. Nu vă acoperiți imperfecțiunile cu perfecțiunea 

Cuvântului meu scris în cărțile voastre. 

49 Dacă există exemple rele în istoria omenirii, nu trebuie să le luați ca model. 

50 În trecut nu vă vorbeam în acest mod. În Prima Eră, Legea a luminat spiritul uman. În Era a doua, 

Hristos a luminat inima omului prin lumina iubirii. Astăzi, lumina Duhului Sfânt vă luminează spiritul 

pentru a-l ridica deasupra a tot ceea ce este uman. 
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51 De la unul și același Dumnezeu ați primit aceste trei mesaje, iar între ele a trecut un veac ─ timpul 

necesar pentru dezvoltarea spiritului, astfel încât acesta să poată primi noul mesaj sau noua instrucțiune. 

52 Acum puteți înțelege de ce v-am numit ucenici ai Duhului Sfânt. 

53 Tot ceea ce a fost creat îmi aduce un omagiu, de la atom până la steaua de mari dimensiuni, de la 

cea mai retardată creatură umană până la cel mai evoluat suflet. Voi, care cunoașteți tot ceea ce există în 

lumea voastră, vedeți cum fiecare ființă și fiecare corp își îndeplinește o sarcină și își împlinește destinul. 

În această împlinire, ei Îmi aduc un omagiu. Este tributul armoniei lor cu întregul. Adevărat vă spun că 

toate lucrurile create se bucură de ele însele, chiar și stânca care vi se pare amorțită sau moartă din cauza 

durității și imobilității ei. Căci Duhul lui Dumnezeu, care este în tot ceea ce a fost creat de El, este viața. 

54 Vedeți cum steaua regală își trimite lumina, care este energie, viață și căldură, atât cât ajunge 

puterea ei. Căldura sa este cea care face ca apele mărilor să se ridice și, transformate în nori, să fie purtate 

de vânt și să cadă sub formă de ploaie fertilă pe câmpurile secetoase, care sunt apoi acoperite de verdeață, 

de flori, de copaci plini de fructe și de frunze, ale căror ramuri servesc de cămin pentru păsări, care, în 

limba lor, își trimit cântecele la infinit. În timp ce totul germinează, totul crește și se înmulțește, totul se 

împodobește într-un tribut constant adus Tatălui, Creatorul se bucură de lucrarea Sa și permite tuturor 

creaturilor să se bucure de El. 

55 Dar tu ─ ce ești tu în mijlocul creației? Sunteți, de asemenea, creaturi care îndeplinesc o sarcină. 

Dar tu nu aparții doar naturii materiale, ci ești înzestrat și cu un suflet care are conștiință, intuiție, 

inteligență, revelație, voință, libertate, rațiune și sentimente. Din acest motiv, dintre toate creaturile acestei 

planete, voi sunteți ființe superioare, care aveți la dispoziție totul ca instrument, ca servitor, ca hrană, 

răcoritoare și element pentru progresul vostru spiritual și uman. 

56 Din moment ce sufletul tău te face superior în dezvoltarea sa, amintește-ți că și practica ta 

religioasă trebuie să fie superioară, iar aceasta este cea a sufletului. Eu v-am dezvăluit-o în toate timpurile. 

57 Omenirea, încă de la începuturile sale, a căutat modalitatea de a-mi oferi închinare spirituală. 

Cunoașterea intuitivă a existenței Mele i-a determinat să Mă caute și să pătrundă dincolo. Și când am văzut 

în om această neliniște, M-am descoperit lui. Ceea ce i-am dezvăluit eu este calea spirituală care conduce 

sufletul spre perfecțiune. Dar pentru ca această umanitate să ajungă la spiritualizare, pe care încă nu a 

atins-o, a trebuit să vă fac să treceți prin grave fărădelegi și prin mari perplexități, prin vaste căi de 

suferință și încercări, prin vremuri de lumină și vremuri de întuneric, până când ați ajuns la porțile 

timpului spiritului, care este cel în care trăiți acum. 

58 Venerația pe care sufletul tău ar trebui să Mi-o arate într-un mod înalt și pur s-a materializat în 

inima ta atunci când trupul tău Mi-a arătat-o formulând rugăciunea în minte, iar buzele au pronunțat-o; 

când Mi-ai oferit fructele naturii ca și cum ar fi fost operele tale; când ți-ai reîmprospătat simțurile cu 

splendoarea ceremoniilor, în timp ce sufletul tău s-a prezentat în fața Mea gol, flămând, murdar și prost, 

pentru că sarcina care îi aparținea fusese uzurpată de trup. 

59 În cel de-al treilea timp, învățătura mea spirituală va da spiritului libertatea de a-și întinde aripile. 

Și să ne ridicăm la Tatăl pentru a-I aduce adevărata închinare. 

60 Dar omul, ca ființă umană, are și el un tribut de adus Creatorului. Iar acest omagiu constă în 

îndeplinirea îndatoririlor sale pe pământ, respectând legile umane, dând dovadă de moralitate și bună 

judecată în acțiunile sale și îndeplinind îndatoririle de tată, copil, frate, prieten, stăpân și servitor. 

61 Oricine trăiește în acest fel mă va onora pe pământ și va permite spiritului său să se înalțe pentru a 

mă glorifica. 

62 Iubirea sufletului nu trebuie să se limiteze la copii și la frații și surorile pământești. Iubirea 

spirituală trebuie să fie universală, astfel încât să iubească fără distincție de clase sociale sau de grade de 

dezvoltare sufletească. 

63 Sufletul trebuie să fie puternic în fața slăbiciunilor naturii materiale, care îl ispitește spre fanatism 

și idolatrie. Ea trebuie să se elibereze de prejudecăți și pasiuni pentru a putea acorda rațiunea celui care o 

posedă și pentru a accepta adevărul în care trăiește. 

64 Atunci veți fi oameni ai păcii, care vor urma cu viața lor cuvântul Meu "să dea lui Dumnezeu ce 

este al lui Dumnezeu și Cezarului ce este al Cezarului", și nu vor oferi Tatălui ceea ce este al lumii, nici 

lumii ceea ce este al lui Dumnezeu, ci vor fi capabili să armonizeze toate legile pentru a le împlini în mod 

corect, pentru că recunosc că orice lege divină a iubirii și a dreptății a ieșit de la Mine. 
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65 În cea de-a doua eră, Isus v-a vorbit cu cea mai mare perfecțiune. Acum vă vorbesc cu cea mai 

mare claritate și simplitate. Dar o mare parte din ceea ce v-am dezvăluit în acel timp nu v-am dat în acel 

timp pentru că nu erați încă capabili să înțelegeți. 

66 Pentru fiecare dintre cei care au fost chemați la adresa mea de învățătură și care au fost desemnați 

pentru o sarcină, a fost pentru că sunt pregătiți să înțeleagă aceste învățături. Vă mai spun încă o dată că nu 

este prima dată când sufletul vostru vizitează această planetă și nici prima dată când primește lumina unei 

revelații divine. Dar trecutul său este în prezent ascuns în spatele vălului de materie. Sufletul vostru știe 

asta și, când aude cuvântul meu, se trezește și simte că a venit cu adevărat de departe, pe un drum lung, 

foarte lung, pe care a văzut și a trăit multe. 

67 Pentru a auzi aceste învățături, trebuia să "rătăcești" mult timp. Dar sufletul tău nu și-a pierdut 

inima, nu a îmbătrânit, pentru că nu vârsta, decăderea și moartea afectează sufletul, ci dezvoltarea, 

experiența și desfășurarea, ceea ce înseamnă luptă; iar încercările îi dau maturitate și îl apropie de 

plinătatea Vieții Veșnice. 

68 Ați avut existențe de bunăstare și plăcere, de splendoare și încântare; altele de nenorocire și eșec. 

Unele au fost pentru ispășire, altele pentru experiență, unele pentru dezvoltarea minții, altele pentru 

dezvoltarea emoțiilor, iar existența pe care o aveți acum este pentru înălțarea sufletului. 

69 Ați cunoscut totul și ați posedat totul. Prin urmare, dacă astăzi vedeți că nu aveți bogății, nici 

condiții de viață strălucitoare, nici titluri, nu vă plângeți de acest lucru și amintiți-vă că, pentru a păși cu 

fermitate în acest timp și pentru a atinge spiritualizarea, a trebuit să pierdeți tot ce este de prisos și inutil 

pentru a vă realiza progresul spiritual. 

70 Deoarece sunteți purtătorii unei învățături profund spirituale, nu veți putea să o prezentați lumii 

sub forme exterioare de cult. Pentru că prin contradictorialitatea ta nu ai face decât să provoci suspiciune și 

ridicol. 

71 Împărăția păcii se apropie și, deși nu știți cât timp mai este până atunci, am început lucrarea Mea 

de restaurare morală și spirituală. Când va veni acel moment, această lume, care până acum a fost o vale a 

ispășirii și a lacrimilor, va deveni o casă pentru sufletele avansate. 

72 Fiți cu inima bună, căci eu sunt încă cu voi. Încredeți-vă în Mine, pentru că încă nu puteți avea 

prea multă încredere în voi înșivă. Dar perseverați până când veți atinge acea pregătire spirituală pe care o 

cer de la voi, astfel încât să aveți încredere în voi înșivă. 

73 În curând veți vedea oameni interesați de darurile spirituale, unii punând întrebări, în timp ce alții 

le discută. 

74 Îți ofer mângâierea mea și balsamul meu tămăduitor. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 230  
1 Vă văd venind din diferite locuri, veniți să vă împrospătați la umbra acoperișului Tatălui. Voi v-ați 

adunat și de aceea este bucurie în inima Tatălui. Pentru că atunci când chiar și două inimi se împacă, eu 

sărbătoresc o sărbătoare. 

2 Trăiți o perioadă de încercări al căror sens nu l-ați înțeles încă, deși aveți lumina Cuvântului meu. 

Cu toate acestea, deoarece timpul este o comoară pe care nu trebuie să o irosiți, am venit ca Maestru 

pentru a vă învăța cum să îl folosiți, făcându-vă cunoscut destinul și sarcina voastră. 

3 Profitați de aceste momente, căci în curând voi pleca de lângă voi. Cuvântul meu divin, pe care vi 

l-am dat timp de atâția ani prin intermediul minții umane, se va sfârși atunci pentru totdeauna. 

4 A mai rămas puțin timp în care vă voi da toate instrucțiunile mele și voi scrie întreaga mea carte. 

5 De aceea, vin în grabă la ușile inimilor voastre pentru a-i spune copilului că s-a obișnuit prea mult 

cu Cuvântul Meu, că trebuie să se trezească din somnul său adânc, că trebuie să ia sapa și lopata, să sape și 

să cultive câmpurile și să le iubească ca pe propria viață; să împartă câmpurile și apa cu semenii săi, să 

aibă o privire bună, să întindă mâna dreaptă în semn de prietenie și să aibă o inimă liberă de egoism, 

pentru a fi un adevărat lucrător în câmpurile Domnului. 

6 Nu vă așteptați ca inimile oamenilor să fie mișcate pentru a face pace pe pământ. Ridicați-vă și 

munciți! Nu vă doriți înfrângerea unora și victoria altora pentru a avea pace și libertate. Ceea ce ar trebui 

să triumfe este dreptatea, fraternitatea, iubirea. 

7 Nu oamenii vor fi cei care vor crea adevărata pace pe pământ. Pacea va veni în această lume din 

împărăția mea atunci când veți fi atins adevărata pregătire spirituală. 

8 Lumina care vă luminează în acest moment este lumina celui de-al șaselea sigiliu, iar dacă cineva 

pretinde că un alt sigiliu a fost dezlegat, se află în eroare. Al șaselea sfeșnic arde acum ca o lumină 

nestinsă, luminându-i pe cei vii și pe cei morți cu revelațiile sale și trezind sufletele cu noile sale profeții. 

Dar să nu credeți că această lumină luminează doar pe cel care ascultă acest Cuvânt. Căci vă spun cu 

adevărat, chiar și oamenii de știință și teologii sunt sub această lumină. 

9 De ce nu faceți un efort pentru a studia învățătura mea, astfel încât Maestrul să nu fie nevoit să se 

facă fizic audibil pentru a explica ceea ce voi ar trebui să înțelegeți prin interpretare? 

10 Unește roadele științei cu roadele iubirii sufletului și vei avea un gust bun în gură. 

11 Odihniți-vă, rătăcitori, bucurați-vă de umbra răcoroasă a acestui copac și mâncați din fructele lui. 

12 Tatăl este cu voi, care s-a făcut mereu simțit pe calea voastră. 

13 Vă primesc ca reprezentanți ai întregii umanități și vă văd pregătiți să primiți și să simțiți prezența 

mea spirituală. 

14 Întotdeauna ați căutat Divinitatea Mea. Când simțeai că nu Mă găsești, te grăbeai spre imaginile 

create de mâinile tale pentru a Mă simți aproape. Acesta este modul în care trăiește o mare parte a omenirii 

în acest moment. Mă caută și Mă venerează în imagini, în timp ce Eu vorbesc lumii la apogeul timpului 

acestei manifestări. 

15 În prezent, trezesc oamenii prin vise ─ vise simbolice și profetice cărora oamenii, din lipsă de 

credință și pregătire, nu le acordă atenție și nici nu le dau vreo interpretare, astfel că uită acel vis-față fără 

să știe că este un mesaj divin. 

16 Cât de departe este omenirea de adevărata cale! Lumea trăiește sub stăpânirea voinței sale libere și 

aleargă după plăceri și pasiuni pământești. 

17 Sufletul doarme, inteligența nu s-a trezit încă la lumina care este adevărul și nici nu ghicește 

adevărata viață. 

18 Omul încă nu a dat conștiinței sale posibilitatea de a vorbi și de a judeca. Încă mai sunt unii care se 

cred infailibili și fără greșeală, deși poartă întuneric în inimă. 

19 Dar acum oamenii s-au săturat de asta și de aceea mă apropii de ei pentru a le arăta calea, pentru a 

le umple sufletul de lumină, pentru a-i face să înțeleagă erorile lor și timpul pierdut și pentru a declanșa o 

luptă între lumină și întuneric în interiorul ființei umane. 

20 În multe feluri Mă dezvălui copiilor Mei, întotdeauna cu o iubire infinită, pentru ca sufletul lor să 

nu piară. 
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21 Dacă ați intrat în aceste case de rugăciune discrete, nu a fost de bunăvoie. A fost mila mea care v-a 

chemat aici pentru a vă oferi hrană spirituală și pentru a vă arăta calea mântuirii prin care puteți intra în 

prezența mea. Nu trebuie să veniți nici descurajați, nici aroganți, ci demni și umili. 

22 Vă ofer pacea veșnică, așa cum v-am oferit pământul Canaan în prima eră. Nu vă puteți abate de la 

cale, pentru că ea este marcată cu Sângele Meu. Sângele meu este adevăr, este iubire și veșnicie. Vegheați, 

pentru că adevărul Meu revelat în Doctrina Mea a fost falsificat de oameni, iar unele revelații au fost 

ascunse. 

23 Exemplul meu și al apostolilor mei nu a fost luat drept exemplu de toți cei care au încercat să mă 

urmeze. Mulți s-au transformat în stăpâni în loc să fie servitori. Și-au umplut inimile cu un sentiment de 

superioritate și aroganță și urmăreau doar bogăția, fastul și onorurile. În acest proces, au uitat de nevoile 

celor săraci și au devenit indiferenți și insensibili la mizeria și suferința celorlalți. De aceea, oamenii trec 

de la o confesiune la alta în căutarea adevărului. De aici nevoia lor spirituală de a crea noi secte pentru a 

mă căuta liber. 

24 Cei care au fost cândva considerați sfinți și semizei sunt acum respinși de o umanitate dezamăgită. 

25 Oamenii nu mai caută mărturisitorul pentru a-i absolvi de greșelile lor, deoarece îl consideră 

nedemn. Iar amenințarea focului veșnic al iadului nu mai impresionează sau sperie inima păcătosului. 

26 Profitând de această dezorientare mentală, lupul se ascunde în spatele gardului viu. 

27 Fiecare slujitor al divinității mele și fiecare reprezentant are sarcina de a crea pace între oameni. 

Dar, în acest moment, ei fac exact contrariul. Toată lumea se crede prima, toată lumea vrea să fie cea mai 

puternică și uită că singurul puternic sunt eu, care sunt în toate. 

28 Acum vă puteți explica de ce v-am promis că voi veni din nou în Era a doua. Acum înțelegeți de ce 

vă învăț din nou. Pentru că numai Cuvântul Meu poate îndepărta bandajul întunecat al spiritului, numai 

iubirea Mea este capabilă să te răscumpere din păcatele tale. 

29 Ați fost chemați și aleși pentru a da un exemplu de credință în venirea mea, de încredere și de 

ascultare a cuvântului meu. Dar nu așteptați ca cei care au venit ultimii să vă dea exemplul unei bune 

împliniri a Legii mele, căci atunci durerea voastră va fi foarte mare. Dar când îi veți vedea plecând, 

trecând granițele și intrând în alte națiuni ca mesageri ai Cuvântului meu, vă veți da seama de neglijența și 

ingratitudinea voastră. 

30 Gândește-te la asta și, dacă vrei să fii credibil, începe prin a da un exemplu bun în casa ta. Vreau ca 

voi, deși înainte vă respingeați unii pe alții din cauza diferențelor tribale, să vă iubiți astăzi ca o singură 

familie. 

31 Acesta este cuvântul Meu clar. Dacă ar fi să vă vorbesc într-o altă "limbă", nu ar fi corect. 

32 Vă pregătesc inimile pentru a locui în ele. Lumea se va pregăti la fel, sămânța păcii va încolți în 

mintea omului, iar voi, care o veți împrăștia în toate colțurile pământului, vă veți bucura când veți vedea 

roadele muncii voastre. Pentru că, urmându-l pe Maestru, ați învățat să trăiți în bunătate și v-ați rugat 

pentru toți. 

33 În toate națiunile se va vorbi despre reconciliere, fraternitate și pace, iar acesta va fi un început de 

unificare. 

34 V-am pregătit și v-am întrebat dacă sunteți deja pregătiți să porniți pe calea către semenii voștri 

pentru a le arăta înțelepciunea pe care v-am dat-o ca inspirație a Cuvântului și pentru a le răspunde în mod 

satisfăcător la întrebările lor. Nimeni să nu considere imposibilă îndeplinirea acestei misiuni. Considerați 

că cunoștințele pe care vi le-am dat vă permit să vă înțelegeți misiunea. 

35 Nu va fi necesar ca voi toți să vizitați națiunile pe care le numiți "străine" pentru a răspândi 

Doctrina mea. Este suficient să vă înălțați gândurile în rugăciune și să vă purificați inimile, astfel încât 

sufletele voastre să se manifeste de la distanță față de semenii voștri și să empatizeze cu ei oriunde s-ar 

afla. Iar aceștia vor fi treziți de ființe de lumină. 

36 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 se străduiesc să obțină 

dominația spirituală prin forță. Veți fi uimiți, și lumea va fi uimită, când oamenii vor realiza că violența nu 

a cucerit rațiunea, fraternitatea și dreptatea. 

37 Ferește-te să faci ceea ce pare a fi caritate, deși în inima ta există egoism. Fă cât mai mult bine 

poți, fără niciun interes personal. Fă-o din iubire, care este legea pe care te-am învățat-o, și atunci vei fi 
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câștigat merite pentru sufletul tău. Prezentați învățătura mea așa cum v-am dat-o. Este același lucru pe care 

i-am învățat pe profeții și apostolii Mei în alte vremuri. 

38 Omul, în materialismul său, a găsit un acord pentru a modifica cuvântul pe care vi l-am dat în 

trecut. Dar Lucrarea Mea este perfectă și nu își are rădăcinile în cuvinte pământești. Pregătiți-vă și veți 

descoperi întotdeauna adevărul Meu. Atunci veți vedea că v-am dat sămânța Mea din belșug în orice 

moment, pentru ca și voi să o transmiteți în acest fel. 

39 Nu va fi necesar să impresionezi pe nimeni prin folosirea unor rituri sau forme exterioare de 

închinare. Templul inimii tale va deveni vizibil și în el semenii tăi vor vedea candelabrul și altarul lor. 

40 Învățați chiar acum să Mă simțiți, atât în faptele voastre, cât și atunci când vă luptați să lăsați în 

urmă pământul în care ați căzut. 

41 Eu v-am învățat să căutați adevărul în simplitate. Cât de patetică este încă mintea umană atunci 

când caută adevărul în doctrinele complicate pe care ea însăși le-a conceput. De ce să Mă căutați atât de 

departe, deși Mă purtați în voi înșivă? Cine nu știe că a fost creat după chipul Tatălui, înzestrat cu atribute 

divine precum spiritul, inteligența și voința? 

42 Am trăit cu oamenii din Era a doua, împărțind pâinea și acoperișul vostru. Dar măreția lui Hristos 

își are rădăcinile în smerenia sa. 

43 Așa vă învăț, ca să știți să vă despărțiți de lucrurile materiale, pentru a iubi pe aproapele vostru. 

Dar mai întâi trebuie să vă purificați, pentru că legea vă obligă să evoluați și, din moment ce legea obligă 

totul să evolueze, evenimentele care urmează să vină nu trebuie să vă tulbure. Ceea ce văd atunci ochii tăi 

ar trebui să te umple de bucurie atunci când îți dai seama că totul este guvernat de o lege perfectă și că 

ceea ce se întâmplă astăzi nu s-ar fi putut întâmpla înainte, pentru că totul se apropie de perfecțiune. 

44 Nu doar pe pământ se lucrează pentru progresul umanității. Tot dintr-o altă lume se roagă și 

muncește pentru salvarea și progresul ei: este lumea spirituală. De aceea, vă spun că sămânța spirituală va 

rodi după mari lupte în sânul tuturor comunităților religioase. 

Dacă oamenii ar spune că aceasta este o nouă religie care semăna discordie, ar trebui să le răspundeți 

că spiritismul este o doctrină, că este aceeași cu prima și singura care a guvernat sufletele. Dar această 

voce trebuie să vină din inima ta, acolo unde sentimentele tale își au rădăcinile. Acestea se vor dezvălui 

atunci când vei vărsa lacrimi de dragul durerii altcuiva, chiar și atunci când vei plânge de bucurie pentru 

cele ale aproapelui tău. Pentru că asta v-am învățat întotdeauna. 

45 Vă vorbesc prin intermediul intelectului uman, lumina și harul Meu curg în el și devin cuvinte ─ 

acel Cuvânt care arată singura cale de a veni la Mine: cea a perfecțiunii și cea a purității sentimentelor. 

46 Ai nevoie de mari dovezi de spiritualitate pentru ca credința ta să se trezească la o viață nouă și 

speranța ta să se întărească. Aveți nevoie de un cuvânt clar care să vă ridice din acea letargie în care vă 

aflați. Spiritul meu divin a trebuit să se manifeste în această formă pentru ca voi să simțiți că Tatăl nu vă 

abandonează niciodată, că vă călăuzește din tărâmul adevărului. 

47 Nu ești convins în fața acestei dovezi de iubire? Gândurile mele sunt lumina care strălucește în jos 

pentru a reînvia lumina muribundă a lămpilor voastre. Maestrul vă spune că adevărul universului va fi 

dezvăluit prin intermediul omului spiritualizat, pentru că el va ști cum să trăiască armonios pe această 

lume, în care vine să învețe lecții utile pentru evoluția sa. Această lume nu este eternă și nici nu trebuie să 

fie. Odată ce această casă nu mai îndeplinește scopul pentru care există acum, ea va dispărea. Când 

sufletul tău nu va mai avea nevoie de lecțiile pe care această viață le oferă aici, pentru că pe o altă lume îl 

așteaptă altele, mai înalte, atunci el va spune, pe baza luminii dobândite în această luptă pământească: "Cu 

câtă claritate înțeleg acum că toate suișurile și coborâșurile acestei vieți au fost doar experiențe și lecții de 

care aveam nevoie pentru a înțelege mai bine. Cât de lungă mi s-a părut călătoria acelei vieți, atâta timp 

cât suferințele mă împovărau. Acum, însă, când totul s-a terminat ─ cât de scurt și de efemer mi se pare în 

fața eternității." 

48 Omul este chemat să-și mărească sufletul, este chemat să-și spiritualizeze tot mai mult existența cu 

cât se înalță mai mult în dorința de perfecțiune. 

49 Corpul pe care îl posedați este, de asemenea, destinat să fie spiritualizat. Când se va întâmpla acest 

lucru, condițiile de viață ale oamenilor se vor schimba. Ei vor dezvolta abilități spirituale care sunt încă 

necunoscute locuitorilor lumii de astăzi. 
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50 Aveți nevoie de această învățătură care vă înviorează speranța, de această sursă de înțelepciune 

inepuizabilă și adevărată pentru a vă potoli setea. Lumina mea coboară în mintea întunecată a celui care 

spune că nu iubește sufletul pentru că nu-l cunoaște, dar iubește bogăția materială, frumusețea fizică care îi 

flatează vanitatea, inteligența care este cauza admirației, numele și titlurile. Asta este ceea ce iubește, și 

asta înseamnă să-i iubească pe cei nedemni. 

Ființa umană nu este corpul și nici bogățiile sale. Ființa umană are doar valoare și există doar datorită 

sufletului său. 

Vă spun din nou că omul este chemat să fie cel care exprimă adevărul universului, al cerurilor și al 

lumilor. Astăzi, el nu reușește încă să realizeze acest lucru, deoarece materializarea sa nu îi permite să 

desfășoare darurile subtile ale spiritului. 

Odată dispărut acest materialism, el va deveni un clarvăzător care se va bucura când va vedea minunile 

vieții spirituale. Atunci va înțelege transformarea lui Saul în Pavel, transformarea omului în așa măsură 

încât a fost necesară schimbarea numelui. Odată cu fostul său nume a dispărut și amintirea patimilor sale, 

iar dispoziția sa și fărădelegile pe care le-a săvârșit au devenit cenușă. 

Când sufletul înțelege că evoluează, că îi lipsește înălțarea sau că ceea ce a trebuit să învețe și să 

dezvolte în lumea materială se va sfârși, atunci este pregătit să se unească cu lumina divinității, pentru că 

sufletul este lumină care se îndreaptă spre lumină. 

51 Bucurați-vă, oameni buni, gândiți-vă că sunteți păsări migratoare în această lume plină de lacrimi, 

mizerie și suferință! Bucurați-vă, căci nu este casa voastră pentru eternitate, vă așteaptă lumi mai bune. 

Așa că atunci când plecați de pe acest pământ, faceți-o fără regrete, atunci suspinele de durere, 

muncile, lacrimile vor rămâne aici. Îți vei lua rămas bun de la această lume și te vei înălța spre cei care te 

așteaptă în înaltul cerului. De acolo veți vedea Pământul ca pe un punct în spațiu, de care vă veți aminti cu 

dragoste. 

52 Nu fiți triști, căci va veni ziua în care vă veți îndepărta de această vale de lacrimi în care ați suferit 

atât de mult și pe care mâine o veți iubi știind că în ea ați atins lumina pe care sufletul vostru o aștepta. 

53 Fiți fericiți iubindu-vă aproapele, vindecând pe cei bolnavi, mângâind pe cei suferinzi, dând un nou 

curaj celor săraci. Atunci binecuvântările cerului vor veni la voi. Vreți să vă spiritualizați? Hristos vă va 

ajuta să obțineți acest har. 

54 Adevărat vă spun că, deși astăzi oamenii sunt mai mult materie decât spirit, mâine vor fi mai mult 

spirit decât materie. Oamenii au căutat să își materializeze total spiritul, dar nu vor reuși această 

materializare totală. Pentru că spiritul este ca un strălucitor, iar un strălucitor nu încetează niciodată să fie 

așa, chiar dacă a căzut în pământ. 

55 Omul nu cunoaște fericirea sufletului perfect pentru că nu a ajuns la înălțimea perfecțiunii. Dacă își 

purifică inima și păstrează adevărul meu în sufletul său pentru a-l pune în practică, va descoperi o pace și o 

fericire pe care nu le cunoștea înainte. Aceasta va fi viața simbolizată de pomul din prima parabolă 

revelată omenirii, ale cărui fructe coapte vor satisface foamea sufletului. Perfecționați-vă, ridicați-vă 

deasupra celor pământești și nu veți mai suferi ingratitudinea sau lipsa de înțelegere a celorlalți. 

56 Iubirea este scara care duce la Dumnezeu, care vă iubește, la Maria, Mama spirituală, care vă 

iubește și ea, și la frații și surorile voastre spirituale care vă iubesc și ei. 

57 Un flux de mesaje emană de la Spiritul Divin. Păstrați cât mai multe dintre ele, după cum vi se 

pare potrivit pentru inimile voastre. 

58 Predă-Mi întunericul suferințelor tale. Îi voi transforma în claritate de pace. Predați-mi lacrimile și 

suspinele voastre. Când îți voi vizita inima în tăcere, voi pătrunde ca o rază de soare pentru a o ilumina. 

59 V-am dat cuvântul iubirii pentru ca voi să simțiți această forță în inimile voastre. Iată balsamul 

meu consolator care se revarsă peste toate suferințele voastre și vă întărește sufletele. 

60 Vă spun, fiți binecuvântați cei care se apropie de Mine cu inima pregătită. Căci Cuvântul Meu va 

deveni atunci balsamul vindecător și mângâierea care înviorează flacăra credinței voastre. 

61 Împărăția mea coboară asupra umanității suferinde, iar cuvântul meu răsună prin aleșii acestui 

veac, pentru ca cei care mă ascultă să devină mângâierea fraților lor. 

62 În toate timpurile am avut mediatori între oameni și divinitatea mea. Am folosit pe cei blânzi și 

umili din inimă. Acum pregătesc noii mesageri ai învățăturilor mele, pentru ca această veste bună să fie 

trezirea la viața spirituală printre oameni. 
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63 Câți dintre cei care sunt capabili să îndeplinească o nobilă misiune spirituală sunt încă adormiți, 

împrăștiați prin lume! Ei se vor trezi și își vor dovedi progresul spiritual atunci când, în înălțimea 

sentimentelor lor, vor deveni ființe utile pentru aproapele lor. Ei vor fi umili și nu se vor lăuda niciodată cu 

superioritatea. 

64 Vanitatea ─ o slăbiciune care s-a manifestat deja la prima ființă umană ─ va fi combătută prin 

spiritualizare. Este lupta care a existat dintotdeauna între spirit și materie. Căci, în timp ce spiritul, dorind 

esența Tatălui, este înclinat spre Cel Veșnic și Cel Înalt, carnea caută doar ceea ce o satisface și o flatează, 

chiar dacă este în detrimentul spiritului. Această luptă, care se manifestă în fiecare ființă umană, este o 

putere care se naște în omul însuși ca urmare a influenței pe care lumea o exercită asupra lui. Căci 

pământeanul cere tot ceea ce corespunde naturii sale. Dacă spiritul este capabil să controleze această 

putere și să o îndrume în direcția corectă, va fi armonizat ambele naturi în propria ființă și va realiza 

progresul și înălțarea sa. Dacă, pe de altă parte, se lasă dominat de puterea materiei, se va găsi sedus de 

rele, va fi o barcă fără cârmaci în mijlocul furtunii. 

65 Voi, cei care Mă ascultați, simțiți dorința de a vă îndepărta de tot ce este dăunător pentru a vă 

elibera sufletul. Sunteți în mijlocul luptei, de aceea vă spun: Continuați să vegheați și să vă rugați pentru 

ca să vină timpul când sufletul vostru va fi una cu trupul său și se va armoniza cu el. 

Astăzi încă mai suferiți de atracția lumii și vă simțiți prea slabi pentru a rezista tentațiilor. În mod 

intuitiv, omul simte o epocă a perfecțiunii, dar nu știe când va fi aceasta. 

66 Oamenii se vor strădui să atingă acest obiectiv în moduri diferite. Dar numai cei care luptă pentru 

progresul sufletului vor ajunge la ea. Cei care se complac în fanatismul religios nu se vor dezvolta, iar cei 

care își dedică timpul studierii materiei vor obține doar rezultate materiale. 

67 Spiritualizarea va fi cea care îl va conduce pe om spre perfecțiune. Dar nu confundați practicarea 

adevăratei spiritualități, care este unirea cu Creatorul și apropierea de El prin iubire, milă și adorație 

interioară, cu practicarea acelor "științe" prin care oamenii profanează și fac perceptibile în mod material 

ființele de dincolo. Iată învățătura mea care înlătură vălul ignoranței care ascunde adevărul de oameni. 

68 Doctrina mea a iubirii v-a pregătit în acea perioadă pentru a primi în mijlocul vostru prezența lumii 

mele spirituale, pentru ca ea să vă ajute să înțelegeți Cuvântul meu ─ o perioadă care acum se apropie de 

sfârșit. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 231  
1 Privirea mea pătrunzătoare intră în voi și văd că formați un buchet cu inimile voastre pentru a-l 

oferi Divinității mele. 

2 Vă văd suferințele și vi le ușurez prin mângâierea mea părintească, pentru ca, încurajați de 

cuvântul meu, să deveniți un popor puternic în încercări. 

3 Ori de câte ori ați venit la Mine pentru a vă prezenta slăbiciunile sau pentru a-mi cere ajutorul în 

chinurile prin care treceți ─ ori de câte ori ați fost în pericol de a vă prăbuși sub greutatea crucii și v-ați 

întors la Mine, v-am eliberat de povară și durere și v-am făcut suflete puternice. Atunci ți-am spus: Înainte, 

nu-ți întoarce fața înapoi, căci sufletul tău s-ar umple de frică dacă și-ar vedea trecutul. 

4 V-am salvat de la pieire pentru a vă aduce în portul mântuirii, unde vă aflați acum, bucurându-vă 

de această pâine. Te-ai odihnit pe pieptul meu de pace. Am fost o rază de lumină în întunericul existenței 

voastre, pentru a vă ajuta să mergeți pe calea voastră fără să vă împiedicați. 

5 Dacă purtătorii de cuvânt sau purtătorii de voce prin care Mă manifest ar trebui să vorbească din 

interiorul lor, ei nu ar fi capabili să vă învețe calea adevărului. Totuși, buzele lor spun cuvinte de lumină, 

pentru că Eu Mă manifest prin intelectul lor și v-am spus că Eu sunt Calea. 

6 Ați văzut că mulți se întreabă despre aceste învățături și se întreabă dacă este adevărat că Rabinul 

este cel care vorbește aici ─ dacă este adevărat că "Cuvântul" s-a întors în această lume care l-a răstignit 

pe Isus? 

7 Voi, cei de aici, știți că v-am promis acest lucru, știți că sunt iertare și că îmi îndeplinesc misiunea 

divină înviind "morții", vindecând bolnavii și redând vederea orbilor. Cunoașteți motivul întoarcerii Mele 

și modul în care am venit. Dar toate acestea vor pune lumea la îndoială și mulți se vor îndoi. 

8 V-am spus de ce, în loc să mă adresez savantului, teologului sau omului de știință, m-am adresat 

celor needucați și celor simpli, pentru a Mă face cunoscut prin ei. Căci mărturia oamenilor simpli va uimi 

lumea. 

9 Dacă veți cerceta temeinic, vă veți convinge că am comunicat întotdeauna cu omenirea prin 

intermediul oamenilor și că aceștia au fost întotdeauna umili și simpli. 

10 V-am acordat diferite existențe pe pământ pentru ca voi să puteți fi martori la aceste manifestări și 

să vă îndepliniți misiunea. 

11 Trebuie să folosiți învățăturile mele pentru a putea pătrunde în acele secrete de dincolo pe care 

Tatăl dorește să vi le dezvăluie. Tezaurul meu secret nu s-a ascuns de privirea voastră, altfel nu ați putea 

intra niciodată în viața veșnică. 

12 Studiați, gândiți adânc, pentru că unii sunt confuzi la gândul cum este posibil ─ dacă spiritul vostru 

este o particulă a Divinității mele ─ să sufere? Și dacă lumina spiritului este o scânteie a luminii Duhului 

Sfânt ─ cum se poate vedea temporar învăluită în întuneric? Înțelegeți că această cale de dezvoltare este 

aceea de a dobândi suficiente merite față de Dumnezeu prin care vă puteți transforma spiritul dintr-un 

spirit ignorant și nedezvoltat într-un mare spirit de lumină la dreapta Tatălui. 

13 Veniți la Mine și ascultați încă o dată Cuvântul Meu, care este hrană pentru sufletul vostru. Acest 

Cuvânt, pe care vi l-am livrat în această a treia eră prin intermediul intelectului uman, a făcut miracolul de 

a vă uni, de a vă ridica plini de zel și credință în Divinitatea Mea, așa cum se revelează plin de adevăr și de 

instrucțiuni. Pentru că sufletul tău era obosit de învățăturile pământești, picioarele tale erau prea obosite 

pentru a parcurge distanțe lungi în căutarea păcii, a iubirii și a adevărului. Mâinile tale erau, de asemenea, 

prea obosite pentru a mai cultiva câmpurile fără a aduce o recoltă care ți-ar fi dat satisfacție sufletească. 

14 A fost voința mea, o, oameni buni, ca voi să parcurgeți aceste drumuri și să gustați aceste fructe; să 

bateți la diferite uși și să cunoașteți inima oamenilor de diferite rase și sexe; să luați din conținutul cărților 

diferite filosofii, doctrine și teorii; că vei cunoaște viața oamenilor săraci de pe pământ, cu toată mizeria și 

durerea ei; că vei experimenta falsa bogăție a acestei lumi, cu plăcerile și gloria ei înșelătoare; că vei auzi 

vocea oamenilor și vei cunoaște inspirația lor; că vei primi binele și răul pe care ți-l vor aduce în decursul 

timpului. Pentru ca, după această călătorie, să Mă întâlniți ca ultimul care va veni la ușile inimilor voastre 

─ ultimul care vă va traversa calea, ultimul dintre pelerinii pământului care va merge alături de voi și vă 

va întreba: "Unde te duci? De unde vii și ce cauți?" Și ca atunci, fără mândrie și fără îngâmfare, încovoiați 

de durere și întăriți de experiență, luminați și întăriți de luptă, să Mă recunoașteți instantaneu, să-mi 
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deschideți inima voastră, să vă mărturisiți mizeria și să mărturisiți că numai Eu vă pot înțelege durerea, 

eșecurile și, de asemenea, dorințele. 

15 Acesta este motivul pentru care cea mai mare parte a celor care vin la Mine sunt captivați de 

această putere atunci când aud Cuvântul Meu. Ei simt că Eu îi văd până în adâncul inimii lor și simt 

dragostea Mea care îi înconjoară. Și, de vreme ce Mă așteptați, știați că după marile lupte, marile bătălii 

ale existenței, după acea noapte întunecată în care ați trăit, trebuia să apară lumina unei noi zile. Știai că, 

după ce ți-ai golit paharul de amărăciune până la drojdie, va veni cineva care va trebui să-l umple cu 

dulceață. Pentru că speranța, încrederea în promisiunile Mele, pe care ți le făcusem în alte vremuri, nu se 

stinseseră în sufletul tău, flacăra rămăsese în inima ta. Chiar și cei care au negat că Eu sunt Cel care Mă 

manifest în acest timp, au făcut-o nu cu sufletul lor, ci cu natura lor carnală, ignorantă și nereceptivă la 

revelațiile spirituale, care nu știe nimic despre Mine. Totuși, Eu știu totul și le-am mai acordat acestor 

necredincioși, celor cu gâtul împietrit, încă o dată, pentru că știu că nu sufletul lor este cel care Mă neagă 

și că trebuie să se ridice plin de lumină și să se elibereze de lanțurile propriului său înveliș trupesc, ca să 

Mă vadă și să Mă simtă și să exclame, așa cum a făcut Petru în a doua oară: "Cu adevărat Tu ești Fiul 

Dumnezeului celui viu!". 

16 Din ucenici copii vă voi face ucenici. Căci, după ce Mă vei asculta, îți voi încredința o carte de 

înțelepciune, ca să înveți cu ea pe semenii tăi și să aduci vestea cea bună locuitorilor neamului tău și apoi 

celorlalte neamuri. Când veți învăța de la Mine, veți fi blânzi și umili. Nu vă veți mulțumi doar să 

pătrundeți în Cuvântul Meu, nici să vorbiți cu cuvinte elocvente pentru a impresiona mulțimile, ci 

inspirațiile și intuițiile voastre, cuvintele voastre clare și profunde vor fi confirmate de fapte care vor fi 

rodul înțelegerii voastre. Nu vreau ca aceste lucrări să izvorască doar din intelectul vostru, ci să fie dictate 

de conștiința voastră către inima voastră, acolo unde este sădită sămânța iubirii. 

17 Atunci veți fi cu siguranță în măsură să convertiți oamenii. Pentru că după ce vor fi obosiți de 

cuvinte nebunești, bolnavi și obosiți de perversitatea diferitelor învățături și viziuni ale lumii, vor tânji 

după o instrucțiune care să le vorbească despre adevărata iubire, milă și pace, care să aducă lumină în 

întuneric și să împrăștie balsam vindecător acolo unde există durere ─ care îi transformă pe cei care sunt 

degenerați din punct de vedere mental sau moral în natura lor. Atunci învățătura mea va triumfa cu 

siguranță și numărul celor care mă urmează și duc mai departe steagul păcii, al unității și al bunăvoinței va 

crește. 

18 Vreau să folosești acest timp cu devotament, ca sufletul să instruiască și să stimuleze coaja 

corpului, să o îndoaie și în cele din urmă să o facă propria unealtă, servitorul său de bunăvoie; să nu fie 

"carnea" cea care să-mi ofere acea închinare pe care sufletul ar trebui să mi-o ofere, să nu se interpună 

între spiritul tău și al Meu. Pentru că atunci purificarea va fi de durată, iar ceea ce simte trupul va afecta 

sufletul, pentru că acesta nu este încă în stare să câștige controlul asupra durerii și slăbiciunii. 

Spiritualizați-vă fără să cădeți în fanatism și veți experimenta câtă pace veți trăi, câtă încurajare veți da 

inimii voastre și cât de puternici veți fi în fața provocărilor durerii, bătrâneții și bolii. 

19 Aceasta este învățătura mea. Cine dintre voi nu este în stare să o înțeleagă? Este la fel de clar ca 

lumina zilei și voi toți puteți vedea această lumină. Îți dau această învățătură pentru ca tu să ți-o imprimi în 

suflet în mod indelebil. Pentru că mâine îți va da putere atunci când încercările te vor amenința. 

20 Pe acest pământ a existat dintotdeauna lupta între oameni, războiul, conflictul, discordia. Din cele 

mai vechi timpuri, ideile unora s-au ridicat întotdeauna împotriva celor ale altora. Și astfel vedeți că 

împotriva virtuții s-a ridicat viciul, împotriva justiției nedreptatea, împotriva vocii sufletului cea a "cărnii", 

împotriva cunoașterii unuia și altuia. Iar cei care din cele mai vechi timpuri au făcut cunoscută învățătura 

mea spirituală au avut ca adversari pe oamenii de știință. Încă în această a treia eră văd aceste lupte între 

bărbați. Dar a venit ziua în care voi spune ultimul cuvânt. 

21 Toată înțelepciunea, cunoașterea sau știința vine de la Mine. Am pregătit această planetă pentru ca 

ea să fie casa sufletelor încarnate și, înainte de a vă trimite, am hrănit această lume cu grație, cu iubire și 

înțelepciune. Am așezat în interiorul ei, pe suprafața ei, în tot ceea ce este necesar pentru viața voastră, 

pentru păstrarea, plăcerea și mulțumirea copiilor mei. 

Pentru ca în sânul acestei naturi să descoperiți toate sursele vieții ─ tot ceea ce era învăluit în mister 

sau păstrat într-un tezaur adânc, v-am dat daruri, v-am luminat și v-am înzestrat cu darul științei, pentru ca 
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prin intermediul acestei capacități și în funcție de nevoile, de evoluția și de încercările voastre, să găsiți 

sursa inepuizabilă a vieții și a înțelepciunii. 

22 V-ați bucurat cu toții de acest dar al științei. Dar pe unii i-am ales pentru a le încredința mari 

misiuni, pentru ca ei să descopere tot ceea ce este spre binele sufletului, iar apoi să vă dea din apele 

inepuizabile ale acestui izvor și să vă ajute în viața și în fericirea voastră pământească. Celor aleși le-am 

încredințat, de asemenea, cunoașterea intuitivă a vieții spirituale ─ acea viață care este dincolo de științe, 

deasupra acestei naturi pământești. De aceea, încă din cele mai vechi timpuri, omul M-a venerat și a ghicit 

existența unei Ființe universale, un Dumnezeu și Creator puternic și omnipotent, care îți rezervă o viață 

înălțătoare, dincolo de această lume ─ o viață în care spiritul, iubirea, lumina și rațiunea vor străluci, căci 

toate acestea fac parte din sufletul tău. 

Dar, deși aveți cu toții această cunoaștere intuitivă care vă vorbește neîncetat despre aceste facultăți, a 

fost necesar ca Eu să vă trimit suflete cu mare autoritate, pentru ca ele să vă dezvăluie cele mai mari 

mistere; pentru ca ele să facă o breșă pentru suflete și să le conducă spre Mine pe căile cele mai scurte și 

mai sigure. Aceștia sunt profeții, patriarhii și cei trimiși de Dumnezeu din toate timpurile. 

23 Astfel, deși unii au adus misiunea de a da lumină sufletelor, iar alții misiunea de a face cunoscută 

știința, în toate timpurile una s-a ridicat împotriva celeilalte fără să se țină cont că nu sunt misiuni opuse, ci 

că ambele se completează reciproc. Lumina mea a fost revărsată asupra tuturor oamenilor, pentru ca voi să 

vă înțelegeți sarcina și să vă asumați cu respect rolul care vă revine. 

24 Dacă ați auzit de la Mine că Eu mustru activitatea oamenilor de știință, că cer socoteală științei, 

motivul este că unii nu au folosit această sursă de viață, aceste revelații pe care le-am dat, pentru binele și 

progresul umanității, ci le-au pus în slujba răului și a distrugerii. Dar asupra tuturor celor care și-au 

îndeplinit misiunea, care au căutat cu umilință, înălțime și respect să descopere ceea ce voința Mea a fost 

să le dezvălui, am revărsat lumina Mea, toți au fost plăcuți Mie; și vedeți câte opere de caritate au făcut. 

25 Viața voastră pământeană a evoluat, nu mai este la fel ca în trecut și, în măsura în care pașii voștri 

v-au pus pe calea evoluției, ați întâlnit roadele științei acordate tuturor celor care și-au îndeplinit misiunea. 

Pe cei care au falsificat misiunea Mea și au pătruns în comorile Mele pentru a descoperi secretele naturii și 

pentru a folosi forțele naturii doar pentru a le folosi pentru lucrări de distrugere și moarte ─ pe aceștia îi 

mustru și îi chem. Pentru că am venit să chem toți oamenii și forțele naturii la ordine și să le pun pe calea 

cea bună, iar totul trebuie să fie restaurat și readus la locul său. 

26 Va veni o vreme când omenirea va recunoaște Lumina Divină, înțelepciunea permisă de Mine și va 

realiza în sfârșit că Eu sunt Sursa din care au apărut toate ființele ─ că în Mine este sămânța și fructul și că 

v-am permis să participați la toate acestea pentru a putea trăi o viață demnă de sufletul vostru și de 

Divinitatea Mea. 

27 În acea perioadă de spiritualizare pe care v-o anunț acum, oamenii își vor pune puterile de 

înțelegere în slujba sufletului și chiar și știința se va pleca în fața luminii sale. Când va veni acea zi? În 

prezent, pregătiți calea pentru ca omenirea să atingă acest obiectiv. Căci lucrarea pe care v-am poruncit să 

o faceți are o misiune mondială. 

28 Oamenii își vor dedica știința, forța, talentul și inima în slujba Cauzei mele divine, fără a-și neglija 

îndatoririle, sarcinile în lume. Ei se vor îndrepta spre plăcerile sănătoase care sunt sănătoase pentru spiritul 

și materia lor. Ei vor lupta pentru reînnoirea și libertatea lor, nu se vor lăsa infectați, nu vor lua nimic de 

care nu au nevoie. Atunci corupția și nerușinarea vor dispărea de pe pământ. Atunci, spiritul va fi obținut 

dominația absolută asupra învelișului său trupesc și, deși va locui încă în materie, va duce o viață spirituală 

de iubire, fraternitate și pace. 

29 Acesta va fi momentul în care războaiele vor dispărea, în care va exista respect reciproc și 

bunăvoință, în care veți realiza că nu mai puteți dispune nici de viața vecinului, nici de a voastră. Atunci 

veți ști că nu sunteți stăpânul vieții voastre, nici al copiilor și soților voștri, nici al acestui pământ, ci că eu 

sunt stăpânul întregii creații. Dar, de vreme ce sunteți copiii mei iubiți, sunteți și proprietarii a tot ceea ce 

este al meu. Dar, deși sunt Stăpânul și proprietarul a tot ceea ce este creat, nu pot să-mi ucid creaturile, să 

rănesc pe nimeni sau să le provoc durere. Atunci de ce cei care nu sunt proprietarii vieții au luat ceea ce nu 

le aparține pentru a dispune de ea? 

30 Când oamenii vor înțelege această învățătură, vor fi făcut un pas înainte în dezvoltarea lor 

spirituală și această lume va fi o casă pentru spiritele avansate. Nu știți dacă veți mai locui pe această 
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planetă după această perioadă. Eu îi voi determina pe cei care vor trăi acele vremuri de har, care vor privi 

acest tărâm pământesc care, într-o altă epocă, era o vale de lacrimi, distrugere și moarte. Acele mări, munți 

și câmpuri care au fost martori la atâta durere vor fi apoi transformate într-un loc de pace, într-o imagine a 

lumilor de dincolo. V-am anunțat că, atunci când luptele vor înceta, regatul meu va fi deja aproape de voi, 

și atunci spiritul vostru va înflori în virtuți. Învățătura mea va fi prezentă în toate spiritele și mă voi face 

cunoscut prin bărbați și femei. 

31 Darurile spiritului se vor dezvălui. Darurile cuvântului (interior), ale vindecării și ale dialogului 

între spirite vor deveni admirabile printre oamenii acelor vremuri. 

32 Știința nu se va opri din drumul ei, dar omul de știință va pătrunde în învățăturile mele, le va studia 

și se va minuna de revelațiile mele. Și, inspirat de ele, va crea opere benefice care nu numai că vor face să 

progreseze umanitatea, ci și sufletul celor întrupate și neîncarnate. 

33 Dacă spiritul meu a fost mulțumit în trecut și în prezent când a contemplat operele copiilor mei, fie 

ele spirituale sau materiale ─ opere frumoase care au izvorât din inima sensibilității sau a inteligenței ─, 

cât de mare va fi bucuria mea când nu doar câteva suflete vor fi înălțate, ci când umanitatea în întregime 

va exercita iubirea. Atunci nu vor mai exista lacrimi, tristețe și orfani în case ca urmare a războaielor și 

doar credința, sănătatea, puterea și armonia vor dăinui în viețile oamenilor din acele vremuri care sunt 

destinate acestei planete. 

34 Voi sunteți primele generații care au primit Vestea Bună a acestei a treia ere și voi trebuie să fiți 

cei care pregătesc calea pentru toți cei care vin după voi. Îndepărtați abisurile, îndepărtați pietrele de pe 

cale, ca să lăsați ca moștenire bunăvoința, curajul, principiile bune. 

35 Nu tu ești cel care îmi va duce munca la apogeu. Nu este nimeni dintre voi care trebuie să unească 

poporul lui Israel. Nu veți mai fi martori la punerea în aplicare a Doctrinei mele în întreaga lume în 

trupurile voastre. Această lucrare o voi realiza. Pentru că dacă cineva s-ar ridica printre voi pentru a îndoi 

gâtul încăpățânat al poporului meu și a realiza spiritualizarea lui, acea persoană s-ar înălța sau nu ar 

suporta încercările care ar veni peste el. 

36 Dar eu, cel puternic care iubește și iartă, vă voi uni împreună. Vă voi trimite încercări după 

încercări, pentru ca acestea să vă macine și să vă unească în același ideal spiritual.  

37 Nu vreau ca poporul meu să-mi pregătească o nouă cruce, un eșafod de sânge sau un tribunal. 

Vreau să locuiesc în sanctuarul vostru interior, vreau să-mi ocup tronul în sufletul poporului meu pentru a 

mă comunica cu el în fiecare clipă și a-l aștepta în casa mea eternă, pe tronul meu universal de umilință, în 

locul meu de onoare de Tată iubitor, când voi toți, plini de merite prin îndeplinirea misiunii voastre, întăriți 

prin luptă și purificați prin virtute, veți veni la mine în onoare pentru a primi înalta voastră răsplată. 

Pacea mea fie cu voi! 



U 232  

128 

instrucție 232  
1 Poporul ales: Voi auziți Cuvântul meu prin intermediul intelectului uman, voi ați fost pregătiți 

dintotdeauna pentru a precede umanitatea. Totul v-a fost acordat prin harul meu. Am coborât la voi pentru 

că vă iubesc și vă încredințez a treia parte a cărții care conține poruncile, legea pentru voi și pentru 

omenire. 

2 Lumea este condusă de o furtună puternică și și-a pierdut direcția. Nu și-a propus să caute calea 

cea mai sigură. Omul s-a mulțumit să trăiască, să caute ceea ce este necesar pentru conservarea trupului 

său și a uitat de sufletul care se află în centrul ființei sale, căruia i-am încredințat o sarcină foarte înaltă. M-

am arătat printre voi și v-am găsit vii în mijlocul haosului, iar Cuvântul meu v-a spus: opriți-vă, întoarceți-

vă la împlinirea legii, luați crucea voastră, urmați-mă și pacea va fi în mijlocul vostru. 

3 În acest timp, v-am pregătit, revărsând lumina Mea în fluxuri în mințile voastre. Încă de la primii 

tăi pași ai fost neclintit, iar această credință, această iubire pentru Lucrarea Mea te inspiră să vorbești 

semenilor tăi în numele Meu. Mulți vă vor auzi și vor veni la Mine flămânzi și însetați de iubire. Alții vor 

veni tânjind după o ușurare a suferințelor lor. Alții vor veni în grabă, mânați doar de curiozitate. Dar vă 

promit că totul se va rezolva. Tuturor le voi acorda o dovadă, pentru că îmi face plăcere să dau copilului 

un semn că i-am ascultat cererea. 

4 După plecarea mea, veți continua să pregătiți inimile, le veți îndepărta de ignoranță, de false 

credințe, de fanatism. Dar cum veți fi voi învățători ai semenilor voștri? Cum vei ajunge la smerenie, 

dreptate și corectitudine? Prin rugăciune și prin împlinirea legii mele. Nu vă arătați ca niște oameni drepți, 

căci nu sunteți încă drepți. Arătați-vă ca discipoli ai Mei, luptând zilnic pentru a vă desăvârși. Când te voi 

vedea îndeplinindu-ți sarcina cu abnegație, îți voi aduce o mulțime de semeni de-ai tăi desemnați de Mine 

să primească cunoașterea ultimelor Mele revelații. 

5 Eu îi aleg din sectele pe care oamenii le-au creat, care sunt ramuri tăiate din pomul vieții, pe cei 

care doresc spiritualizarea ─ cei care Mă caută într-un mod imperfect, dar care Mă iubesc ─ cei care îmi 

pronunță numele cu devotament și Îmi prezintă acte de iubire, umilință și recunoștință. Eu vin ca un pescar 

bun, în dorința inimilor, și chiar dacă astăzi numărul celor care mă urmează este mic, mâine se vor înmulți. 

Se apropie deja ceasul în care dovezile vor convinge lumea că am venit să vă las moștenirea mea de iubire, 

iar voi, ca martori ai acestor revelații, veți vorbi despre ele în mod corect. 

6 Nu faceți nici un fel de distincție între semenii voștri. În idealul spiritual se vor uni toate rasele și 

clasele umane. 

7 Puneți în inima Mea nevoile semenilor voștri. Cu cât sunt mai păcătoși, cu atât au nevoie de mai 

multă dragoste și milă. Acum se apropie momentul în care învățătura mea se va răspândi și "lucrătorii" vor 

merge în diferite zone. Ei se vor așeza conform voinței Mele în locurile în care Cuvântul Meu se va 

revărsa în inimile deschise, pe care le-am pregătit ca pe un pământ fertil gata să primească sămânța divină 

în sânul său. Acolo este locul de activitate. Te fac responsabil pentru un număr de persoane pe care ți le 

voi încredința în grija ta imediat ce te voi vedea puternic și pregătit. 

8 Vestea Bună va ajunge la oamenii din orice doctrină sau sectă. Toți vor ști de venirea Mea în Era a 

Treia ca Spirit Sfânt. Va veni timpul când aceste revelații vor fi cunoscute pe deplin și veți fi combătuți 

din acest motiv. Dar nu vă faceți griji, lumina Mea nu se va stinge. Tocmai atunci cuvântul meu din acest 

timp va străluci în cea mai mare splendoare. 

9 Eu vă pregătesc ca pe niște lucrători harnici la câmp. "Cuvântul va fi din belșug pe buzele voastre. 

Adesea veți vorbi despre învățături necunoscute pentru voi. Acestea vor fi noile inspirații care vin de la 

Duhul Meu către inima voastră receptivă. Acțiunile tale trebuie să fie întotdeauna în concordanță cu 

cuvintele tale. Toate acțiunile tale trebuie să fie sincere, astfel încât să fii crezut. Mă voi uita la lucrările 

voastre și le voi judeca. 

10 Adu-ți aminte de obiceiurile pure ale poporului lui Israel din primele timpuri și întoarce-te la ele. 

Sănătatea și forța ei au izvorât din ascultarea și respectul lor față de Legea mea. Din acest popor au ieșit 

oameni exemplari, patriarhi și profeți. Acolo sunt Avraam, Isaac și Iacov, care sunt neamul rasei voastre. 

Au fost puși la încercare mental și fizic, dar puterea nu i-a părăsit. Era necesar ca aceia care trebuiau să 

dea viață poporului lui Israel să dea un exemplu de putere și de dragoste pentru toți urmașii lor. Aici vă 

veți cunoaște puterea și eficiența în ceasul marilor încercări. 
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11 În prezent, pregătesc sufletele care vor continua să inspire oamenii după plecarea mea. Ei vor 

veghea asupra învățăturilor fundamentale ale Lucrării mele, iar voi trebuie să-i ascultați și să-i respectați. 

12 Îndepliniți-vă sarcina în perioada actuală, iar apoi generațiile următoare vă vor continua munca. 

Voi trimite întotdeauna ființe de mare înălțime pe pământ pentru a veghea asupra Legii, asupra esenței 

Doctrinei Mele. 

13 Fiți de acord cu încercările voastre. Celui care nu a primit ceea ce îmi cere și crede că este spre 

binele său, îi spun: Îți cunosc destinul, dar ceea ce îmi ceri nu îți va aduce fericirea, ci doar suferință. 

Gândește-te la reparația ta. Pe pământ nu vă veți bucura de o pace perfectă. Numai îndeplinirea datoriei vă 

va oferi astăzi liniște sufletească. Dar mâine, când vei fi în viața spirituală, îmi vei spune: "Tată, Tu ai știut 

să mă călăuzești cum era bine pentru sufletul meu. Căci dacă Mi-ai fi acordat ceea ce Ți-am cerut, m-aș fi 

rătăcit sau aș fi întârziat venirea mea la Tine". 

14 Ți-am dat lumina Cuvântului meu în acest moment, pentru ca tu să lucrezi pentru pacea lumii și 

pentru ca sufletul tău să facă încă un pas pe calea spre perfecțiune. Te-am făcut să înțelegi darurile pe care 

le are sufletul tău, pentru ca el să poată depăși toate obstacolele și adversitățile care îi stau în cale. V-am 

făcut să înțelegeți că acest timp de amărăciune prin care treceți este un timp de ispășire pe care trebuie să-l 

goliți ca pe un pahar cu predare și credință. 

15 Astfel, am venit din infinit pentru a vă elibera din lanțurile care vă țin în jos. 

16 În această a treia epocă i-am unit pe toți cei care în trecut au primit misiunea de a face cunoscut 

adevărul meu omenirii, pentru ca aceasta să obțină binecuvântările mele.  

17  Pentru aceasta v-am dat noi revelații. 

18 Faceți ca învățăturile mele să fie ale voastre, ca să le puteți pune în practică. Dar când părăsiți 

aceste locuri de adunare, care sunt ca niște copaci pentru rătăcitori, la umbra cărora ați auzit trilul 

ciocârliei, nu porniți spre plăceri dăunătoare în loc să căutați contemplarea pentru a medita. Pentru că 

esența spirituală pe care ați primit-o de la Maestru va scăpa atunci din inima voastră. 

19 Patimile, ca niște vârtejuri, vă smulg din suflet harul cu care vă îmbrac și, când vă dezbrăcați de el, 

lăsați slăbiciunea și boala să pună stăpânire pe ființa voastră. 

20 Îndreptați rugăciunea sufletului vostru către Infinit, astfel încât să puteți crea o atmosferă de pace 

în jurul umanității. Când îi vedeți pe semenii voștri sub povara justiției mele, faceți merite și chinul lor va 

fi scurtat. Rugați-vă pentru lume atunci când auziți vocea forțelor naturii. Nu căutați un refugiu doar 

pentru voi înșivă. Dacă vă îngrijiți de semenii voștri în ceasul suferinței și uitați de voi înșivă, vă voi 

proteja. Protejează oamenii cu rugăciunea și mila ta. 

21 Credeți în puterea rugăciunii. Dar trebuie să știți că trebuie mai întâi de toate să fie simțit pentru a 

ajunge la Mine. 

22 Dacă ați avea deja o credință puternică și adevărată, ați face minuni. Grăbiți-vă, căci va veni ceasul 

când va trebui să plecați să răspândiți cunoștințele despre această lucrare pe căile lumii. Atunci nu trebuie 

să vă temeți de justiția oamenilor și nici calomniile nu trebuie să vă îngrijoreze. 

23 Ați progresat pe cale. Întoarce-ți privirea înapoi și privește-ți trecutul. Ceea ce a rămas a fost 

materialismul, aroganța, patimile josnice, idolatria, ignoranța, păcatul. 

24 Dar rămâneți totuși pe cale pentru a putea obține un progres spiritual și mai mare. Atunci vei 

experimenta pacea Țării Făgăduinței în inima ta. 

25 Aceasta este ziua în care spiritul poporului ales va primi inspirație și mintea lor va fi luminată 

pentru a înțelege învățăturile care au fost păstrate în Marea Carte a Vieții și pe care trebuia să le prezint 

înaintea lor, conform cuvântului Meu dat în trecut. 

26 Iar voi, pentru a veni la mine, ați părăsit lumea, v-ați purificat și, când ați fost pregătiți, v-ați rugat 

să primiți raza mea universală. Ea v-a inundat sufletul și, sub influența ei, darurile voastre s-au trezit, iar 

cele mai delicate corzi ale ființei voastre au fost puse în vibrație. 

Ați văzut cum din adâncul inimii voastre au apărut multe sentimente care până acum vă erau 

necunoscute, care v-au făcut să priviți această viață într-un mod diferit. Și când ai fost atunci capabil să 

faci iubirea și mila eficiente, te-ai simțit suficient de puternic pentru a realiza lucrări mărețe și pentru a 

înțelege mari mulțimi de semeni ai tăi. Vrei să îți sporești grija față de cei nevoiași și să trimiți mesaje de 

lumină cu gândurile tale celor care sunt departe de tine. Poți face toate acestea, pentru că am deschis în 

fața sufletului tău un câmp larg în care poți lucra. 
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27 Darurile tale spirituale nu au limite, nu se vor epuiza, chiar dacă tu crezi că ai transmis toată averea 

ta. Cu cât dăruiești mai mult altora, cu atât mai mult va crește moștenirea ta. Misiunea dumneavoastră a 

fost întotdeauna să lucrați pentru pace și să luați apărarea lumii. 

28 V-am pus la încercare pentru ca să aveți încredere în voi înșivă, pentru ca să știți de ce sunteți 

capabili. În câte ocazii când ați fost indeciși, când v-ați lipsit de credință sau când v-ați îndoit de puterea 

sufletului vostru, v-am trimis dovada de care aveați nevoie și prin ea ați primit răspunsul. Printr-o 

încercare după alta, te-am lăsat să pleci. Dar v-am pregătit dinainte, pentru că nu am vrut niciodată să 

surprind pe nimeni. 

29 Eu vă conduc pașii, vă înconjoară cu o atmosferă de pace în care puteți studia și vă puteți cufunda 

în învățătura mea. Dar atunci, când veți fi pregătiți, veți merge mai departe către oamenii care se vor ridica 

în acel timp. Astăzi lucrările tale nu strălucesc încă. Dar poporul meu trebuie să devină puternic în virtute, 

trebuie să lupte împotriva materialismului pentru a ajuta omenirea să găsească calea sigură care o va 

conduce la Mine. 

30 Deja v-ați bucurat de pacea Duhului Meu în timp ce v-ați înălțat în uniune cu Mine. Dar pacea 

durabilă nu este încă în voi. Sunteți la începutul drumului și numai meritele voastre vă vor oferi bucuria 

inefabilă de a vă apropia de Mine. Vă voi înmulți roadele și vă voi scurta calea, astfel încât să ajungeți 

curând la Mine. 

31 Ați fost printre primii care au primit acest mesaj divin și vreau ca voi să știți cum să-l transmiteți și 

altora. Această umanitate care se îndoiește și se îndoiește astăzi va crede. I-am dat destule dovezi în acest 

timp și toți îi vorbesc despre Mine. Ea va rămâne surdă pentru o perioadă scurtă de timp. După aceea, ea 

va auzi chemarea pe care i-o dau, va fi atrasă de învățătura Mea, va dori să descopere ce așteaptă sufletul 

după această viață și va găsi răspunsul în cartea pe care o las tuturor: "Cartea vieții". Toți vor poseda în 

cele din urmă lumina, pentru că aceasta este o moștenire divină. Este moștenirea care vă aparține și care nu 

va fi refuzată nimănui. Eu îi voi instrui pe toți ─ atât pe cel care știe să urmeze și să interpreteze corect 

instrucțiunile Mele, cât și pe cei care nu Mă ascultă. 

32 După ce ți-ai studiat lucrările și ai vărsat lacrimi când ai văzut puținele roade pe care le-ai obținut, 

sufletul tău se întristează când conștientizează cât de departe ești încă de țelul pe care ți l-am destinat și îți 

amintești de profeția care ți-a fost dată și în care ți s-a spus: "Dacă "Israelul" nu lucrează pentru unirea sa, 

va trăi un nou război, și încă o dată femeia va vărsa lacrimi și bărbatul își va vărsa sângele, iar în case va fi 

jale, necaz și foame, iar sufletul va suferi." 

33 De aceea vă spun să nu vă disprețuiți unii pe alții, să nu faceți fapte de discordie. Învățătura mea 

are ca scop să unească toate sufletele, să le apropie, astfel încât să deveniți una și să mă recunoașteți cu 

toții ca Tată al vostru. 

34 Acum lasă în urma ta povara grijilor, vino la Mine fără îndoieli sau temeri, ai încredere deplină și 

lasă voința Mea să se împlinească în tine. Știu ce se întâmplă în interiorul tău și îți dau puterea de care ai 

nevoie. 

35 Eu sunt originea și scopul a tot ceea ce a fost creat. Prin voia mea ați venit pe această lume și prin 

voia mea veți pleca din nou. 

36 Eu vin ca un Tată iubitor să vă dau iertarea mea pentru că sunteți încă slabi. 

37 Această viață ți-a fost încredințată ca o oportunitate pentru ca sufletul tău să dobândească merite. 

Prin urmare, toate gândurile și acțiunile voastre umane ar trebui să se încadreze în Legea mea de iubire și 

dreptate. Dar oamenii s-au abătut de la calea pe care le-o arată Legea mea, și astfel a fost necesar să mă 

întorc la ei pentru a le reaminti. Cu această intenție am intrat în contact cu voi în acest moment. Motivul 

pentru care ați venit să ascultați cuvântul meu este să vă cufundați în învățătura mea și să vă pregătiți 

pentru viața spirituală. Nu veniți din curiozitate, din simțul datoriei sau pentru că credeți că vă îndepliniți 

sarcina. Veniți cu dorința de a găsi în fiecare nouă lecție o altă revelație, o altă învățătură. Folosiți prezența 

mea și veți fi mai bine pregătiți pentru a vă îndeplini misiunea. 

38 Fie că ai fost sănătos din punct de vedere fizic, fie că ai avut parte de satisfacții și confort, fie că ai 

îndurat boli, adversități și sărăcie ─ toate acestea rămân aici, pe pământ, unde se termină viața umană și 

începe viața sufletului. Ați luptat pentru înălțarea sufletului și a trebuit să suferiți și să vă cuceriți trupul. 

De aceea vă spun: Ascultați bine, interpretați și mai bine și cercetați-vă pe voi înșivă pentru a descoperi 

adevărul. 
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39 Dar atunci când îi întâlnești pe cei care pretind că urmezi o nouă doctrină, trebuie să le spui că ai 

abandonat doar riturile ecleziastice care aparțin cultului exterior și că te-ai îndepărtat de fanatismul 

religios. 

40 Munca mea va fi recunoscută în întreaga lume. Căci, după cum în alte timpuri am trimis profeți ca 

să anunțe venirea mea, tot așa și în acest timp voi trimite pe noii mei profeți ca să facă cunoscută 

învățătura mea și să anunțe împărăția care se apropie pentru toți oamenii de bunăvoință. 

41 Fiecare revelație a fost făcută în funcție de capacitatea spirituală a umanității și de timpul în care a 

trăit. Astăzi am venit în acest mod, mâine vă voi vorbi într-un mod mai elevat. 

Acest raliu se va încheia în curând, se va încheia la sfârșitul anului 1950. Atunci discipolii mei vor 

pleca ca învățători care nu se vor simți singuri. Pentru că în lumina spiritului lor, în acea parte a Divinității 

mele care există în fiecare dintre voi, eu trebuie să vorbesc, să iert, să iubesc și să învăț. 

42 În măsura în care această conștiință o permite, sufletul tău va fi liber. Căci nu va avea nevoie nici 

măcar de locuri de adunare pentru a transmite învățătura Mea. Veți vorbi ori de câte ori se va ivi ocazia, 

iar viața voastră va fi sanctuarul în care Îmi veți aduce închinare prin puritatea faptelor voastre. 

43 Deși în prezent vi se pare imposibil să creați pacea în omenire, vă spun că pacea va veni, și mai 

mult decât atât: omul va trăi în spiritualizare. 

44 Multe nenorociri se vor abate asupra lumii înainte ca acel moment să vină. Dar aceste suferințe vor 

fi pentru binele omenirii, atât pământești, cât și spirituale. Va fi ca un "până aici și nu mai departe" pentru 

cursul dezlănțuit al faptelor rele, egoismul și căutarea plăcerii oamenilor. În acest fel se va crea un 

echilibru. Căci forțele răului nu vor mai putea învinge forțele binelui. Această purificare are aparența unei 

pedepse fără să fie o pedeapsă, pentru că ea îi afectează întotdeauna pe cei mai sensibili și mai iubiți. Dar 

în realitate este un mijloc de salvare a spiritelor care s-au abătut de la calea sau au pierdut-o. Cei care 

judecă pământește nu pot descoperi nimic util în durere; dar cei care consideră că posedă un spirit care va 

trăi veșnic obțin lumină, fermitate și înnoire din aceeași durere. 

45 Dacă gândești spiritual ─ cum poți să crezi că durerea este un rău pentru omenire când ea vine de 

la un Dumnezeu care este numai iubire? 

46 Timpul trece și va veni o vreme când vor începe să apară acele mari încercări și chiar și ultima 

rămășiță de pace va scăpa din lume, care nu se va mai întoarce până când omenirea nu va fi găsit calea 

Legii mele și nu va asculta acea voce interioară care îi va spune neîncetat: Dumnezeu trăiește! Dumnezeu 

este în tine! Cunoașteți-L, simțiți-L, împăcați-vă cu El! 

47 Atunci modul tău de viață se va schimba. Egoismul va dispărea și toată lumea va fi utilă celorlalți. 

Oamenii vor fi inspirați de dreptatea mea pentru a crea noi legi și pentru a guverna națiunile cu dragoste. 

48 Transmiteți mesajul meu în curând omenirii, pentru ca ea să poată folosi învățăturile și 

avertismentele mele. Omul își va da seama că acest cuvânt a fost cu adevărat o profeție și că a prevăzut 

totul. 

49 Când marea agitată își va fi liniștit valurile și vânturile se vor fi liniștit, când nu vor mai exista 

plăgi care să biciuiască națiunile și când plăgile vor fi fost eradicate, atunci va începe pacea pentru 

omenire. 

50 Trebuie să vă rugați și să pledați pentru lume, care va trebui să trăiască prin cele mai mari încercări 

și să bea cea mai amară cupă. 

51 Câți dintre voi, care credeți că aveți credință astăzi, veți tremura la vederea acelor evenimente 

calamitoase! Câți dintre voi, care vă credeți curajoși, vă veți ascunde lașitatea! Vă pregătesc pentru ca, 

atunci când va veni acel moment, să fiți conștienți de modul în care veți acționa și să vă puteți îndeplini 

misiunea pe care v-am încredințat-o. 

52 Fiecare mister v-a fost explicat în acest timp, chiar și cel al Treimii, al revelațiilor Divinității Mele, 

pe care le voi repeta în câteva cuvinte: 

53 Tatăl, Dumnezeu nu are formă, nu are limite, nici început și nici sfârșit ─ o doctrină pe care nu o 

puteți înțelege. Spuneți, așadar: Dumnezeu este Creatorul întregii lumini, puterea care susține universul, 

viața care pulsează în toate ființele. 

54 Și Fiul? Fiul este "Cuvântul", El este puterea lui Dumnezeu limitată într-un om perfect: în Isus. 

Pentru ca dragostea Tatălui să locuiască în El. 
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55 Deoarece Spiritul divin era în Isus, El era om și era Dumnezeu ─ om în virtutea naturii Sale 

materiale, Dumnezeu în virtutea naturii Sale spirituale. În calitate de ființă umană, El a avut caracteristici 

specifice ființei umane: A simțit și a suferit ca o ființă umană. Dar cunoașterea pe care o avea despre 

misiunea Sa și puterea spirituală l-au făcut să depășească nevoile fizice și tentațiile. Tot ceea ce nu era în 

armonie cu misiunea Sa a fost respins de El. Astfel, prin acel om drept și curat, Dumnezeu s-a putut revela 

pe Sine ca om. 

56 Când Iisus și-a încheiat misiunea, s-a întors la Spiritul divin, purtând în El urma vieții umane ─ a 

încercărilor la care S-a supus ca om. De aceea, Fiul, fiind iubirea Tatălui, are ceva din fiecare dintre voi, 

iar voi vă simțiți înțeleși, pentru că știți că a trăit în lumea voastră și a pășit pe aceeași țărână pe care pășiți 

și voi. 

57 Dar Tatăl și Stăpânul sunt unul și același Dumnezeu. 

58 Iar Sfântul Duh ─ pot să vă spun ─ este cea mai înaltă formă în care această Ființă însăși se 

revelează tuturor oamenilor care posedă în spiritul lor o scânteie din natura Creatorului Însuși. 

59 Sfântul Duh, Tatăl și Fiul sunt una și aceeași Putere, o Voință, nu trei Persoane, ci o singură Ființă 

divină care a trebuit să se dezvăluie copiilor Săi în diferite forme pentru a fi înțeleasă. 

60 Dă-ți seama de câtă iubire există în Dumnezeul tău care, deși este atotputernic, nu ezită să se 

limiteze pentru ca tu să-L simți și să-L vezi, care se multiplică pentru a-ți arăta că nu este doar Creatorul și 

Judecătorul tău, ci și Tatăl tău, Prietenul tău, Fratele tău, Maestrul tău. 

61 Veți spune: "Cum este posibil?" Sunteți încă niște creaturi mici cu care Îmi limitez explicațiile 

pentru a le adapta la capacitatea minții voastre. 

62 Te iert și îți dau binecuvântarea mea. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 233  
1 Lumina Spiritului meu să fie cu voi. 

2 Ucenici, voi care veniți luptând cu voi înșivă, care aspirați la veșnicia spirituală și nu vă mulțumiți 

cu faptele voastre ─ pregătiți-vă. Căci, deși este adevărat că nu ați ajuns la ceea ce sufletul vostru tânjește 

și nici nu ați văzut roadele muncii voastre, totuși vă spun că ați ajuns la înălțare și progres. Veți găsi 

confirmarea acestui lucru în viața care vă așteaptă, în care veți avea deplina cunoaștere a progresului 

vostru spiritual. Acolo veți simți că iubirea Maestrului a pătruns cu adevărat în ființa voastră și că 

sentimentul de milă față de cei care suferă a prins rădăcini în sufletul vostru. Aceasta va fi recolta pe care 

o veți aduce după diferitele reîncarnări pe care le-ați avut. 

3 "Valea spirituală" va fi populată de spirite de lumină ale căror virtuți vor fi în slujba binelui și a 

progresului umanității. 

4 Cei care se pregătesc cu adevărat în această lume și își îndeplinesc misiunea cu milă și iubire 

adevărată nu vor fi nerăbdători să vadă finalizarea muncii lor pentru a auzi strigătul de triumf. Căci cei 

care tânjesc după ea au încă multe lucruri materiale și puține spirituale. 

5 Când v-am spus să acordați corpului vostru importanța și locul pe care îl are în destinul vostru, mă 

refeream la faptul că trebuie să știți cum să îl ghidați pentru ca el să fie un instrument al perfecțiunii 

voastre. Pentru că sufletul tău este cel care trebuie să ajungă la Mine. 

6 Vedeți cât de simplă este învățătura mea din toate punctele de vedere. Prin urmare, vă spun să nu 

încercați niciodată să o complicați. Vezi cum îți facilitez calea de a trăi la înălțimea ei. Dar, în măsura în 

care văd că înțelegeți în mod spiritual instrucțiunile Mele, vă fac să vă simțiți responsabilitatea de a face 

acest lucru. Cu cât o persoană este mai ignorantă față de învățătura Mea, cu atât mai mică este 

responsabilitatea sa. 

7 De ce sunt cei care au fost cu Mine și M-au părăsit? De ce Mă schimbă pe Mine pentru satisfacții 

care le dăunează sufletului lor? Iar când ajung la ei pe drum și îi chem, sfârșesc prin a-mi spune, în 

ingratitudinea lor, că nu M-au văzut și nu M-au simțit niciodată. Cum au putut să creadă atât de repede că 

L-au uitat pe Cel care merge cu ei pas cu pas ─ Cel care le-a fost alături în ceasul încercării și în 

vicisitudinile vieții ─ Cel care în acele momente a adus inimii chinuite armonia cerească a mângâierii 

Mele și pacea Mea divină, care îi spune: "Vino la Mine, odihnește-te cu Mine, urmează-Mă, Eu sunt Cerul 

pe care îl cauți". În acel moment, această inimă s-a simțit cuprinsă de un val de emoție, pentru că a 

constatat că omul nu este singur pe drumul său, și din ea s-a smuls o rugăciune de iubire, care a fost o 

mulțumire către Maestru. Este posibil ca cineva să uite aceste dovezi ale iubirii mele? Este posibil ca 

cineva, după ce le-a primit, să nege că M-a simțit? 

8 Voi, cei care Mă ascultați, Mă întrebați: "Stăpâne, cum pot să știu ce este bun și ce este rău?". La 

aceasta vă răspund: Eu sunt Dreptatea Divină și, ca Dreptate, Mă manifest în fiecare dintre voi prin 

conștiința, care este lumina Spiritului Meu Divin. Aceasta este "vocea" lui Dumnezeu în om și, întrucât 

există în om facultăți care îi permit să înțeleagă această "voce", "chemările" și judecățile sale, nimeni nu se 

poate justifica prin faptul că nu cunoaște calea binelui, care este legea iubirii și a dreptății. Care sunt acele 

facultăți sau calități care îi permit omului să audă vocea propriului său ghid și judecător? Intuiție, rațiune și 

sentimente. 

9 Prin urmare, cel care acționează rău nu o face pentru că nu are urechi pentru a auzi acea voce, ci 

pentru că le-a închis pentru a nu-și auzi propria judecată. Nu pentru că nu are ochi pentru a discerne calea 

cea bună, ci pentru că s-a orbit în mod deliberat de la a merge pe calea pe care și-a creat-o în propria 

voință. 

10 Vă spun: De ce să reduceți la tăcere vocea iubitoare și armonioasă a lui Dumnezeu care vă 

vorbește prin conștiința voastră, deși ea vă conduce întotdeauna în siguranță pe calea binelui? 

11 De multe ori, "carnea", ca un văl gros, nu vă permite să vedeți lumina adevărului. De aceea vă 

spun că veți auzi această voce în toată claritatea ei atunci când veți fi deja eliberați de corp. Acel moment 

poate fi unul de fericire supremă pentru sufletul care a ajuns la împlinirea misiunii sale pe pământ, sau 

unul de durere infinită când își dă seama de greșelile sale și își vede petele care îl fac să dorească un nou 

corp ca pe o oportunitate de a începe din nou călătoria. Apoi, dreptatea Tatălui, care are ca origine iubirea, 

se manifestă ca putere, acordând sufletului un nou trup uman pentru a-și împlini destinul. 
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12 Câte ocazii ca acestea am acordat fiecăruia dintre voi, pentru ca la sfârșitul timpului să veniți la 

mine, pentru că îmi aparțineți ca și copii. Dar nu vreau ca voi să veniți la Mine doar din milă și iubire, ci și 

pe baza meritelor voastre, pentru ca voi să vă dovediți vrednici să posedați și să vedeți toată gloria Lucrării 

Mele. 

13 Adevărat vă spun că este mai multă bucurie în rai la sosirea unui păcătos convertit decât atunci 

când intră în el o sută de drepți. Este victoria binelui asupra răului atunci când sufletul care a căzut în 

întuneric își recapătă măreția. 

14 Vă vorbesc în acest fel pentru a îndepărta de la voi toate acele credințe fanteziste care vă împiedică 

calea spirituală de dezvoltare. Căci învățătura mea nu v-a fost prezentată clar de către interpreții ei. 

15 Oameni buni, fiți puternici în fața durerii. Odată ce veți înțelege, îmi veți fi recunoscători pentru că 

v-am testat. 

16 Apropiați-vă de Mine și ascultați-Mă, căci în Cuvântul Meu vă voi hrăni spiritual. 

17 Învățătura mea din acest timp a făcut miracolul de a vă face mulțimi dornice de lumină. 

18 În liniștea inimii tale l-ai ascultat pe Stăpânul și cu El te-ai odihnit din călătoriile lungi din care îți 

aduci oboseala și durerile ca pe o recoltă. 

19 Lumea este flămândă de iubire, de pace, de adevăr. 

20 Aduceți unitate acolo unde este discordie, lumină acolo unde este eroare, moralitate acolo unde 

locuiește păcatul și balsam acolo unde este durere. 

21 Atunci vei fi o oglindă clară ─ o oglindă care este spiritul tău, în care se reflectă instrucția mea 

divină și în care umanitatea își vede imperfecțiunile. 

22 Măreț este destinul tău printre oameni. De aceea v-am instruit, ca să nu vă poticniți, ca să nu vă 

poticniți, ceea ce ar fi un motiv de osândă pentru semenii voștri. 

23 Fă din trupul tău un slujitor umil care să nu se interpună niciodată între spiritul tău și al Meu, care 

să știe să-mi facă serviciul care i se cuvine și care să permită spiritului tău să-mi ofere cultul care i se 

cuvine. 

24 Spiritualizarea înțeleasă corect vă va da putere și sănătate. 

25 De la începutul timpului, mesagerii Legii și învățătura Duhului au avut ca adversar pe omul de 

știință. Între cei doi au izbucnit mari bătălii și a sosit timpul ca Eu să vă spun ceva despre aceste conflicte. 

26 Am creat această lume pentru a servi ca o casă temporară pentru sufletele încarnate. Dar, înainte de 

a o popula, i-am înzestrat cu facultățile spiritului, minții și voinței. Am știut dinainte destinul și evoluția 

creaturilor Mele. Am așezat în pământ, în interiorul, suprafața și atmosfera sa, toate elementele necesare 

pentru conservarea, întreținerea, dezvoltarea și, de asemenea, reîmprospătarea ființei umane. Dar pentru ca 

omul să descopere secretele naturii ca sursă a vieții, am permis inteligenței sale să se trezească. 

27 Astfel au fost dezvăluite omului începuturile științei de care sunteți cu toții capabili, deși au existat 

întotdeauna oameni mai talentați, a căror misiune a fost să smulgă din natură secretul puterilor și 

elementelor sale pentru beneficiul și bucuria omenirii. 

28 De asemenea, am trimis mari spirite pe pământ pentru ca ele să vă dezvăluie viața supranaturală ─ 

cea care este deasupra acestei naturi, dincolo de știință. Prin aceste revelații, a fost deslușită existența unei 

Ființe universale, puternice, creatoare, omnipotente și omniprezente, care are o viață rezervată omului 

după moarte, viața eternă a sufletului. 

29 Dar, de vreme ce una a adus misiuni spirituale și cealaltă misiuni științifice, una și cealaltă, 

religiile și știința, s-au confruntat în permanență ca dușmani în luptă. 

30 Astăzi vă spun că materia și spiritul nu sunt forțe opuse; între cele două va domni armonia. Lumină 

sunt revelațiile Mele spirituale, iar lumină sunt și revelațiile și descoperirile științei. Dar dacă ați auzit de 

la Mine că deseori găsesc greșeli în activitatea oamenilor de știință, este pentru că mulți dintre ei au folosit 

în mod abuziv energia, elementele și forțele naturii, altădată necunoscute, în scopuri pernicioase de 

distrugere, ostilitate, ură și răzbunare, dominație pământeană și luptă nemăsurată pentru putere. 

31 Pot să vă spun că, pentru cei care și-au îndeplinit misiunea cu dragoste și bune intenții ─ pentru cei 

care au pătruns cu respect și umilință în comorile mele secrete, Mi-a făcut plăcere să le dezvălui mari 

secrete pentru binele fiicei mele, umanitatea. 
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32 De la începutul lumii, știința a condus omenirea pe calea progresului material, prin care omul a 

găsit la fiecare pas roadele științei ─ unele dulci, altele amare. 

33 Acum este momentul să înțelegeți că toată lumina aparține Spiritului meu, că tot ceea ce este viață 

provine din Divinitatea mea, pentru că eu sunt tezaurul secret, sursa și originea originară a întregii creații. 

34 Acele lupte ale spiritualului împotriva științei vor dispărea din viața umană în măsura în care 

spiritualul se va uni cu știința într-o singură lumină care va ilumina calea omului spre infinit. 

35 Începeți să vă pregătiți pentru acel moment. Căci spiritismul are de îndeplinit o misiune mondială. 

Acesta va fi cel care va dezvălui viața adevărată tuturor oamenilor. 

36 Imaginați-vă o umanitate care își pune știința, talentul în slujba aceluiași, care îi oferă un cult 

plăcut lui Dumnezeu, fără răpire și fără idolatrie, în care până și plăcerile sunt sănătoase, și ale cărei 

plăceri sunt sănătoase pentru trup și suflet ─ atunci veți avea o lume nouă, de înaltă ținută spirituală, 

morală și științifică. Vei respecta viața aproapelui tău și nu vei dispune de a ta. Pentru că acei oameni vor 

înțelege că nu sunt stăpâni pe ei înșiși și că singurul proprietar al tuturor lucrurilor sunt eu. 

37 Predestinați sunt cei care vor trăi în lume în acele vremuri de har. Ceea ce a fost o vale de lacrimi, 

un câmp de distrugere și moarte, se va transforma într-o vale a păcii. 

38 Va fi o perioadă favorabilă pentru desfășurarea și înflorirea darurilor spirituale. Atunci, știința nu 

va împiedica dezvoltarea ascendentă a sufletului, ci îi voi permite să pătrundă și mai mult în misterele 

Mele, unde îi voi dezvălui mari secrete în beneficiul umanității. 

39 Spiritul meu se va delecta, ca întotdeauna, cu faptele bune ale copiilor mei, fie că sunt spirituale 

sau științifice, fie că sunt roadele receptivității lor la frumusețe. 

40 Acest popor de aici va pregăti calea. Dar nu veți vedea acel timp cu ochii trupului vostru 

pământesc. 

41 Nici o chemare răscumpărătoare nu va pleca de la voi, nici măcar una care să unească acest popor. 

Cuvântul meu va fi cel care vă va uni și vă va răscumpăra. 

42 Când proclamația mea se va încheia în 1950, mă voi găsi în sanctuarul tău. Acolo, în inima ta, va fi 

pentru Mine tronul de iubire pe care poporul Meu îl va ridica pentru Mine. Nu vreți ca Eu să Mă prezint pe 

cruce, la stâlp sau în fața unui tribunal. 

43 Nu permiteți ca timpul să șteargă aceste cuvinte pentru ca voi să formați din ele Marea Carte a 

Înțelepciunii Tatălui vostru. 

44 Rugați-vă vorbind cu sufletul, căci vocea trupului nu răsună în ceruri. 

45 În timp ce unii apar în spirit pentru că nu au putut veni fizic, alții îmi arată doar carcasa lor fizică, 

deoarece sufletul lor locuiește departe, ocupat cu lucruri materiale. Totuși, v-am spus că trebuie să vă 

pregătiți pentru a Mă asculta. Dar vreau ca lumina Mea să se reverse ca o mană spirituală acolo unde sunt 

copiii Mei. 

46 Voi pregăti un ospăț pentru acea zi, pentru ca toți cei care trăiesc pe pământ și marile oștiri de 

spirite care trăiesc în lumea de dincolo să se poată ospăta cu el. 

47 Vă primesc în lumina Cărții celor șapte peceți. Ilie a pregătit mintea umană pentru manifestarea 

mea în acea perioadă. De atunci, ați descoperit din ce în ce mai multe revelații noi în munca mea. Unii au 

dat o interpretare corectă învățăturii mele, alții i-au răstălmăcit înțelesul, iar când a venit momentul ca 

oamenii să se ramifice în comunități sau în locuri de întâlnire, fiecare a lucrat în felul în care fusese instruit 

de cei care îi precedaseră. 

48 Când ați auzit pentru prima dată cuvântul meu, numărul ascultătorilor mei era mic. Printre ei se 

aflau bărbați și femei, adulți și copii. Acea mică adunare a crescut și a devenit un popor, iar apoi le-am 

dezvăluit că ei erau "Israel" din punct de vedere spiritual, care erau ascunși și împrăștiați în toată lumea. 

Timpul a trecut și mulțimile s-au înmulțit. Apoi i-am chemat la o întâlnire, pentru că am descoperit că 

inimile lor trăiau separat, că nu exista unitate și nici armonie între ei. 

49 Cuvântul meu a fost revelat în mod glorios și inima mea s-a deschis ca un chivot din care curgeau 

legea și promisiunile. În fața lui, oamenii și-au plecat gâturile și au jurat cu mâna dreaptă ridicată să 

urmeze Tatăl, au jurat să se unească. Cuvântul meu din acea zi a fost de neșters pentru că a rămas scris în 

spiritul poporului, așa cum promisiunea acelui popor a fost înțeleasă ca un Nou Legământ cu Spiritul 

Divin. 
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50 De atunci, ați luptat pentru unitatea voastră, astfel încât să existe o singură lumină și o singură 

formă de închinare în inimi. Dar nu toți au respectat acest legământ, nu toți și-au însușit idealul unității și 

al spiritualizării, iar acest lucru a adus furtuni și uragane asupra acestui popor și, uneori, l-a făcut slab. 

Astăzi văd că, în timp ce unii luptă pentru a păstra puritatea, sinceritatea și simplitatea acestei învățături, 

alții, din lipsă de spiritualitate, nu au înțeles această sinceritate și, prin urmare, au contaminat-o cu rituri 

străine și influențe ale diferitelor religii. 

51 Aduc discipolilor din acest timp o învățătură al cărei conținut este esența a ceea ce Moise a învățat 

─ a ceea ce Isus a emanat în umanitate ─ și a ceea ce Spiritul meu vă descoperă. 

Dar am văzut că printre voi sunt unii care au ascuns adevărul Meu, ca să se poată înălța în fața 

comunităților lor ca domni și regi. Dacă ar putea, ar purta o coroană pe cap, o mantie pe umeri și un 

sceptru în mâna dreaptă. Dar, în schimb, ei își umilesc frații și surorile și se bucură să primească omagii, 

lingușiri și laude. 

52 Oamenii vin la locurile mele de întâlnire zi de zi. Noile mulțimi și ultimii ucenici înmulțesc acest 

popor. Când vin la o adunare în care copiii mei se străduiesc să arate bunătatea și puritatea lucrării mele, ei 

sunt plini de lumină și mă laudă. Dar când ajung acolo unde se cuibăresc deșertăciunea și patimile, cad în 

confuzie și, în felul acesta, confuzi, își continuă drumul. Cum ar putea opri și înaintarea haotică a acelor 

"muncitori" care preced mulțimile? Cum ar putea dovedi lumii că nu este vorba de o sectă sau de o nouă 

religie, ci de legea eternă, de lumina Duhului Sfânt care a devenit doctrină, pentru ca ea să-i conducă pe 

oameni la desăvârșirea sufletelor lor? 

53 Dacă ați fi înțeles de la început esența Doctrinei mele și scopul ei, nu ar mai fi fost atât de mulți 

confuzi pe cale. Ați crezut că darurile voastre erau pentru satisfacțiile voastre pământești și ați permis ca 

lumina Cuvântului meu să se stingă atunci când ajungea la inimi. Purtătorii de cuvânt au transmis cuvântul 

meu de la primul până la ultimul loc de întâlnire, până când gâturile lor au devenit răgușite, astfel încât 

măcar volumul vocii lor să trezească și să impresioneze inimile voastre împietrite. 

54 Ați văzut cum comunitățile nu s-au recunoscut reciproc din cauza diferențelor de opinii și de idei și 

au rămas neatinse de acest lucru, fără a face nimic pentru a înlătura această discordie. Uneori vreți să vă 

ridicați și să le cereți socoteală comunităților voastre și să le dați instrucțiuni. Dar ce poți să le înveți dacă 

nu știi nimic? 

55 Știu că cei care au suferit și s-au luptat pentru a arăta învățătura Mea în toată puritatea ei plâng în 

aceste momente când aud aceste cuvinte. Ei îmi cer iertare și putere pentru a persevera în ruptură, iar Eu le 

acord iertare, putere și lumină tuturor. 

Îi binecuvântez pe cei umili. Dar celor care nu sunt, le spun: Fiți umili, nu uitați că v-am comparat cu 

fiul risipitor din parabola mea, care ─ după ce și-a risipit moștenirea departe de casa tatălui său și și-a 

văzut mâinile goale și trupul epuizat și expus ─ s-a întors acasă tânjind după brațele tatălui său. L-a primit 

și a ținut un ospăț de fericire că îl are din nou alături de el. Atunci acel fiu a devenit umil, ascultător și 

iubitor față de tatăl său. Pentru că durerea fărădelegilor sale a adus lumină în inima lui. 

Dar tu, căruia i-am spus că te-am primit în acest timp ca pe fiul risipitor, ─ crezi că este drept ca după 

ce am făcut un ospăț la sosirea ta, te-am așezat la masa Mea și te-am copleșit cu daruri de har, să fii plin de 

vanitate și să-mi uzurpi casa? 

56 Cuvântul meu a reușit să vă miște inimile, iar unii au luat în el hotărârea de a-și înnobila faptele, 

iar alții hotărârea de a se îndrepta. Atunci Maestrul îți spune: A venit timpul purificării. Întoarceți-vă în 

comunitățile voastre și dezvoltați darurile cu care v-am înzestrat pe fiecare dintre voi. Este dorința mea ca 

atâtea imperfecțiuni și profanări să înceteze, dacă nu vreți să vă treziți lipsiți de cuvântul meu înainte de 

timpul stabilit de Divinitatea mea. 

57 Studiați cuvintele mele, reflectați asupra lor și apoi porniți cu intenția fermă de a vă corecta 

greșelile, de a corecta imperfecțiunile și de a purifica formele de cult. Rugați-vă și vegheați, mai este încă 

timp să distrugeți sămânța rea, să semănați binele și să culegeți roadele. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 234  
1 Ați lăsat lumea în urmă pentru o perioadă scurtă de timp pentru a fi cu Mine. Ați trecut prin 

încercări după încercări, câștigând lumină în suflet. Căci dragostea mea a fost cu voi în orele grele și v-a 

amintit cuvintele mele de mângâiere și încurajare. 

2 Învățătura spiritistă este noul Chivot al Legământului în care omenirea va găsi lumină și mângâiere 

în aceste vremuri. 

3 Odată ce veți vedea că aceste săli de adunare nu sunt suficiente pentru a ține mulțimile, vă voi 

chema pe pajiști, pe câmpuri, pe un munte și acolo voi revela Spiritul meu printre voi. 

4 În general, omenirea nu mi-a ascultat cuvântul în acest moment. Inerția lor spirituală este profundă 

și de aceea nu-și găsesc pacea. 

5 L-ați avut ca învățător pe Duhul Sfânt. De aceea vă consider responsabili pentru pace. 

6 Această învățătură divină necesită un studiu amănunțit pentru a putea descoperi tot adevărul pe 

care îl conține. Este steaua care luminează calea spre mântuirea sufletului. 

7 Era a treia a surprins lumea într-un abis de dușmănii, păcate și fanatism. Nu a fost pregătit să simtă 

venirea Noii Ere, apariția unei noi zări. Va trebui să-și mai suporte lanțurile încă o vreme, până când 

înnoirea și pocăința le vor rupe, iar apoi se va ridica moral și spiritual. 

8 Să nu credeți că sunt doar cu voi. Peste tot în lume există comunități religioase în care oamenii își 

găsesc un refugiu pentru sufletele lor, iar în interiorul fiecărei ființe umane există un loc în care mă duc să 

mă fac cunoscut în el: spiritul. 

9 Iubirea mea bate la toate ușile cu o promisiune de pace. De la omul de putere, cel care a devenit 

vanitos în gloria sa pământească și cel care a ajuns la înțelepciune, până la paria sau cea mai necunoscută 

ființă umană ─ toți au parte de vizita Domnului lor. 

10 Am venit în acest timp pentru a ridica un popor al cărui glas melodios să fie auzit pe tot pământul. 

I-am încredințat un pumn de grâu pentru ca el să devină cultivatorul lui. Înainte de aceasta, l-am așezat la 

masa Mea și i-am dat să bea zeama de viță-de-vie, ca să se întărească și să reziste la rătăcirile sale. Cu 

sfaturile Mele înțelepte l-am învățat să recunoască căile greșite, pentru a se putea separa de ele. I-am arătat 

adevăratul sanctuar pentru ca el să poată intra în el și să simtă prezența Mea pretutindeni. L-am eliberat 

pentru că nu am vrut ca picioarele sau mâinile sale să simtă greutatea lanțurilor în acest moment. 

Dar dacă i-am dat mari abilități și însărcinări, nu este pentru ca el să se amăgească și să se creadă rege, 

zeu sau judecător. Îi înzestrez spiritul doar în așa fel încât să se îmbrace cu umilință și să-și dedice viața 

sarcinii de a fi util semenilor săi și de a servi umanitatea. 

11 Vreau ca, atunci când vine la Divinitatea Mea, să-mi ofere doar rodul semănatului său și nu să-mi 

ceară iertare pentru fărădelegile sale. Voi sunteți oamenii duhovnicești pe care îi pregătesc. Astăzi, chiar 

dacă primiți învățăturile mele, continuați să faceți greșeli, pentru că faceți parte din această umanitate tristă 

care se târăște pe pământ, pentru că nu a știut să evolueze în sus. 

12 V-am pus în față un păstor, Ilie, care să vă conducă la obstacolul mântuirii, al cărui cerc nu veți 

avea intenția de a-l sări. 

13 Lucrarea Mea, care se sprijină în parte pe voi, va cântări asupra voastră ca o cruce de 

responsabilități, de renunțări și de sacrificii. Dar vei avea, la fiecare pas și la fiecare cădere, un sprijin plin 

de iubire care te va reface cu toată mila lui. 

14 Până acum, mersul tău a fost stângaci, nesigur, incomod și, ca urmare a imperfecțiunii tale, ai cules 

amărăciune și ai vărsat lacrimi. Motivul este că sunteți încă niște copii mici. În viitor, când vă voi trimite 

pe cărările care duc spre provincii, veți merge în siguranță și cu credință de-a lungul drumului. 

15 În această zi vă spun: Hotărâți-vă în inima și în sufletul vostru să Mă urmați cu pace, unitate și 

bunăvoință. În acest fel veți aștepta ceea ce Eternul a destinat pentru 1950. 

16 Realizează că în aceste momente îți iert fărădelegile pentru ca tu să poți pleca pe drumul tău fără 

această povară. Dar nu încărca din nou povara grea a păcatului pe sufletul tău. 

17 Iată: când vă dau cuvântul Meu de iertare, el devine lumină în întuneric. 

18 Discipolii: Deși ați venit aici în același mod, destinul vostru este diferit și sarcina voastră este, de 

asemenea, diferită. 
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Înainte de a veni pe pământ, sufletul și-a văzut dinainte calea în viață, iar această cunoaștere, odată 

întrupat, s-a transformat în experiență și cunoaștere intuitivă, salvându-se astfel de prăpastii și căderi. 

În aceste învățături Îmi revărs înțelepciunea. Căci voi sunteți discipolii mei care pregătesc calea pentru 

maeștrii pe care îi voi trimite în omenire. Această cale a pregătirii este plină de pericole și tentații. Privește 

ca să poți descoperi lupul în tufișuri. Atunci vei apuca sabia iubirii, căreia adversarul tău nu-i va rezista, și 

câmpurile acoperite de ciulini și spini se vor transforma în văi înflorite. 

19 De vreme ce ați auzit acest cuvânt de lumină, nu ar fi bine ca mâine să cădeți în căi greșite. 

20 Practicați iubirea, arătați milă, care este o fiică a iubirii, și veți fi mântuiți. Nu ascundeți pâinea pe 

care v-am încredințat-o. 

21 Nu fiți indiferenți față de durerea semenilor voștri, pentru că atunci nu veți semăna credința în 

învățătura mea. Puneți-vă în fiecare suflet și vă veți da seama că toți caută lumina, care este adevărul. 

"Carnea" rareori va dezvălui luptele sufletului. 

22 Pregătiți-vă. Căci, pe măsură ce învățați această lecție, cei nevoiași strigă după milă și tandrețe. 

23 Discipoli, folosiți acest timp care este prețios. Sunteți pe cale să deveniți lucrători în câmpurile 

Domnului, care sunt inimile oamenilor. Trebuie să ieșiți neobosiți în provincii și în case, căci timpul de a 

dormi a trecut. 

24 Veți fi cu adevărat surprinși și încântați când veți vedea că inimile semenilor voștri au fost deja 

pregătite să vă primească. 

25 Spiritele de lumină, care coboară din lumea spirituală, veghează și lucrează pe căile oamenilor ─ 

atât pe cele importante, cât și pe cele neobservate. 

26 Acum este un moment de grație pentru cei care locuiesc pe pământ și pentru cei care nu mai trăiesc 

pe el, pentru că aud vocea mea, care a fost auzită pentru prima dată în această formă în 1866. 

27 Primii care M-au ascultat au tratat lucrarea Mea ca pe un copac, tăind primele ramuri pentru a le 

transplanta în diferite zone. Unii au interpretat bine învățăturile mele, alții au ratat drumul. 

28 Mici erau grupurile care se adunau la umbra săracului săli de ședință. Dar, pe măsură ce creșteau în 

număr și mulțimile se înmulțeau, i-am chemat să se unească, astfel încât toți să se recunoască drept 

discipoli ai unui singur Maestru și să practice învățătura în același mod; astfel încât sămânța să nu fie 

semănată după bunul plac al "lucrătorilor "*, ci după voința divină. 
* 

 
Referire la parabola lui Iisus despre "lucrătorii din vie". 

29 În fața Chivotului spiritual al Noului Legământ, mulțimile au jurat predare, ascultare și bunăvoință; 

dar când uraganele și vârtejurile au izbucnit cu putere și au biciuit ramurile copacului, unii au slăbit, în 

timp ce alții au rămas cu fermitate și i-au învățat pe noii "lucrători" să cultive "câmpurile". Unii, după ce 

și-au dat seama de măreția acestei revelații, au intenționat să pătrundă în misterele mele mai mult decât 

este voința mea, pentru a dobândi o cunoaștere și o putere care să-i facă superiori celorlalți; dar foarte 

curând s-au confruntat cu dreptatea mea. 

30 Alții, care nu au putut descoperi măreția acestei lucrări în puritatea și simplitatea ei, au adoptat 

rituri, simboluri și ceremonii din secte și biserici, crezând că acestea vor conferi solemnitate manifestărilor 

mele. 

31 V-am numit "poporul puternic" pentru că v-ați hrănit cu Cuvântul meu divin, care este o adevărată 

carte de înțelepciune, care nu a fost scrisă de mâini omenești. Fiecare cuvânt este o pagină în ea, fiecare 

pagină este semnificativă. Înțelegeți-o, nu vă mulțumiți să memorați transmisiunile mele. Atunci această 

carte va fi păstrată în inimile voastre. 

32 Pe măsură ce se apropie momentul în care nu voi mai vorbi cu voi, rectific tot ceea ce predecesorii 

voștri nu au știut să rectifice. Căci nu vreau printre ucenici pe noii veniți care nu înțeleg învățătura Mea, 

nici "lucrători" care nu știu cum să semene. 

33 Doctrina pe care vă învăț nu este nouă. Să nu spuneți că odată cu venirea Mea a apărut o nouă 

religie pe pământ. Manifestarea Mea în această Eră vă arată aceeași cale pe care v-am trasat-o încă de la 

începutul timpului, iar Cuvântul Meu vă explică și vă dezvăluie secretele Legii și ale Doctrinei pe care le-

ați primit înainte. 

34 Cei pe care voi îi numiți străini au fost printre voi pentru a vă mări temporar rândurile și pentru a 

deveni discipoli ai Divinității mele. Considerați-i pe toți ca fiind frați adevărați. Nu dați exemple proaste, 
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nu acceptați numiri pe ascuns, nu vă asumați responsabilități în mod pripit sau ceea ce nu vă aparține, 

pentru că atunci veți vedea cum plantele pe care trebuie să le cultivați vor deveni sterile. Acest lucru va 

provoca o mare durere în inimile voastre. 

35 Pregătiți-vă. Pentru că v-am spus deja că frații și surorile voastre din diferite comunități religioase 

vor bate la ușile voastre, unii pentru a vă cere socoteală pentru ceea ce ei cred că le-ați ascuns, alții pentru 

a vă cere să le explicați multe secrete, iar alții pentru a căuta refugiu și mângâiere în inimile voastre. 

Pregătiți-vă pentru a-i adăposti pe cei nevoiași și pentru a da un răspuns satisfăcător celui care vă întreabă. 

36 Lasă-i pe cei de sus și pe cei de jos, pe cei învățați și pe cei neînvățați să-și găsească drumul spre 

tine. Dar nu permiteți ca frauda să se răspândească în lucrarea mea sau să se amestece cu ea, nici să 

permiteți profanări. 

37 Învățătura mea trebuie să-i transforme pe oameni, convingându-i prin iubirea, blândețea și 

dreptatea ei și le va aduce reînnoire și pace. "Regii" vor coborî umili de pe "tronurile" lor. Războaiele 

fratricide vor face loc iertării și concordiei. Patimile rele vor fi înfrânate și acea sete de sânge, comparabilă 

cu cea a fiarelor care se ucid între ele pentru a-și satisface instinctele, va face loc sentimentelor de 

umanitate. 

38 Acest popor de aici va fi spiritul bun al pământului, un spirit de pace și binecuvântare. 

39 Iubiți ucenici: Învățătura mea este cu voi, care nu este încă alcătuită din cărți materiale. 

40 Te-am surprins atunci când te-am făcut să auzi Cuvântul Meu prin intermediul unor organe simple 

și clare de înțelegere. Dar aceasta nu este prima dată când mă folosesc de oameni simpli sau ignoranți 

pentru a-i uimi pe cei învățați cu puterea Mea. 

41 Voi, cei care Mă auziți, nu puteți spune că din acest motiv sunteți cu toții la același nivel. Căci 

sufletul care este activ în acest fel se dezvoltă mai repede decât cel leneș și decât cel care, bucurându-se de 

roadele sale, slăbește în egoismul său. 

42 Chiar dacă sufletul tău este cel pe care îl caut și îl pregătesc în așa fel încât în curând va putea să 

comunice direct și spiritual cu Mine, omenirea își va întoarce și ea ochii spre Dumnezeul cel viu și 

adevărat și va uita de imagini și asemănări. Dar Eu vă spun că niciodată nu v-a lipsit Legea Mea ca lumină 

a mântuirii. Căci demult a fost inspirată lui Moise. 

În ea există două porunci care, dacă ar fi urmate de oameni, ar aduce credința în toată învățătura mea, 

ar îndeplini întreaga Lege și ar fi un pas spre perfecțiune. Acestea sunt cele care îți vorbesc despre iubirea 

lui Dumnezeu cu toată inima și sufletul tău și despre iubirea aproapelui tău ca pe tine însuți. 

43 Legea Mea nu se aplică între oameni; dovada este că există nedreptate. Vedeți cum bogatul îl 

umilește pe sărac, cum cel puternic îl domină pe cel slab, cum cel care se bucură de viață nu-i pasă de cel 

care suferă. De aceea am vrut să fac dreptate în acest timp, dăruindu-le har celor săraci, slabi și suferinzi, 

pentru ca inimile lor să se bucure, iar buzele lor să rostească cuvinte de iubire și de iertare pentru cei pe 

care i-au ofensat. Astfel vă arăt calea pentru a obține comorile Împărăției Cerurilor. 

44 În curând vă voi trimite în provincii, sate, orașe și popoare pentru a răspândi mila, astfel încât 

această umanitate să-și curețe petele și să obțină mântuirea. Sau vreți ca această lume să rămână un loc de 

ispășire pentru totdeauna? Vreau să simțiți pacea Spiritului meu pe acest pământ, o pace anticipată de cea 

de care vă veți bucura în sânul meu. 

45 Realizați cât de insistent și neobosit am fost de când am început să vă vorbesc sub această formă, 

în 1866. Căci vreau să vă las pregătiți și uniți după ce se va termina inspirația cuvântului meu și va începe 

printre voi timpul manifestării directe a spiritului meu către al vostru, adică manifestarea cerului pe 

pământ. Dar "cuvântul meu" va continua apoi să se manifeste din "nor" ca intuiție, chip spiritual și 

inspirație. 

46 Teologii din acest timp vor cerceta Cuvântul Meu și noile Scripturi și vor întreba: "Cine sunteți voi 

care ați vorbit în acest fel?". Așa cum s-au răzvrătit cărturarii și fariseii din vechime și Mi-au zis: "Cine 

sunteți voi ca să nu ascultați și să înlocuiți Legea lui Moise?". Atunci îi voi face să înțeleagă că cele trei 

revelații sunt singura lege pe care am învățat-o și am urmat-o întotdeauna. 

47 Mulți dintre cei care Mă condamnă în această eră fac parte din cei care s-au îndoit în "Era a doua". 

Dar i-am păstrat și i-am trimis din nou pe pământ pentru a fi martori ai victoriei Legii mele și pentru a le 

deschide ochii la lumină. 
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48 Discipoli, ați băut cu adevărat laptele și mierea Cuvântului meu. Pregătiți-vă inimile pentru a vorbi 

cu Maestrul vostru. Ilie te conduce la Mine și îți invită sufletul să se înalțe în regiunile păcii. Acesta te face 

să uiți de inanitățile pământului, ca să poți fi la dreapta Mea și să te bucuri de cuvântul Meu. 

49 V-am chemat din diferite provincii și națiuni pentru a vă uni într-un singur popor. Vă unesc în 

aceste case umile pentru a aduce învățătura mea la urechile voastre. Mi-ați simțit prezența și mi-ați urmat 

pașii. Căci voi veți fi martorii credincioși ai acestei lucrări, pe care mulți o vor cunoaște abia după 1950. 

Binecuvântat este cel ce ascultă de poruncile Mele, căci va fi pregătit pentru toate vremurile. 

50 Vă voi face cunoscut, în esența Cuvântului meu, motivul venirii mele în cea de-a treia eră și al 

proclamațiilor mele, pentru ca voi să nu cădeți niciodată în eroare. Căci vă spun că, după plecarea Mea, se 

vor ridica prooroci mincinoși și nu trebuie să-i ascultați. După acest timp, nu Mă căutați în forma în care 

vă vorbesc astăzi, pentru că atunci ați comite în ochii Mei o abatere gravă, după ce v-am avertizat. 

51 În acest caz, trebuie doar să Mă căutați spiritual, să-mi prezentați credința voastră și progresele pe 

care le faceți în acțiunile voastre și să lucrați pentru unire. Veți atrage noi ucenici la adunările voastre, căci 

acest popor se va înmulți în această țară și în alte națiuni. 

52 Calea pe care v-o arăt este una a iubirii, a renunțării și a sacrificiului. Pentru a ajunge la Mine, va 

trebui adesea să sacrificați ceea ce vă este cel mai drag. Inima voastră, care este legată de satisfacțiile 

pământești, va trebui să se îndepărteze de ele pentru a se dedica studiului și aprofundării Doctrinei Mele. 

53 În Era a doua, Cuvântul Meu a fost auzit de o mulțime de oameni. Dintre ei am ales doisprezece, 

pe care i-am făcut ucenici ai Mei. Ei au fost instruiți prin cuvântul meu. Iubirea mea le-a lucrat inimile în 

tot felul de feluri, ca o daltă. Ei au trăit aproape de mine, simțind măreția acelor manifestări divine, citind 

în faptele mele exemplare destinul meu de iubire și răscumpărare. Ei au suferit de dragul cauzei mele și, 

când am plecat de la voi, au devenit apostoli ai mei. 

Au lăsat totul pentru a-mi urma pașii. Calomnia sau mărturia falsă nu i-a făcut să se retragă. În ele 

trăiau doar iubire și devotament. Ceea ce semănasem în sufletele lor a dat roade și, înainte și după plecarea 

Mea, ei Mi-au dat să gust din fructele lor, pe care le-am găsit pline de dulceață și de dăruire, și le-am spus: 

Ascultați-Mă și pe Mine de acum înainte și mai târziu voi face cunoscute prin gura voastră mari revelații 

care vă sunt încă necunoscute. "Cuvântul va fi inepuizabil și inspirația rodnică, care se va revărsa în multe 

feluri prin transmiterea voastră. Voi toți veți fi un dar pentru umanitate ─ un dar pe care Eu îl ofer ca 

mărturie a adevărului Meu. 

54 Ucenicii mei au promis să Mă ia drept exemplu în toate faptele lor și să facă omenirii ceea ce le-

am făcut eu. Ei și-au terminat lucrarea și exemplul lor este veșnic. 

55 De asemenea, cu aceeași iubire, vă pregătesc în Era a Treia și vă întreb: Sunteți gata să acceptați 

încercările pe care vi le trimit, dacă aceasta va fi voința mea, pentru a vă desăvârși sufletele? ─ "Da", îmi 

spuneți din adâncul inimii voastre. "Te iubim și vrem să Te slujim, dar așteptăm tot ajutorul Tău." 

Vă spun: încurajarea mea nu vă va părăsi niciodată. Vă voi călăuzi astfel încât lumina mea să vă arate 

întotdeauna îndatoririle voastre și faptele voastre vor fi întotdeauna în conformitate cu legile mele. 

56 Voi v-ați înălțat, oameni buni, și simțiți deja Viața Spirituală. Ați simțit pentru o scurtă perioadă de 

timp pacea împărăției care vă așteaptă, ați cunoscut satisfacția împlinirii datoriei și îmi spuneți: "Stăpâne, 

examinează sămânța pe care ți-o prezentăm și spune-ne dacă ne-am îndeplinit datoria sau am încălcat-o". 

Dar eu vă spun: Am primit dragostea și bunele voastre intenții. Fiți liniștiți, aveți o mare putere de a 

învinge în încercări și un antidot împotriva oricărui rău. Folosește-ți toate darurile ca să vezi cât de 

puternic ești. Vă voi cultiva abilitățile, le voi face să crească și mă voi folosi de ele. Pentru că trebuie să 

aduceți roade mari pentru umanitate, și atunci vă veți vedea plini de darurile mele de har și de beneficii. 

57 Când veți fi gata, nu priviți cu indiferență la cei care suferă, nu-i disprețuiți pe cei săraci. Practică 

mila, lasă ca lumina mea să le lumineze viața, lasă ca iubirea pe care am pus-o în tine să ajungă la ei și să 

le dea căldură, încurajare și speranță. 

58 Iubiți spiritual cu o iubire mai tare și mai dezinteresată. Iubiți-Mă așa cum Eu vă iubesc pe voi. 

Iubiți-i pe semenii voștri, căci Eu sunt în fiecare dintre ei. 

59 Fiți umili printre cei mai umili, fiți servitorii tuturor, așa cum eu sunt servitorul vostru. Am primit 

de multe ori instrucțiunile voastre și v-am ascultat pentru a vă învăța. Cel care slujește nu se smerește, ci 

se cinstește. Dar nu cereți plata pentru serviciile dumneavoastră. Nu există nimeni pe pământ care să vă 

poată aprecia munca. Vă voi da cu dreptate, după meritele voastre. 



U 234 

141 

60 Lăsați-Mi toate afacerile voastre în seama Mea și Eu le voi judeca cu bunăvoință. Dacă voi vedea 

că intenția voastră a fost de a face bine, că v-ați străduit să apărați principiile pe care vi le-am dat pentru 

mântuirea voastră, că ați știut să Mă ascultați și să Mă supuneți, vă voi accepta faptele și astfel veți aduce 

mântuirea nu numai vouă înșivă, ci și gazdei spirituale de care sunteți legați prin legături frățești și care 

formează familia voastră. Exemplul vostru bun nu va rezona doar în lumea în care locuiți, ci și în alte 

planuri ale vieții, și va fi ca o sămânță care se va înmulți în timp. Iar voi veți culege roadele împreună cu 

Mine și vă veți hrăni veșnic din ele. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 235  
1 Am venit la voi ca o zi nouă, înlăturând cu iubire lipsa voastră de înțelegere și îndoiala voastră cu 

lumina Mea. 

2 Veniți la banchetul pregătit de mine, ca să vă hrăniți gura cu hrana bună care vă va umple de 

putere și de har. 

3 Vă invit să vă bucurați de pace și de salvarea de pe marea agitată și vă marchez încă o dată calea 

fraternității și a iubirii, pentru că vreau să deveniți un exemplu de virtute și de împlinire a datoriei. 

4 Pericolele îți pândesc și îți amenință sufletul. Dar lumina mea te ține treaz și rugăciunea ta te face 

victorios. Vedeți această lume plină de răutate și de acte egoiste. Bărbatul și femeia se rănesc și își 

împroașcă drumul cu ciulini și spini. Simțiți tristețe când vedeți copiii rătăciți. Tocmai aici este nevoie de 

mesagerii de lumină, alinare și pace. 

5 În timp ce furtunile biciuiesc omenirea, eu răsfoiesc Cartea Vieții frunză cu frunză în fața spiritului 

vostru pentru a vă face soldați ai păcii. 

6 Spiritul Meu vă vorbește prin intermediul intelectului uman. În acest timp, "Cuvântul" nu a devenit 

om și, de aceea, vă pot spune din nou: Ferice de cel care a crezut fără să Mă vadă, pentru că va ajunge să 

cunoască multe învățături din tezaurul Meu secret. 

7 Ucenici, gândiți-vă la viitorul apropiat, care este sfârșitul acestei forme de proclamare a mea. Se 

apropie anul 1950 și după aceea nu veți mai auzi cuvântul meu. Dacă nu vegheați, ispita vă va cuprinde, 

iar falsul Hristos se va prezenta prin intermediul unor "lucrători" care astăzi sunt în slujba Mea, iar mâine, 

din cauza slăbiciunii lor, vor nega că Cuvântul Meu s-a încheiat. Ei vor pune un bandaj întunecat pe ochii 

fraților lor și vor conduce mulțimile pe calea durerii și a întunericului, vor pune lanțuri de ignoranță pe 

suflete și vor deschide în fața lor abisuri de abandon și amărăciune. Atunci, cei care au căzut în această 

confuzie se vor întoarce cu blasfemie împotriva Mea și Mă vor condamna, uitând că Maestrul v-a avertizat 

din timp ca să nu cădeți în ispită. 

8 Recunoașteți calea, recunoașteți că Duhul Sfânt, în înțelepciunea Sa, vă cheamă din vârful 

muntelui pentru a vă da odihnă, pentru a vă lăsa să auziți glasul ceresc care binecuvântează sosirea 

sufletului vostru, care a știut să învingă slăbiciunea trupului și capcanele lumii. 

9 Lasă-ți sufletul să bea vinul pe care i-l ofer, lasă-l să continue să se hrănească cu iubirea mea. 

Bolnavii își vor recăpăta sănătatea și orbii vor vedea lumina Mea. Căci aceste inimi se vor deschide ca o 

floare a cărei mireasmă va ajunge la Tatăl. 

10 Fie ca mila Spiritului meu divin să vă însuflețească trupul și sufletul, iubiți discipoli. 

11 Vă primesc ca pe niște copii mici pentru a vă da o lecție prin intermediul facultății umane de 

înțelegere. 

12 Apropie-te de mine, ascultă-mă și păstrează fiecare dintre propozițiile mele, pătrunde-le, căci prin 

sensul lor vei putea uita de durerile, necazurile și întristările tale. Uitați trecutul pentru o scurtă perioadă de 

timp și trăiți momentul prezent. Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. 

13 Dedică-ți gândurile pure acestui moment sublim, pentru că vreau să ajung până în adâncul inimii 

tale. 

14 Odată ce veți fi capabili să înțelegeți și să trăiți învățătura mea prin Cuvântul meu și veți fi 

dezvoltat facultățile sufletului vostru, vă veți fi umplut inimile cu apa acestei surse divine cu care veți 

putea potoli setea celor nevoiași. 

15 Scopul învățăturii mele este salvarea morală și spirituală a omenirii. Pentru a vă ajuta în evoluția 

voastră ascendentă, spiritul meu radiază această lumină. Acesta este sensul mesajului meu. 

16 Vă spun cu adevărat, reînnoirea umană trebuie să înceapă cu femeia, pentru ca roadele ei, care vor 

fi bărbații de mâine, să fie libere de defectele care v-au adus la degenerare. 

17 După aceea, bărbatul va trebui să-și facă partea lui în această lucrare de restaurare; pentru că 

oricine a corupt o femeie va trebui să o ridice din nou. 

18 Amintiți-vă, bărbați, că de multe ori ați fost voi cei care ați doborât femei virtuoase în plasele lor, 

căutând în ele părțile sensibile și slabe. Dar acele oglinzi care au fost clare și care acum sunt întunecate, le 

vei face să reflecte din nou puritatea și frumusețea sufletelor lor. 
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19 De ce îi disprețuiești astăzi pe cei pe care îi seduceai într-o viață degenerată? De ce vă plângeți de 

degenerarea femeilor? Înțelegeți că, dacă i-ați fi condus pe calea legii mele, care este legea inimii și a 

spiritului, a respectului și a carității, iubindu-i cu iubirea care înalță și nu cu patima care înjosește, nu ați fi 

avut motive să plângeți și să vă plângeți, iar ei nu ar fi căzut. 

20 Bărbatul caută și așteaptă de la femeie virtuți și frumusețe. Dar de ce cereți ceea ce nu meritați? 

Văd că încă mai credeți că aveți mari merite, deși aveți puține. Reconstruiți cu faptele, cuvintele și 

gândurile voastre ceea ce ați distrus și dați onoarei, moralității și virtuții valoarea pe care o au. 

21 Dacă vă veți strădui în acest fel, oameni buni, îl veți ajuta pe Isus în lucrarea sa de mântuire, iar 

inima voastră va fi plină de încântare când veți vedea căminele onorate de soții bune și mame onorabile. 

Bucuria ta va fi mare când vei vedea că virtutea se întoarce la cei care au pierdut-o. 

22 Mântuirea este pentru toți. De ce nu ar trebui să fie mântuit chiar și cel mai mare păcătos? De 

aceea, vă spun vouă, oamenilor: lucrați împreună cu Mine pentru a-i salva pe cei pe care i-ați adus la ruină, 

insuflându-le o nouă speranță prin lumina învățăturii Mele. Fie ca gândurile mele iubitoare să ajungă la 

mințile și inimile lor. Duceți-le mesajele mele și în închisori și spitale, chiar și în locurile de mlaștină. 

Pentru că acolo vor plânge cu remușcări și durere pentru că nu au fost suficient de puternici atunci când 

lumea cu ispitele ei i-a târât spre ruină. 

23 Fiecare femeie a fost cândva un copil, fiecare femeie a fost cândva virgină, așa că puteai să ajungi 

la inima ei cu empatie. 

24 Mă voi folosi de acei oameni care nu au pătat aceste virtuți și le voi încredința această sarcină. 

Amintiți-vă că v-am spus: "După faptele voastre veți fi cunoscuți". 

25 Permiteți sufletului să vorbească prin intermediul manifestării pământești. 

26 Dar celor care nu au fost dispuși să respecte stimulentele iubirii puse de Mine în acea ființă, le 

spun: De ce spuneți că iubiți, când nu iubirea este cea pe care o simțiți? De ce îi faci pe alții să cadă și pe 

tine nu te oprește nimic? Gândește-te: Ce ar simți inima ta dacă ceea ce faci acelor flori defrișate ar fi făcut 

mamei tale, surorii tale sau soției tale iubite și, prin urmare, respectate? V-ați gândit vreodată la rănile pe 

care le-ați provocat părinților celor care i-au crescut cu atâta dragoste? 

27 Întreabă-ți inima, printr-o examinare reală în lumina conștiinței, dacă poți culege ceea ce nu ai 

semănat. 

28 Ce pregătești pentru viața ta viitoare dacă continui să îți rănești vecinii? Câte vor fi victimele tale? 

Care va fi sfârșitul tău? Adevărat vă spun că în vâltoarea patimilor voastre ați făcut victime pe mulți; unii 

sunt din prezentul vostru, iar alții din trecutul vostru. 

29 Vreau ca inima și gura, care au fost un rai al infidelităților și al minciunilor, să devină un rai al 

adevărului și al iubirii caste. 

30 Luminați calea aproapelui vostru prin Cuvânt și prin exemplul vostru, pentru ca voi să fiți 

salvatorii femeilor căzute. Oh, dacă fiecare dintre voi ar salva măcar unul! Nu o vorbiți de rău pe acea 

femeie, pentru că vorba jignitoare care rănește pe unul îi va răni pe toți cei care o aud ─ pentru că din acel 

moment vor deveni și ei judecători răi. Respectați acțiunile și secretele celorlalți, pentru că nu este treaba 

voastră să îi judecați. Prefer oamenii care au căzut în păcat și pe care îi voi ridica din nou decât ipocriții 

care afișează puritate și totuși păcătuiesc. Prefer un mare păcătos, dar unul sincer, decât pretenția unei 

false virtuți. Dacă vreți să vă împodobiți, să fie hainele de sărbătoare ale sincerității. 

31 Dacă găsești o femeie virtuoasă cu sentimente înalte și te simți nedemn să vii la ea, deși o iubești, 

și dacă după aceea o umilești și o disprețuiești și, după ce ai suferit și ți-ai recunoscut fărădelegea, te 

întorci la ea pentru alinare, vei bate în zadar la ușa ei. 

32 Dacă toate femeile care au jucat un rol în viața fiecărui bărbat ar fi primit de la el cuvântul și 

sentimentul de iubire, respect și înțelegere, lumea voastră nu ar fi la înălțimea păcatului în care se află. 

33 Nu vă tratați soția rău, fiți milostivi, ea face parte din voi înșivă. Eu v-am spus: "Iubiți-vă unii pe 

alții". Începeți cu propria familie, pentru că atunci îi veți iubi și înțelege și pe ceilalți. 

34 Maestrul iubirii și al păcii v-a zguduit cu cuvintele sale pline de cordialitate, dar și de dreptate. 

Căci dacă v-aș vorbi mereu cu blândețe, lucrarea mea nu ar fi completă. Uneori sunt o briză de primăvară 

care mângâie și alteori o furtună de toamnă care biciuiește. Motivul este că, uneori, vă simțiți prea bine. Te 

simți iubit și admirat, dar în realitate ești vanitos, egoist și lipsit de inimă. Tu nu-ți cunoști mizeria, pe care 

doar eu ți-am făcut-o clară, ca să-ți recunoști imaturitatea. 
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35 Începeți să gândiți, să munciți și să trăiți, omenirea are nevoie de bărbați și femei noi care să-i arate 

calea mântuirii prin exemplul faptelor lor bune. 

36 Oameni, oameni, toți cei care vă ciocniți unii de alții! V-am găsit negând răutatea voastră și 

lăudându-vă cu ceea ce credeți că este măreție, în timp ce vă ascundeți petele de rușine. Dar eu vă spun că 

omul care se crede demn de laudă prin măreția sa aparentă este un om sărac la suflet. Iar celor care, din 

lipsă de virtuți, blasfemiază greșelile altora și judecă fărădelegile altora, trebuie să le spun că sunt ipocriți 

și sunt foarte departe de dreptate și adevăr. 

37 Nu ucid doar cei care iau viața trupului, ci și cei care sfâșie inima prin calomnie. Cei care ucid 

sentimentele inimii, credința, idealul, sunt ucigași ai sufletului. Și câți dintre ei trăiesc liberi, fără 

închisoare și fără lanțuri. 

38 Nu vă mirați că vă vorbesc astfel, căci văd printre voi case distruse pentru că, nerespectându-vă 

îndatoririle, v-ați luat noi angajamente în afara lor, fără să vă pese de durerea și de abandonul celor dragi. 

Priviți în jurul vostru, câte case distruse sunt, câte femei în moravuri și câți copii fără tată. Cum ar putea 

exista tandrețe și iubire în acele inimi? Nu credeți că cel care a ucis fericirea acelor oameni și a distrus 

ceea ce era sacru este un criminal? 

39 Ați devenit atât de obișnuiți cu răul, încât îi numiți mari chiar și pe cei care inventează aceste noi 

arme ale morții, pentru că pot distruge milioane de vieți într-o clipă. Și chiar îi numiți savanți. Care este 

rațiunea ta în asta? Nu poate fi mare decât prin spirit și învățat decât cel care merge pe calea adevărului. 

40 Nu-i confundați pe belicoși cu marile genii, ca nu cumva să nu le acordați admirația voastră celor 

care poartă doar răul în suflet, chiar dacă în exterior afișează o demnitate pe care nu o au. Dacă ați auzi 

pentru o clipă vocea rațiunii și a conștiinței, i-ați da jos de pe piedestalul lor. Dar degeneratului nu-i pasă 

să se recunoască așa cum este și, când vede pentru o clipă ființa umană nenorocită pe care o poartă în el, 

preferă să-și îndrepte gândurile spre altceva. Este neplăcut pentru el să își recunoască și să își evalueze 

greșelile. 

41 O, oameni ai pământului, când veți auzi în sfârșit mesajul acelei voci interioare a conștiinței care 

se ridică la fiecare pas pentru a vă reproșa faptele voastre nedemne. 

42 Mă ascultați agitați, și asta pentru că ─ atunci când vorbește adevărul lui Hristos ─ omul tace în 

cunoașterea îndatoririlor sale. 

43 Astăzi te-am inspirat să salvezi femeia care s-a împiedicat în calea ei; și atunci când mi-o vei 

prezenta pe cea pe care ai salvat-o, îi voi da o floare, binecuvântări și o pace foarte mare pentru ca ea să nu 

mai cadă din nou. 

44 Dacă vă îndepliniți această sarcină în acest fel, acele ființe care au fost rănite de lume vor simți 

iubirea lui Iisus în inimile lor. 

45 Îi voi auzi atunci când îmi vor spune în rugăciunea lor: "Tatăl meu, nu te uita la păcatul meu, uită-

te doar la durerea mea. Nu judecați corupția mea, priviți doar durerea mea." În acel moment, mângâierea 

mea va coborî peste acea inimă chinuită și se va purifica cu lacrimi. Dacă ați ști că rugăciunea păcătosului 

este mai bine simțită decât cea a mândrului care se crede neprihănit și curat. 

46 Printre mulțimile care ascultă cuvântul Meu se află și acele femei despre care v-am vorbit. Mantia 

mea i-a protejat de privirile și de judecățile voastre, pentru că i-am așezat și pe ei la masa marelui banchet 

al Spiritului. 

47 I-am chemat la această sărbătoare a iubirii și a iertării pentru ca ei să simtă în prezența mea iubirea 

pe care au căutat-o și pe care nu au simțit-o și găsit-o niciodată printre oameni. 

48 Peste acele inimi chinuite va curge tandrețea Mea și le va vorbi, iar ei Mă vor simți și Mă vor 

crede. 

49 Atunci veți vedea natura lucrării care spurcă și a celei care răscumpără. Veți experimenta 

miracolele pe care le face adevărata iubire și astfel îl veți ajuta pe Domnul vostru să refacă ceea ce voi 

înșivă ați distrus. Ceea ce ai spurcat, Eu voi curăța. Atunci acele flori căzute vor împodobi din nou altarul 

universului cu virtutea și parfumul lor. 

50 Vedeți cum îi absolv pe păcătoși prin buzele celor care sunt și ei păcătoși! 

51 Dar voi, femeile care credeți că aparțineți unor clase sociale superioare și vă este rușine să vă 

apropiați de cei care au păcătuit ─ vai de voi dacă vă simțiți jignite de acest lucru, pentru că nu ați înțeles 

că din punct de vedere spiritual sunteți toate egale! Mulți dintre voi nu ați păcătuit fizic, dar ați păcătuit cu 
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gândul, și câți dintre voi au reușit să își ascundă pașii greșiți! Deci, dacă ai păcătuit ─ de ce ești indignat? 

Vă spun că fetele, ca și soțiile și mamele, trebuie să lupte pentru idealul nobil pe care vi l-am inspirat în 

această zi. 

52 Aceasta este instrucțiunea pe care Maestrul v-o dă prin cuvântul său, care vă dă putere și iubire. 

Lucrați și iubiți pentru ca inima voastră să atingă pacea și fericirea spirituală despre care v-am vorbit în 

Predica de pe Munte. 

53 Eu nu mă cobor la voi, ci voi vă ridicați pe "nor" pentru a-mi auzi vocea. 

54 În Era a Treia, Cuvântul Divin nu a devenit om, ci a venit la voi sub formă spirituală. Această parte 

a pământului în care trăiți a fost destinată astăzi să primească împlinirea promisiunilor și a sfaturilor Mele. 

Aici scriu cel de-al treilea testament al meu și aici v-am adunat pentru a mă aștepta. Căci sunteți la fel ca 

cei din vremurile trecute. 

Așa cum M-ați așteptat în acel timp și așteptarea voastră a fost dureroasă, plină de dor, încurajată doar 

de lumina promisiunii Mele de a reveni, tot așa și în Primul Timp, când lanțurile robiei voastre au 

zăngănit, ați îndurat suferințele lipsei de adăpost, susținuți de speranța promisiunii Mele date strămoșilor 

voștri. V-am pus la încercare credința, ați câștigat merite de perseverență și, în cele din urmă, ați intrat în 

posesia Țării Făgăduinței ca răsplată. 

55 Ați descoperit o nouă viață. Oamenii au uitat de fosta lor sclavie. Zeii falși au stat departe de ei. 

Asuprirea și robia au luat sfârșit și fiecare copil al lui Israel a deschis ochii pentru a vedea că soarele era al 

lui, copiii erau ai lui, câmpurile erau ale lui, că pâinea era bună pentru el și că fructele erau din belșug. 

Ați făcut mari progrese atâta timp cât ați trăit în limitele legii mele. Dar vestea despre splendoarea 

voastră a ajuns la alte imperii și a stârnit stăpânirea lor, iar când au apărut discordii între triburile 

poporului, alte popoare s-au năpustit asupra voastră pentru a vă face din nou robi și tributari ai imperiilor 

și regatelor. 

56 Dreptatea mea ți-a smuls acel pământ, dar în același timp ți-a salvat sufletul pentru a-l purifica și a-

l trimite în căutarea acelui colț de pământ ca cel pe care îl dețineai, al cărui pântece virgin ți-a dat lapte și 

miere și a fost bogat în binecuvântări. 

57 La el am venit în dorința de a te avea. Aici, încă o dată, Prezența Mea este printre voi, luminându-

vă și încurajându-vă, astfel încât să nu deveniți din nou sclavii lumii și nici ai pasiunilor inferioare. 

Lanțurile pe care le-ați rupt nu trebuie să vă mai forțeze încă o dată să vă prăbușiți și, chiar dacă vă simțiți 

asupriți de viața voastră umană, sufletul vostru va fi eliberat de lanțuri, astfel încât să vă puteți ridica și să 

priviți adevărul Meu. 

58 Ia-ți toate suferințele și nenorocirile ca pe un creuzet care te purifică, sau ca pe o nicovală care te 

oțeleste pentru a fi puternic pe calea ascensiunii și a purificării sufletului tău. 

59 Știu că suferiți, căci gust din pâinea voastră cea de toate zilele și o găsesc amară. Intru în casa ta și 

nu simt pace în ea. Te caut într-un colț al taberei tale de noapte și te găsesc plângând. Apoi vă fac să îmi 

simțiți prezența și vă dau puterea mea pentru ca să nu vă prăbușiți sub greutatea durerii. Trăiești cu dureri 

înfricoșătoare și mondiale, dar de pe buzele tale nu va ieși niciodată o blasfemie. 

60 După ce zilele de încercare se vor sfârși, veți fi surprinși că ați trecut prin ele întregi și vă veți da 

seama că am fost mereu cu voi. 

61 V-am chemat în acest moment pentru a vă oferi o nouă oportunitate de a vă îndeplini misiunea. 

Căci vei împărți moștenirea ta cu toți semenii tăi, căci eu îi iubesc pe toți în mod egal. 

62 Veți găsi o pace deplină pentru sufletul vostru când se va încheia lupta voastră în Valea Spirituală. 

În prezent sunteți soldați care luptă pentru această cauză și nu trebuie să dormiți. 

63 Acest popor spiritualist trăiește necunoscut. Lumea nu știe de existența ta, cei puternici nu te bagă 

în seamă. Dar lupta dintre spiritiști și creștini, dintre spiritiști și evrei, se apropie. Această luptă este 

necesară pentru validitatea învățăturii mele în întreaga umanitate. Atunci, Vechiul Testament va fi unit cu 

al doilea și al treilea Testament într-o singură esență. 

64 Pentru mulți dintre voi acest lucru poate părea imposibil, dar pentru Mine este cel mai natural, cel 

mai corect și cel mai perfect. 

65 Când am trăit printre voi ca om, Biserica lui Moise a fost instituită și reprezentată de prinți, preoți 

și cărturari care, deși cunoșteau profețiile și știau de venirea lui Mesia, nu și-au deschis ochii pentru a 

vedea semnele mele și nici nu și-au deschis inima pentru a simți prezența mea. Dar când au auzit cuvântul 
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Meu, și-au coborât ochii, pentru că duhul lor i-a făcut să înțeleagă că se află în fața Judecătorului. Dar, 

pentru că nu erau pregătiți, nu au putut explica prezența Mea sub acea formă și, deoarece s-au îndoit de 

Mine, au făcut ca și oamenii să se îndoiască. 

66 Cât de puțini M-au simțit! Cât de puțini au mărturisit, când M-au văzut, că Eu sunt Fiul lui 

Dumnezeu! 

67 După moartea mea de sacrificiu, a început lupta. Persecuția a fost mare pentru cei care M-au urmat 

pe calea durerii, a calomniilor și a întemnițării până la moarte. Au fost alungați din țara lor și au rătăcit 

prin națiuni străine, semănând sămânța Mea care a căzut pe câmpuri fertile unde a germinat, a înflorit și a 

dat rod. 

68 Când ucenicii învățăturii lui Hristos s-au întărit, au căutat unirea cu "cei dintâi", expunându-le că 

Dumnezeul care a dat legea prin Moise este același cu cel care a vorbit prin gura lui Hristos. 

69 Conflictul a fost intens și a fost pecetluit cu sânge. Dar, la sfârșitul ei, voința mea s-a împlinit 

atunci când Testamentele primei și celei de-a doua Revelații au fost unite într-o singură lucrare. 

70 De aceea vă spun că, înainte ca Revelația celei de-a treia ere să fie unită cu Testamentele 

anterioare, trebuie să supraviețuiți marii bătălii spirituale care se anunță. 

71 Nu vă mirați că unificarea celor trei Testamente nu este realizată în națiunea care a fost destinată 

pentru aceste revelații în Era a Treia. Nici unirea Primului Testament cu cel de-al doilea nu a avut loc în 

Iudeea. Amintiți-vă că nici măcar eu nu am fost profet în patria mea. 

72 Nu fiți nerăbdători să repetați miracolele din trecut. Pătrundeți în miezul învățăturilor mele pentru 

ca voi să descoperiți că am venit în orice moment cu unicul scop de a vă răscumpăra. 

73 Vă spun din nou: nu uitați Legea din cauza tradițiilor. Am eliminat multe tradiții, dar am învățat 

împlinirea Legii. Dar dacă în ultimele ore pe care le-am petrecut cu voi ca ființă umană, am binecuvântat 

pâinea și vinul, transformându-le (simbolic!) în Trupul Meu și în Sângele Meu, pentru ca prin ele să vă 

amintiți de Mine și să Mă purtați în inimile voastre, astăzi trebuie să vă dați seama că în această a treia eră 

nu mai aveți nevoie de simboluri, pentru că Eu vă ofer Trupul Meu și Sângele Meu în mod spiritual în 

învățătura Mea. 

74 Astăzi vreau ca inima voastră să fie pâine și vin pentru semenii voștri, iubindu-i, luminându-i, 

ridicându-i la adevăr și la iubire. 

75 Niciodată nu am venit în calitate de cleric, niciodată nu am celebrat ritualuri cu voi. Eu am fost 

doar Maestrul care v-a dat învățăturile Sale în parabole. 

76 Astăzi, omenirea intră treptat în pregătirea spirituală, iar marii pământeni se apleacă încet-încet, pe 

măsură ce își înțeleg munca. Dar nu este încă timpul ca durerea să fie luată din această lume. Pentru că 

oamenii se vor ridica din nou împotriva Mea, folosind știința și forțele naturii ca instrumente de răzbunare. 

Prin urmare, paharul suferinței va mai fi băut pentru o vreme. 

77 Odată ce omenirea va fi pregătită, vocea mea va răsuna în fiecare spirit și oamenii vor realiza că nu 

există altă putere, altă dreptate și altă înțelepciune decât a mea. 

78 Lungă este istoria acestei lumi, lung este și drumul omenirii ─ cu lupta popoarelor sale pentru a 

ajunge la apogeu după ce a venit declinul și prăbușirea. Cât sânge vărsat de copiii mei prin care s-a înroșit 

pământul, câte lacrimi de bărbați, femei și copii! Câte păcate și fărădelegi! Dar și: câte dovezi de iubire am 

primit, câtă virtute am văzut! Și totuși, după ce ați trăit atât de mult timp, încă nu ați atins scopul păcii și al 

răscumpărării. 

79 "Ultimele bătălii" cu amărăciunea lor și "ultimele vârtejuri" nu au sosit încă. Toate forțele trebuie 

să fie încă aruncate în agitație, iar atomii să se învârtă în haos, astfel încât, după toate acestea, se va instala 

o letargie, o epuizare, o tristețe și un dezgust care vor da impresia de moarte. Dar acesta va fi ceasul în 

care ecoul vibrant al unei trâmbițe se va auzi în sufletele spirituale sensibilizate, anunțându-vă de dincolo 

că, printre oamenii de bunăvoință, împărăția vieții și a păcii este aproape. La acel sunet, "morții vor învia" 

și vor vărsa lacrimi de pocăință, iar Tatăl îi va primi ca pe "fiii risipitori", obosiți de lunga călătorie și 

obosiți de marea bătălie, și le va pecetlui sufletul cu sărutul iubirii. 

80 Din acea "zi", omul va detestă războiul. El va alunga ura și resentimentele din inima sa, va 

persecuta păcatul și va începe o viață de reparație și de reconstrucție. Mulți se vor simți inspirați de o 

lumină pe care nu au văzut-o înainte și vor porni să creeze o lume a păcii. 

81 Acesta va fi doar începutul timpului de har, al epocii de pace. 
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82 Epoca de piatră este deja mult în urmă. Va trece și epoca științei, iar apoi va înflori epoca spiritului 

printre oameni. 

83 Izvorul vieții va dezvălui mari secrete pentru ca oamenii să poată construi o lume puternică în 

știința binelui, în dreptate și în iubire. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 236  
1 Bine ați venit la Mine pe cel obosit, pe cel necăjit, pe cel care plânge, pe cel bolnav, pe cel păcătos. 

Căci Eu vă mângâi, vă vindec și vă iert. Îl iubesc atât pe cel fervent, cât și pe cel necredincios. 

2 Celor obosiți le spun: Veniți aici, căci vă voi elibera de povara grea pe care o purtați, pentru ca în 

schimb să puteți duce crucea pe care trebuie să o duceți pe acest drum marcat de iubirea mea. 

3 Pe bolnavul care și-a pierdut orice speranță de vindecare, îl voi vindeca și îl voi ridica la viața 

adevărată. 

4 Suflete și trupuri, vă vindec acum pentru că mila mea coboară pentru a vindeca toate suferințele. 

5 Întotdeauna v-am căutat, iar în momentele de încercare M-am dezvăluit în mod clar. Amintiți-vă 

că în deșertul singuratic, când poporul era amenințat de foame, v-am trimis mana ca mesaj de iubire. Când 

poporul era însetat, am făcut ca stânca să se deschidă și ca un izvor să izvorască din ea, pentru a aprinde 

credința în inimile împietrite. 

6 Nu credeți că această dorință de iubire, de pace și de adevăr pe care mi-o prezentați în acest 

moment este o foame și o sete a sufletului? Nu credeți că Cuvântul Meu în acest moment este mana și apa 

cristalină pe care v-am trimis-o pentru a vă aprinde credința și pentru a vă încuraja inimile pe acest drum 

care vă amintește de deșertul din prima eră? 

7 Chiar dacă experimentează direct dovezile mele de iubire, inimile multora rămân împietrite și, prin 

urmare, rătăcirea este mai lungă și mai grea pentru ei. 

8 Înțelegeți: Cine nu știe să primească mila mea, nu va putea să o transmită mai departe pe drumul 

său. Totuși, nu v-am trimis pe pământ doar ca să primiți binefacerile mele, ci ca să aduceți mila mea 

aproapelui vostru. 

9 Fericiți cei care, în exercitarea milosteniei, sunt surprinși de moartea trupească, căci sufletul său își 

va găsi casa, de vreme ce voi sunteți străini pe acest pământ. 

10 Dacă, atunci când vei veni în prezența mea, îmi vei arăta sabia ta zdrențuită sau ruptă, te voi 

binecuvânta pentru că ai luptat cu curaj. Unii vor sosi mai devreme, alții mai târziu, dar venirea și plecarea 

sufletelor va continua până când ultimul va ajunge la casa sa de pace veșnică, după ce și-a îndeplinit 

sarcina. 

11 În prezent, îi testez pe cei care nu se vor mai întoarce pe acest pământ. Între timp, lumea va 

continua să găzduiască bărbați, femei, bătrâni și copii care se purifică și se purifică pentru a se apropia cu 

un pas de perfecțiune, astfel încât să fie pregătiți atunci când vor fi chemați. 

12 Simte mila Mea ─ tu care ți-ai înălțat sufletul pentru a Mă auzi în infinit. 

13 Încă o dată, proclamația mea este cu voi. 

14 Trimit lumii un mesaj de iubire, un mesaj de iertare pentru această umanitate care se judecă greșit. 

Vreau ca oamenii să se iubească unii pe alții cu dragostea pură a Tatălui. 

15 Voi, cei care învățați de la mine, vă voi numi ambasadori ai acestei iubiri, pentru că lăsați pe 

drumul vostru o urmă de milă și fraternitate printre semenii voștri. 

16 Fiecare suflet spiritual a izvorât dintr-un gând pur de divinitate. Prin urmare, sufletele spirituale 

sunt o lucrare perfectă a Creatorului. 

17 După ce lucrarea materială a fost îndeplinită și pământul v-a oferit un adăpost, am trimis primele 

suflete să se întrupeze în ființe umane. Atunci când sufletul s-a scufundat pentru o scurtă perioadă de timp 

în capcanele și abisurile lumii materiale, așa cum o perlă se scufundă în adâncurile mării, Tatăl, care nu-și 

refuză mila față de niciunul dintre copiii Săi, își întinde mâna de ajutor pentru a-l salva, oferindu-i 

mijloacele necesare pe calea sa pentru ca acesta să ajungă la înălțare. 

18 Voi ați fost deja salvați, iar în acest timp în care omenirea este scufundată în abis, voi trimite acest 

mesaj de speranță și credință în mântuire oamenilor prin mijlocirea voastră. 

19 Cuvântul vostru va fi ca al meu, care a fost ca o daltă fină, incapabilă să vă rănească inimile: A fost 

o mângâiere. De aceea, cu cât îl ascultați mai mult timp, cu atât mai mult simțiți că vă redă strălucirea 

pierdută, pentru că deveniți din ce în ce mai înțelegători și mai spirituali. 

20 Această învățătură, numită duhovnicească pentru că dezvăluie spiritualitatea, este calea trasată 

omului prin care acesta va ajunge să îl cunoască, să îl slujească și să îl iubească pe Creatorul său. Este 
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cartea care îi învață pe oameni să îl iubească pe Tatăl în aproapele lor. Spiritismul este o lege care prescrie 

binele, purul, perfecțiunea. 

21 Obligația de a se supune acestei legi se aplică tuturor. Cu toate acestea, nu obligă pe nimeni să o 

îndeplinească. Căci fiecare suflet se bucură de libertatea voinței, astfel încât lupta și toate acțiunile sale pot 

fi socotite ca merite proprii atunci când sunt judecate. 

22 Recunoașteți, așadar, că această învățătură este chemarea iubirii divine care a luminat și a dat 

căldură tuturor copiilor mei, de la primul până la ultimul. 

23 Pentru ca în cele din urmă să înțelegeți, să simțiți și să trăiți aceste învățături, am așteptat până 

când sufletul vostru și, de asemenea, intelectul vostru vor avea toată claritatea necesară pentru a interpreta 

revelațiile Mele din acest timp. 

24 Astăzi, dezvoltarea ta spirituală este mare, la fel ca și înțelegerea intelectului tău. Dacă nu ar fi fost 

așa, nu v-aș fi chemat. Căci dacă nu M-ați înțelege, ați fi confuzi. Am dat buzelor voastre capacitatea și 

darul "cuvântului" pentru ca ele să exprime și să transmită cunoașterea spirituală și inspirația cuvântului. 

25 Măreția învățăturii Mele nu a fost niciodată afectată de mintea umană. La fel ca și în acest timp, 

când vorbesc prin gura unui purtător de cuvânt, sensul cuvântului care iese de pe buzele lui nu poate fi 

atribuit omului. 

26 Calea sufletului începe și se termină în Mine. Iată ce vă învață din nou Maestrul. 

27 Cel care a ajuns la o anumită spiritualitate datorită perseverenței sale, dezvoltării sale și iubirii sale 

pentru învățăturile Tatălui va fi un duhovnic, chiar dacă buzele sale nu spun acest lucru. 

28 Cei care au credință și dau dovadă de generozitate în acțiunile lor vor reflecta ceea ce spiritul lor 

posedă. 

29 Această lume, biciuită de un vârtej de vânt, va ajunge la apogeul aberației sale. Dar, după aceea, va 

intra treptat într-o eră a perfecțiunii. 

30 Înainte ca anul 1950 să se încheie, veți asista la multe evenimente: Națiuni care încep războaie, noi 

doctrine, conflicte și calamități. Știți că toate acestea sunt semnele care marchează sfârșitul Cuvântului 

Meu ─ semne care vor fi recunoscute mai târziu de omenire ca o indicație că Maestrul a fost cu oamenii în 

timpul prevăzut. Dar acest Cuvânt, al cărui administrator v-am făcut pe voi, va dăinui, va ajunge la multe 

inimi, pentru că adevărul și perfecțiunea din el nu pot trece neobservate. Aceasta va declanșa o perioadă de 

dezvoltare spirituală și de renaștere în lume. 

31 Dacă omul va fi prea slab pentru a anunța acest timp, natura va fi martoră cu "vocile" ei și îi va 

trezi pe cei care dorm. Dar pentru fiecare dintre cei care se pregătesc, vocea Spiritului va fi cea care va 

vorbi despre o nouă eră în care omenirea va intra în curând. 

32 Atunci, cei care se credeau puternici în lume se vor simți slabi. Cel puternic va vedea cum își 

pierde puterea, iar cei care se credeau slabi din smerenie vor fi cei puternici datorită tăriei sufletului lor, a 

împuternicirii și a înțelegerii lor. Pentru că atunci cele spirituale vor avea stăpânire. 

33 Înțelegeți cuvântul meu, căci vă dau lumina mea ca să vă atingeți scopul. 

34 Vin la voi pe calea pregătită de Ilie pentru a lumina cu lumina mea pe copilul iubit care este 

umanitatea. Nu am venit să judec fărădelegile voastre, nici să privesc la petele voastre. Am venit doar 

pentru a-l transforma pe ignorant în discipolul meu și pe discipol în discipolul meu, astfel încât mâine să 

deveniți cu toții maeștri. 

35 Din moment ce aveți o misiune atât de dificilă în rândul umanității, nu trebuie să mergeți ca niște 

orbi, să rămâneți ignoranți și nici să dați dovadă de slăbiciune. Gândiți-vă și veți putea înțelege 

responsabilitatea dumneavoastră. Pregătiți-vă, pentru că spiritul vostru va trebui să îi arate Tatălui rodul 

misiunii sale. Dar liniștiți-vă inimile și continuați să Mă ascultați atâta timp cât vorbesc prin intermediul 

intelectului uman. 

36 Ți-am trimis sufletul pe pământ pentru a îndeplini această misiune, imprimându-i Legea Mea în 

spirit, și m-am îndreptat spre el pentru a-i dezvălui mari învățături și pentru a-i da un exemplu de iubire și 

de umilință, pentru ca el să știe cum să se întâlnească cu semenii săi, pentru a le aduce Vestea cea Bună și 

pentru a-i face să se împărtășească din lumina Mea. 

37 Cuvântul meu este ca un banchet la care îi invit pe toți să mănânce și să bea. Căci cu Mine nu sunt 

doar sufletele încarnate ─ nu, și locuitorii "văii spirituale" se bucură de concertul divin al învățăturilor 

Mele: Căci învățătura mea este universală. 
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38 Auzindu-mi vocea, unii, ca și alții, se simt ușurați de fărădelegile lor și pornesc pe urmele mele, 

ducându-și crucea. Dar, după ce ați experimentat această pace și răcorire în sânul meu, v-ați întors privirea 

spre această umanitate pentru a-i înțelege tragedia. 

39 În timp ce mâncați la masa mea pâinea vieții veșnice, gândiți-vă la foamea spirituală a semenilor 

voștri. În timp ce simți răcoarea și umbra acestui copac, te-ai gândit la cei care traversează deșertul, 

chinuiți de soare, de foame și de sete, uneori înșelați de reflexia unei pretinse oaze. 

40 Vă binecuvântez, pentru că simțiți durerea celorlalți. Rugați-vă și lucrați, căci aveți tot ce este 

necesar pentru a ușura suferința și a vindeca boala. 

41 Nu trebuie să jurați că Mă veți urma. Jurați să fiți credincioși Mie, fermi și ascultători, și rămâneți 

fideli rezoluțiilor voastre. 

42 Cuvântul meu devine o mângâiere pentru a-l face pe discipol să înțeleagă că a sosit momentul să 

plece și să aplice ceea ce a învățat. 

43 Cuvântul meu va lumina înțelegerea voastră ca o rază de lumină, o, popor iubit, și vă va lumina 

calea. 

44 Concentrează-te pe partea cea mai intimă a inimii tale, căci cel care nu se pregătește nu va simți 

prezența mea. El va auzi vocea purtătorului de voce, dar nu va primi esența divină pe care v-o trimit. 

45 Fă din inima ta un izvor curat din care să primești jetul de apă curată, care este înțelepciunea mea. 

46 Aceasta este o zi de amintire: într-o zi ca aceasta, i-am consacrat pe primii mei purtători de cuvânt 

pentru a face cunoscute prin ei noile mele directive și noile mele revelații. Spiritul lui Ilie a strălucit prin 

Roque Rojas * pentru a vă reaminti calea, care este legea lui Dumnezeu. 
*

 
 Numele acestui prim purtător de voce se pronunță "Roke Rochas". 

47 Momentul era solemn, sufletul celor prezenți tremura de frică și de încântare, așa cum a tremurat 

inima lui Israel pe Muntele Sinai când a fost proclamată Legea; așa cum au tremurat ucenicii când au 

văzut transfigurarea lui Isus pe Muntele Tabor, când Moise și Ilie au apărut spiritual la dreapta și la stânga 

Maestrului. 

48 Acel 1 septembrie 1866 a însemnat nașterea unei noi epoci, zorii unei noi zile: "Era a treia", care se 

deschidea pentru omenire. 

49 De atunci încoace, multe profeții și multe promisiuni pe care Dumnezeu le-a făcut omenirii timp 

de mii de ani s-au împlinit neîncetat. Ele s-au împlinit în voi, bărbați și femei care locuiți în lume în acest 

moment. Care dintre voi ar fi putut fi pe pământ când au fost rostite acele profeții și făcute acele 

promisiuni? Numai eu știu; dar esențialul este ca tu să știi că ți-am promis și că acum îmi îndeplinesc 

această promisiune. 

50 Cunoașteți acel "nor" pe care ucenicii mei M-au văzut înălțându-Mă când M-am făcut cunoscut 

pentru ultima oară? Pentru că, într-adevăr, este scris că mă voi întoarce "pe nor", și am împlinit-o. La 1 

septembrie 1866, Spiritul Meu a venit pe un nor simbolic pentru a vă pregăti să primiți noua învățătură. 

După aceea, în 1884, am început să vă dau învățătura mea. Nu am venit ca ființă umană, ci spiritual, 

limitat într-o rază de lumină, pentru a o lăsa să se odihnească pe o minte umană. Acesta este mijlocul ales 

de Voința Mea pentru a vă vorbi în acest moment și vă voi acorda credit pentru credința pe care o aveți în 

acest Cuvânt. Căci nu Moise este cel care te conduce prin pustie spre Țara Făgăduinței, nici Hristos ca om 

care te lasă să asculți Cuvântul său de viață ca o cale spre mântuire și libertate. Acum, vocea umană a 

acestor creaturi este cea care ajunge la urechile voastre și este necesar să vă spiritualizați pentru a 

descoperi esența divină în care sunt prezent. De aceea, vă spun că este meritoriu să credeți în acest cuvânt, 

pentru că este dat prin intermediul unor ființe imperfecte. 

51 Meritul va fi mai mare decât al celor care au crezut în Mine în a doua eră sau decât al celor care l-

au urmat pe Moise prin deșert. Dar nu vă va lipsi nici o clipă un ghid, căci Cuvântul Meu nu a fost vag sau 

imprecis, ci este o învățătură clar definită și perfectă. Mai mult, veți fi vegheați mereu de spiritul lui Ilie, 

care a venit în acest timp pentru a trezi lumea și pentru a deschide calea pentru ca sufletul omului să intre 

în prezența mea spirituală. 

52 Popor binecuvântat: Fie ca acest moment de aducere aminte să fie plin de bucurie pentru sufletul 

vostru și să fie dedicat și memoriei tuturor învățăturilor pe care vi le dau. Pregătiți-vă mințile și deschideți-
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vă inimile pentru ca Eu să pot turna harul Meu în ele. Uitați pentru o clipă de fleacurile lumii și apropiați-

vă de Mine în mod spiritual. 

53 Voi auziți Cuvântul Meu încă o dată prin intermediul unui purtător de cuvânt uman care, deși ales 

de Mine, nu este mai presus de voi și nici nu are ceva divin în el. Ei sunt purtătorii de cuvânt ai Cuvântului 

meu, creaturi încă imperfecte, deși înălțarea sufletului lor le permite să intre în comuniune cu Tatăl. 

Ascultați discursul de predare cu o ureche fină, astfel încât să vă treacă prin creierul dumneavoastră fără să 

se tulbure. Apoi, lăsați-o să strălucească în inima voastră ca o rază de lumină. Atunci sensul divin va 

ajunge la sufletul tău ca pâinea vieții veșnice. 

54 Când vă veți pregăti în acest fel, veți simți că am fost cu adevărat cu voi. 

55 Nu vreau ca voi să fiți tradiționaliști, dar este voința Mea ca voi să vă amintiți toate acele 

evenimente prin care M-am făcut cunoscut vouă și v-am dat exemple și învățături. Prin intermediul 

amintirii, celebrați o sărbătoare în inimile voastre, atunci pașii pe cale vor fi mai fermi. 

56 În 1866 am proclamat Legea din nou în poporul meu și am inaugurat astfel o nouă eră spirituală, 

îndeplinind astfel o promisiune a mea pe care v-am făcut-o în trecut. De atunci, Duhul meu Sfânt 

strălucește prin raza mea de pe firmamentul cerului, iar vocile îngerilor mei se aud și pe pământ. 

57 Acum este Era a Treia, în care am contopit într-o singură Lege Poruncile pe care vi le-am dat prin 

Moise ─ Doctrina Iubirii pe care v-am dat-o ca Iisus în Era a Doua, care a fost o confirmare a celei 

anterioare. Acum, în acest timp, vă dau această învățătură ca pe un far, ca pe o barcă de salvare, ca pe o 

scară spre perfecțiune, pentru ca voi să puteți atinge evoluția ascendentă a sufletului vostru. 

58 Vă dau învățătura mea cu multă simplitate și claritate, ca să știți să răspundeți ca buni duhovnici 

celor care vă vor întreba dacă sunteți mozaici sau creștini. 

59 Înainte ca Legea primei ere să vă fie revelată, trăiați în legea naturală, încurajați de oameni prin 

care vă recomandam virtutea, prin care vă dezvăluiam adevărul și dreptatea Mea ─ oameni prin care Mă 

revelam pe Mine însumi ca Dumnezeu al binelui și al iubirii. 

60 Poporul care a reușit să rămână în frica adevăratului Dumnezeu și să păstreze recunoașterea unui 

Dumnezeu al dreptății și al bunătății a fost poporul lui Israel. Dar acest popor nu a cunoscut o lege 

concretă și fixă până când Tatăl, văzându-l în pericol de a cădea în păgânism și idolatrie, a trimis din sânul 

Său un om cu duh puternic, care să livreze prin mijlocirea sa legea lui Dumnezeu pentru omenire, scrisă pe 

piatră vie. Acest om a fost Moise ─ eliberator și legiuitor ─ care, cu o credință de nezdruncinat și o mare 

dragoste pentru Domnul și pentru poporul său, a condus masele de oameni către un pământ potrivit pentru 

a construi un sanctuar și a aduce o închinare plăcută Dumnezeului viu și invizibil. 

61 Recunoașteți că v-am inspirat din cele mai vechi timpuri spre spiritualizare. Odată cu dăruirea 

Legii la Sinai, prima eră a omenirii a atins punctul culminant. Acel prim Emisar a fost ca o stea în pustiu, a 

fost degetul arătător care arăta calea, a fost sfătuitor și legiuitor, a fost pâinea când foamea se făcea simțită 

și apa care potolea setea. A fost un tovarăș bun în singurătatea deșerturilor și un ghid al poporului spre 

porțile țării mult dorite. 

62 Când Hristos a apărut printre oameni, în sânul aceluiași popor, trecuseră multe secole de la Moise. 

63 Era zorii unei noi zile pentru oamenii care așteptau sosirea Maestrului Divin care se născuse 

printre oameni și trăia pentru a-i învăța a doua parte a Cărții Vieții. 

64 Ați ajuns să-L cunoașteți pe Dumnezeul dreptății. Dar acum El a venit să se arate ca Dumnezeul 

iubirii și să pregătească un timp nou cu cuvântul și lucrările Sale, o viață nouă pentru suflet. Cea de-a doua 

eră și tot ceea ce v-am învățat cu Cuvântul Meu, cu miracolele și exemplele Mele, până la punctul 

culminant al Patimilor Mele, a fost foaia Legii Iubirii pe care am scris-o pentru voi. 

65 Acum, în Epoca a treia, Ilie își dezvăluie spiritul ca emisar și precursor al Duhului Sfânt, spunând 

prin intermediul minții umane: "Iată-l pe Ilie, profetul din Epoca întâi, cel care a apărut mai târziu pe 

muntele Tabor împreună cu Moise și cu Iisus la transfigurarea lui Hristos în fața ucenicilor. 

66 Ilie are cheia cu care a deschis cea de-a treia eră, noul timp. 

67 Acum puteți înțelege ceea ce nici măcar apostolii înșiși nu au putut înțelege din unele dintre 

revelațiile mele. 

68 Ilie este raza lui Dumnezeu cu a cărei lumină va risipi întunericul tău și te va elibera din robia 

acestui timp, care este cea a păcatului, și care îți va conduce sufletul prin pustiu până când va ajunge în 

"Țara Făgăduinței", în sânul lui Dumnezeu. 
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69 Recunoașteți cei trei mesageri ai lui Dumnezeu prin care ați primit legea și cele mai mari revelații. 

70 Timpul prezent a fost un timp de lumină pentru voi, în care v-au fost explicate revelațiile din trecut 

și v-au fost date profețiile despre ceea ce se va întâmpla. 

71 Dar acest timp al proclamării Mele prin intermediul intelectului unui purtător de voce va trece 

curând, iar apoi va veni un timp de har și de spiritualizare, când cel care se pregătește va putea să-mi 

vorbească în mod spiritual. 

72 Odată ce împărăția Mea va fi instaurată în inimile oamenilor, odată ce ispita va fi detronată și omul 

Mă va iubi mai presus de orice, această lume va deveni reședința marilor suflete, unde oamenii se vor iubi 

cu adevărat unii pe alții și vor ști să primească cu milă sufletele nevoiașe pentru a le reînnoi și a le umple 

de înțelepciune. 

73 Voi nu știți astăzi sub ce formă Mă voi dezvălui întregului pământ după 1950. Dar eu vă trezesc, 

pentru că veți experimenta că darurile și capacitățile spiritului vor prevala asupra simțurilor trupului, iar 

omenirea va simți că trăiește într-un timp nou, timpul dialogului de la spirit la spirit. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 237  
1 Bine ați venit, discipoli și studenți. Sunteți perseverenți în a primi instrucțiunile mele. Maestrul 

vostru vine la voi, căci este timpul anunțat în care v-am chemat pentru a vă ajuta să faceți primii pași pe 

calea spiritualizării. Ați cunoscut primele lumini ale acestei perioade care a început în 1866 și despre care 

nu știți când se va sfârși. 

2 În anul 1950, Cuvântul Meu prin intermediul minții umane va înceta. Dar voi continua să vă 

instruiesc într-un limbaj mai înalt: cel al spiritului. 

3 Dacă vă îndepliniți misiunea, popor al lui Israel, veți lăsa un exemplu, iar după voi vor veni cei 

care trebuie să continue această lucrare. Veți preda adevărata rugăciune, veți propovădui iubirea și o veți 

mărturisi prin faptele voastre. Când națiunile vor auzi cuvintele tale, vor fi conduse la reflecție și la 

rugăciune profundă pentru a găsi soluția la conflictele lor grave. Iar eu, Tatăl, voi coborî la toți pentru a-i 

încuraja și instrui pe toți copiii mei. 

4 O, umanitate, tu ești flămândă și însetată după Cuvântul meu, în timp ce poporul lui Israel are mai 

mult decât suficient! Nu l-ați văzut pe Duhul Sfânt coborând în omenire. Am venit să vă luminez sufletele 

și vă chem pentru a treia oară. Vreau să vă deschideți inimile și să-l lăsați pe acest "Rătăcitor" să intre și să 

plece cu tot ceea ce vă lipsește. Deschideți-vă urechile și cuvântul meu va intra în inimile voastre ca un 

balsam vindecător. Veți simți pacea mea, iar lumina mea vă va lumina calea și veți putea vedea ceea ce va 

urma. 

5 Sunt alături de tine în încercările mari și mici. 

6 Pregătesc valea în care îi voi aduna pe toți copiii Mei pentru Marea Judecată Universală. Voi 

judeca cu desăvârșire, iubirea și mila Mea vor cuprinde omenirea, iar în acea zi veți găsi răscumpărarea și 

vindecarea de toate relele voastre. Astăzi, când îți vei ispăși fărădelegile, sufletul tău să fie purificat. În 

acest fel veți fi pregătiți să primiți de la Mine moștenirea pe care am pregătit-o pentru fiecare dintre voi. 

7 Dacă am mai chemat poporul lui Israel și l-am pregătit ca Fiu Întâi-Născut, este pentru că el a 

purtat întotdeauna un mesaj al Divinității mele pentru omenire. Este mesagerul meu care poartă pe buzele 

sale esența mea și în inima sa adevărul meu. 

8 Îți vei recunoaște treptat greșelile, vei ști de ce te-ai împiedicat, căci lumina mea îți va lumina 

ființa și inima ta, care se închisese în fața mea, se va deschide din nou și din ea va izvorî un izvor de apă 

cristalină. 

9 Vă vorbesc din lumea de dincolo. Când îți vei înălța sufletul, Mă vei putea vedea. Mai ai încă un 

drum de parcurs pe calea evoluției tale, pentru ca ziua întoarcerii tale la Mine să vină. Eu, Tatăl vostru, vă 

voi îndulci zilele, vă voi da pace pentru ca voi să puteți supraviețui ultimei mari încercări care vă așteaptă. 

10 Profețiile referitoare la acest timp se împlinesc acum. Cei care dormeau au fost impresionați când 

au văzut evenimentele. Motivul era că nu citiseră în cartea profeților, în cartea Dumnezeului vostru. Dar 

eu voi face din voi discipolii mei care vor ști să interpreteze cuvântul meu din toate timpurile. 

11 Umanitatea se trezește treptat. Toți așteaptă lumina unei noi zile, zorii care trebuie să apară pentru 

a aduce pacea, înțelegerea și lumina care să lumineze totul pentru ei ─ o putere care va face ca tot ceea ce 

a fost denaturat în principiul său fundamental să revină la ordine. Ei așteaptă, de asemenea, un Ghid care 

va corecta imperfecțiunile, care va da sănătate celor bolnavi și înviere celor "morți". 

12 Această lumină a fost deja printre oameni, vă spune Maestrul, dar voi nu ați recunoscut-o. 

13 Vă ajut să restaurați tot ceea ce ați degradat. 

14 În timpul iminent al răspândirii Cuvântului meu, nu trebuie să falsificați nimic. Nu faceți ca 

această învățătură să fie greu de înțeles. Dacă vă pregătiți în duh și în adevăr, veți avea un răspuns bun 

pentru cei care vă întreabă. Veți arăta o lume infinită de lumină, veți vorbi despre simplitatea învățăturii 

mele, care reflectă sinceritatea, înțelepciunea și veridicitatea mea. 

15 Le vei spune că, odată cu venirea mea în acest timp, se vor împlini profețiile și promisiunile mele 

făcute în trecut. 

16 Acel Ilie a venit înaintea Mea pentru a pregăti calea prin care va veni Divinitatea Mea. 

17 Că a chemat sufletele la rugăciune și la adunare și a anunțat că a venit vremea Duhului Sfânt. 

18 Toate aceste învățături cu care v-ați obișnuit vor fi o mare revelație pentru semenii voștri și vor 

face să sune cele mai sensibile coarde ale ființei lor. 
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19 Manifestarea Duhului Meu prin om, venirea lui Ilie, prezența lumii spirituale ca sfătuitor ─ toate 

acestea le veți fi martori, iar ei, la rândul lor, vor fi fost martori ai altor manifestări spirituale cu care vor 

confirma Cuvântul Meu. 

20 Nu vă mulțumiți cu ceea ce ați realizat până acum. Cu atât mai mult vă puteți spori cunoașterea 

învățăturilor mele dacă practicați virtuțile. Întotdeauna vă voi dezvălui noi învățături pentru a vă încuraja 

sufletul pe calea dezvoltării. 

21 Odihniți-vă pentru câteva clipe, oameni iubiți, ascultați și pătrundeți cuvântul Maestrului. 

22 Vă pregătiți pentru a atinge obiectivul. Binevoitori sunt cei care au primit în înțelegerea lor harul 

de a transmite cuvântul meu. Atenți la învățătura mea sunt discipolii care au înțeles spiritismul, această 

învățătură care face un om nou din cel care o îmbrățișează. 

23 Sunteți încă discipolii mei, pe care nu pot să-i numesc încă maeștri. Prin urmare, continuați să 

interpretați învățătura Mea, luând ca bază sensul și simplitatea ei. Nu o complicați cu interpretarea voastră 

și lucrați pentru uniformizarea interpretării în rândul acestui popor, astfel încât să nu apară nicio discordie 

între voi. 

24 Îi veți întâlni pe drum pe cei care, știind că sunteți discipoli ai Spiritului Adevărului, vă vor pune 

următoarea întrebare, care este foarte firească pentru cel care vrea să știe mai mult decât știe: "Cum este 

viața de dincolo?". Apoi le veți explica transformarea pe care o suferă sufletul atunci când nu mai trăiește 

într-un corp uman pentru a locui în regiunile spirituale. Nimeni nu cunoaște încă această viață în toată 

plinătatea ei. Acesta a fost întotdeauna un gând care l-a preocupat pe om, o întrebare fără răspuns care îi 

stârnește curiozitatea. Câți au profitat de această nevoie spirituală de cunoaștere și înțelegere pentru a 

profita de ignoranță, semănând neadevărul în inimile credulilor. Nimeni nu poate spune cu deplină 

certitudine cum va fi viața de apoi. Nimeni nu poate spune cu exactitate cum este sufletul acolo și în ce fel 

se trăiește în alte lumi ale vieții. 

25 Mintea umană este încă prea limitată pentru a înțelege ceea ce numai spiritul superior poate 

recunoaște și înțelege. Deocamdată, limitați-vă la a înțelege și explica ceea ce învățătura mea v-a 

dezvăluit, care conține o lumină infinită și care servește ca o bază solidă pentru viitorul vostru spiritual. 

Nu dați frâu liber imaginației voastre dând explicații acestor mistere, pentru că ele ar părea omenirii teorii 

ciudate; dar învățătura mea este întemeiată pe adevăr. 

26 Vă explic fiecare revelație, astfel încât să nu existe nimic care să nu fi fost bine înțeles de voi. 

Deocamdată, nu trebuie să știți mai mult decât ceea ce v-am dezvăluit. Căci dacă ați înțelege mai mult din 

viața spirituală decât v-am dezvăluit Eu, v-ați pierde interesul pentru această viață, ați cădea în misticism 

sau în extaz. Ați trăi într-o contemplație inutilă și nu v-ați mai îndeplini misiunea importantă pe care o 

aveți de îndeplinit în lume. 

27 Mulți au încercat să exploreze casa sufletului fără să poată vedea dincolo de ceea ce este permis. 

Dar celor care întreabă: "Cum comunică lumea spiritelor prin intermediul unei minți umane?" le răspund 

astfel: folosindu-se de facultățile voastre de rațiune și de intuiție, așa cum face și sufletul vostru. 

28 Învățătura mea în acest timp, ca și în "Al doilea timp", va zgudui omenirea. Ipocriții vor trebui să 

se confrunte cu sinceritatea. Falsitatea își va arunca masca și adevărul va străluci. Adevărul va învinge 

minciuna care învăluie această lume. 

29 Omul va fi capabil să înțeleagă și să recunoască tot ceea ce conține rațiune și adevăr; dar tot ceea 

ce a fost forțat să creadă, chiar dacă nu a înțeles, se va respinge singur. Prin urmare, învățătura mea se va 

răspândi pentru că emană lumină, de care oamenii au nevoie. O mare parte din această lucrare vă aparține, 

prin faptul că ați dezvăluit semenilor dumneavoastră începutul și scopul ei. 

30 Aveți grijă să nu o falsificați, căci este o comoară pe care v-am încredințat-o și pe care trebuie să 

mi-o restituiți. Responsabilitatea voastră este mare ─ mai puțin mare este cea a celor care nu au auzit 

direct Cuvântul Meu. Căci, în timp ce ei acționează în ignoranță, voi acționați cu deplină siguranță, știind 

ce puteți accepta și ce trebuie să respingeți. Când simțiți pericolul și cădeți în ispită, o faceți de bunăvoie, 

în deplină cunoștință de cauză. Nu mai există nici o justificare pentru a vă comporta prost. 

31 Acolo unde corpul vrea să-și facă voia, dovedește puterea și superioritatea sufletului tău. La ce ți-

ar folosi să dobândești cunoștințe dacă nu le-ai aplica? Aveți în fața ochilor o carte de înțelepciune care vă 

explică ce trebuie să faceți la fiecare pas pe care îl face sufletul. Dacă ar fi să închizi în mod egoist această 

carte și să nu te folosești de cunoștințele ei pentru a te domina sau a te ghida ─ cum ai putea apoi să 
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propovăduiești adevărurile ei când lucrările tale dovedesc contrariul a ceea ce vrei să instruiești? Cum ai 

putea să le servești ca un toiag semenilor tăi, atunci când cazi în cale? Cum îi veți ridica pe cei căzuți când 

voi nu aveți nici măcar suficientă putere să vă ridicați pe voi înșivă? Fiți conștienți: Dacă doriți să 

exercitați o influență benefică asupra semenilor dumneavoastră, trebuie să dați un bun exemplu. 

32 Nu uitați că adevărul va prevala întotdeauna în fața voastră. 

33 Pentru a ajunge la capătul acestei căi, va trebui să depășești multe obstacole. Cei care au învins 

ispita au cel mai mare merit. 

34 Munca în domeniile mele este grea, dar plină de satisfacții. 

35 Nu vă închideți urechile la vocea conștiinței. Pentru că poate exista un abis în fața picioarelor tale, 

iar odată ce te afli pe o pantă alunecoasă, este greu să te întorci înapoi. 

36 Adunați mana spirituală care coboară peste voi, pentru ca ea să vă hrănească pe tot parcursul 

traversării deșertului. 

37 Aici este oaza, hoinarule. Odihnește-te pentru câteva momente sub acest palmier și recuperează-ți 

forțele pierdute. Nu uitați că mai este încă un drum lung de parcurs și că veți avea nevoie de energii pentru 

a ajunge la capătul lui. 

38 Ce te poate opri în drumul tău? Ce temeri ai? Roagă-te și vei înlătura obstacolele. Aveți credință în 

rugăciune și veți vedea că imposibilul va deveni posibil. 

39 Trebuie să fiți un popor puternic pentru a putea triumfa, și nimic nu vă va da mai multă putere 

decât împlinirea legii mele. 

40 Multe ispite, persecuții și trădări vor veni peste voi. Vor fi unii care vor avea plăcerea de a vă 

presăra calea cu spini. Dar din toate acestea veți ieși victorioși dacă vă veți încrede în Mine, dacă veți 

rămâne uniți și dacă veți persevera în a urma instrucțiunile Mele. 

41 Acest popor de aici va crește pe zi ce trece. Totuși, deși mulțimile care se grăbesc să asculte 

cuvântul Meu vi se par mari astăzi, vă spun cu adevărat că se vor dovedi mici când le veți compara cu cele 

care se vor aduna după plecarea Mea, în timpul mărturiei voastre. 

42 Trebuie să vă spun, totuși, că vestea Noului Popor al Domnului nu se va răspândi până când nu vă 

veți dovedi demni, prin unitatea și fraternitatea voastră, de marile miracole și dovezi de putere pe care le 

am pregătite pentru poporul Meu. 

43 Nu vă cer să faceți un sacrificiu, nu vă cer cea mai înaltă perfecțiune, vă cer doar hotărârea 

irevocabilă de a vă supune poruncilor Mele și puțină milă față de voi și față de semenii voștri; de restul mă 

ocup eu. Dar când veți fi făcut acest pas în siguranță, vă voi cere să faceți un pas și mai mare, pentru a nu 

rămâne în deșert, pentru că nu este casa voastră. Știi că în dezvoltarea sa sufletul tău va găsi pământul 

binecuvântat al făgăduinței, acolo unde îți îndrept pașii. 

44 Nu spuneți niciodată: "M-am luptat mult, dar nimeni nu mi-a văzut eforturile și sacrificiile". Nu 

uitați că vă văd fiecare pas și vă înregistrez fiecare lucru pe care îl faceți. Nu așteptați recompense din 

partea lumii, nici înțelegere sau dreptate deplină din partea vecinilor voștri. Încredeți-vă în Mine, căci vă 

spun cu adevărat că nu voi lăsa niciodată așa ceva, ceea ce este drept răsplată pentru voi. 

45 Și nici nu credeți că trebuie neapărat să muriți pentru a vă culege recolta ─ nu, unele roade vă vor 

fi deja date în această viață ca răsplată pentru meritele voastre în cadrul vieții umane. Pe de altă parte, 

acele merite, care au fost spirituale, vor rămâne nerăsplătite până când va veni vremea când veți fi în 

lumea de dincolo. 

46 Să fie lumină în mintea voastră, o, oameni buni, pentru ca să înțelegeți și mai apoi să practicați 

inspirația cuvântului divin. 

47 Iubiți ucenici! Veniți la Mine după ce v-ați purificat inima ca un vas în exterior și în interior pentru 

a primi Cuvântul Meu. Tot ceea ce provine de la Mine este pur. Iar dacă vreți să Mă cunoașteți, trebuie să 

vă pregătiți cu inima curată, astfel încât să puteți primi conținutul spiritual al Cuvântului Meu, să-i 

înțelegeți semnificația și, ulterior, să-l puneți în aplicare. 

48 Iubiți-vă și respectați-vă unii pe alții, indiferent de credința, idealul și condiția spirituală. Practicați 

unanimitatea, de asemenea, iertați. Nu vă ocupați de afacerile altora pentru a-i judeca. Dar dacă doriți să 

interveniți, faceți-o, și va veni ziua în care vă veți uni și veți lupta pentru același ideal. 

49 Ți-am pus caritatea la încercare. Te-am pus în calea celor bolnavi, a celor suferinzi și a celor 

obosiți de marile dureri ale acestui timp. Am trimis nenumărate încercări în sânul familiilor voastre pentru 
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ca voi să aveți ocazia să aplicați învățătura mea. Ați suferit printre cei dragi vouă și Îmi cereți cu ardoare 

pentru ei. Dar eu vă spun: Cereți-Mi și pentru străini, pentru toți cei care vă ies în cale, așa cum ați făcut-o 

pentru părinții voștri sau pentru copiii voștri, ca să practicați adevărata milă. 

50 Durerea a sensibilizat inimile și, în dorința lor de a găsi consolare, Mă caută pe Mine. Eu le dirijez 

pașii și știu momentul potrivit când se vor alătura Lucrării Mele. Sunt mulți care nu sunt încă pregătiți să 

Mă asculte, iar pașii lor îi voi opri până când vor fi pregătiți să primească revelațiile Mele. 

51 Ca să crezi în munca mea, ai nevoie de credință. Totul în ea este spiritual. Nu v-am dat manifestări 

materiale. V-am cerut doar să vă ridicați pentru a intra în Prezența mea și pentru a simți cum vă învăluie 

iubirea și mila mea. 

52 Am pregătit ochii spiritului, ochii credinței, pentru ca voi să Mă vedeți, și am păstrat puritatea 

sentimentelor din inimile voastre, ca să mă pot folosi de ele. Darurile voastre sunt încă ascunse, dar 

Cuvântul Meu le va trezi pentru ca voi să vă puteți începe misiunea. 

53 Tot ceea ce am așezat în mediul tău este perfect și plăcut, și totuși văd că nu ești fericit, că nu ești 

mulțumit de destinul tău, și asta pentru că nu ai pătruns în viață și nu ți-ai înțeles adevăratul scop. Nu voi fi 

eu cel care va enumera beneficiile pe care vi le acord, ci veți fi voi cei care, din recunoștință, veți 

recunoaște iubirea pe care o arăt fiecăruia și binele pe care vi-l acord. 

54 V-am trimis să vă reparați pentru că vă iubesc și vreau să vă văd puri și demni de Mine. Ai găsit 

calea ta presărată cu spini, ca și Isus în al doilea veac, și asta pentru că vreau să mă iei ca exemplu, să 

înveți să lupți pentru ca după fiecare victorie pe care o vei obține să fii mai puternic. Am pregătit totul 

pentru bunăstarea ta. Totul este creat după dragostea și dreptatea Mea, căci Eu sunt Tatăl și Judecătorul 

inexorabil care nu cedează în deciziile Sale. 

55 Iubiți oameni, lăsați-Mă să fac voia Mea. Supuneți-vă Legii Mele și Eu vă voi călăuzi spre pace și 

glorie spirituală. Acesta este destinul tuturor creaturilor Mele. Ia-ți crucea și urmează-Mă. 

56 Sunteți plini de daruri, aveți inteligență, voință și rațiune pentru a vă face treaba. Calea ta de 

dezvoltare este una lungă pentru că te oprești mereu. Dacă ați lua calea cea dreaptă, calea renunțării de 

sine și a împlinirii misiunii, ați fi fericiți, ați aprecia viața, ați ști să iubiți, ați recunoaște valoarea darurilor 

voastre spirituale și nu ați tânji după ceea ce au alții. 

57 Munca mea se bazează pe libertate. Îți luminez sufletul pentru ca tu să Mă recunoști. Tu ești 

creatura privilegiată pe care am creat-o "după chipul și asemănarea mea" și în tine am pus darurile mele de 

har. 

58 Scara pe care vei urca este mare și nu știi pe ce treaptă de dezvoltare te afli. Calea pe care o 

parcurgeți astăzi a fost predestinată pentru voi în funcție de evoluția voastră. Căci totul este legat și supus 

unor legi neschimbătoare și eterne. 

59 Templul despre care vă vorbesc în alegorie este spiritual. Nu este clădirea construită cu pietre, ci 

templul iubirii, credința ființei umane care vrea să se înalțe până când ajunge la Mine. Generațiile viitoare 

vor construi pe bazele bune pe care le puneți. 

60 Mare va fi bucuria celor din urmă atunci când le voi prezenta lucrarea Mea, Cuvântul Meu. Cât de 

mult M-au căutat! Cât de mult au suferit pentru a ajunge la Mine! Scopul lor este unul singur: să găsească 

calea spirituală, să ajungă la sursa unde își pot hrăni și desăvârși sufletul. Și ce progrese vor face în modul 

lor de a acționa! Ei vor mărturisi prin ce au trecut în dorința de a primi Cuvântul Meu, iar voi veți 

mărturisi că îi așteptați, căci v-am anunțat acest lucru ca pe o profeție. Ți-am încredințat o parte din 

Lucrarea Mea pentru a o duce la bun sfârșit și, după ce o vei termina, vei zâmbi cu satisfacție că ai 

colaborat cu Dumnezeul tău. 

61 Odihnește-te, lasă-ți sufletul să se hrănească. Permiteți-i inimii voastre să bată mai repede atunci 

când îmi simte prezența. 

62 Vă încurajez pe cale ca să nu stați pe loc. Eu sunt Cel care știe cine a folosit timpul și 

oportunitățile, cine a irosit timpul și cine merge cu greu pe calea dezvoltării spirituale. 

63 Veți putea da socoteală despre progresele sau întârzierile dumneavoastră doar atunci când vă veți 

afla în mediul spiritual. 

64 Voi pregăti totul pentru ca în acest moment, când veți trăi din nou pe pământ, să îl întâlniți pe 

Maestru așa cum se face cunoscut prin om, pentru a vă reaminti sarcina voastră de a lăsa o urmă de 
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exemple bune, astfel încât, prin ele, cei care au trăit în ignoranță, în idolatrie și în fanatism religios, să 

ajungă pe calea cea bună. 

65 Te voi pregăti astfel încât buzele tale umile să surprindă oamenii cu lumina, profunzimea și 

adevărul cuvintelor tale. Voi sunteți martorii mei, mesagerii mei și, de asemenea, înaintașii mei. 

66 Dacă din când în când vă corectez și chiar vă mustru, este pentru că patimile, vârtejurile sau 

nenorocirile întunecă pentru scurt timp lumina înțelegerii voastre și vă fac să cădeți în aberații, în 

materialism sau în insensibilitate rece. 

67 Mila mea vă conduce pe calea mântuirii și a îndepărtat orice bandaj al ignoranței de pe ochii voștri, 

astfel încât să puteți vedea luminile în această călătorie a vieții. Amintește-ți că orice ochi ─ păcătos sau 

nu ─ Mă va privi. 

68 V-ați întrebat dacă există credință adevărată în inima voastră? Ați simțit căldura acelei flăcări? 

69 Vă dau acum dovada că există credință adevărată: 

70 Când inima nu dispare în ceasul încercării; când pacea pătrunde în suflet în cele mai critice 

momente. Cel care are credință este în armonie cu Mine, pentru că Eu sunt viața, sănătatea și mântuirea. 

Cel care caută cu adevărat acest port și acest far nu piere. 

71 Cine posedă această virtute face minuni care depășesc orice știință umană și dă mărturie despre 

spirit și viața superioară. 

72 Necredinciosul nu te va face să devii nestatornic dacă crezi în Mine, și nici calomnia nu te va putea 

răni. 

73 Am încurajat credința din voi, v-am făcut puternici prin încercări pentru ca voi să continuați să 

chemați mulțimile care se vor hrăni din credința voastră. 

74 V-am spus în acest timp: Nu Mă căutați în trupurile prin care vă vorbesc, pentru că atunci v-ați 

simți jigniți de imperfecțiunile lor și ați atribui aceste neajunsuri lucrării Mele. Mergeți până la fundul 

cuvântului pe care îl rostesc acele buze și în sensul lui, în esența lui, îl veți descoperi pe Maestru. 

75 Nu-i idolatrizați pe cei prin care Mă fac cunoscut, pentru că atunci ei ar fi cei care ar ocupa locul 

pe care altădată îl ocupau în inimile voastre imaginile pictate pe pânză sau sculpturile sculptate în piatră, și 

ați continua să cădeți pradă materialismului și fervoarei religioase pe care Tatăl nu a permis să pună 

stăpânire deplină pe sufletul vostru. 

76 Păstrați sensul Cuvântului, astfel încât, atunci când nu veți mai auzi această învățătură, să simțiți că 

în adâncul inimii voastre răsună Cuvântul ceresc, înălțându-vă și invitându-vă să intrați în dialog direct cu 

Domnul vostru. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 238  
1 Iubiți oameni, Maestrul vă spune: Eu vin cu dorința pentru poporul Meu, pentru sanctuarul care 

este în inima ta. Este timpul ca cei care mi-au închis-o să o deschidă spre spiritualizare. Cei care au 

distrus-o, să o reconstruiască și să îi dea soliditate. Cu cine este în întuneric, să fie luminat cu lumina 

credinței. Dar, cu adevărat, vă spun: nu vă pierdeți timpul construind lăcașuri de cult materiale, crezând că 

devotamentul, harul și arta pe care le cheltuiți pentru ele este cea mai bună închinare pe care Mi-o puteți 

oferi. 

Vă permit doar să vă pregătiți camere simple în care să vă puteți proteja de intemperiile vremii sau de 

privirile indiscrete. Nu ar trebui să numiți "temple" aceste locuri de întâlnire, care sunt destinate doar 

pentru adunările voastre, pentru că s-ar putea întâmpla ca cei ignoranți să ajungă să se închine la aceste 

locuri ca și cum ar fi sfinte. 

2 Nu introduceți ritualuri sau ceremonii în serviciile dumneavoastră. Făcând acest lucru, v-ați putea 

îndepărta de misiunea pe care v-am încredințat-o, aceea de a răspândi mila și iubirea. 

3 Simplitate și simplitate atât în exterior cât și în interior este ceea ce vă cer. Cu aceasta, veți avea 

prezența mea plină de glorie în sufletul vostru. 

4 Eu sunt în inimă și trăiesc în sufletul tău. De ce ar trebui să Mă reprezentați prin obiecte materiale, 

când voi simțiți prezența Mea divină în cea mai intimă parte a ființei voastre? Nu credeți că, dacă aș fi 

căutat splendoarea lumească, m-aș fi născut ca om în templul Sionului în loc să mă nasc într-un grajd? Ce 

obstacol ar fi putut împiedica nașterea Mea în acel loc, din moment ce știți că Maria era cunoscută în 

Templu, era devotată și ascultătoare tuturor directivelor divine? 

5 Reflectați asupra Cuvântului Meu și amintiți-vă că nu am căutat niciodată închinare exterioară din 

partea oamenilor, că am cerut de la ei doar dragostea, înălțarea, credința și tot ceea ce este rodul sufletului 

lor. 

6 Pentru o perioadă de timp, veți avea încă aceste locuri pentru a vă sărbători întâlnirile. Pentru că 

ele sunt încă necesare pentru ca în ele să auziți Cuvântul pe care vă las să îl pătrundeți și să încercați să îl 

folosiți. Dar timpul pentru a vă învăța, timpul pregătirii voastre va trece și atunci nu veți mai avea nevoie 

de ei. 

7 Flacăra credinței se va aprinde din ce în ce mai mult în sufletul ucenicului meu, fiecare inimă va fi 

altarul meu, iubirea față de aproapele va fi pentru ei o închinare, iar în fiecare casă va exista un sanctuar. Îi 

veți face pe semenii voștri să înțeleagă că prin rugăciunea lor sufletul lor se ridică deasupra oricărui lucru 

dăunător și a oricărei mizerii pământești și vor putea să realizeze că templul Domnului este universal, este 

infinit și că este pretutindeni, atât în sufletul omului, cât și în trupul său, atât în cele vizibile, cât și în cele 

invizibile. Ei vor înțelege că, așa cum a trecut timpul în care Mi-au adus jertfe de sânge, tot așa trebuie să 

treacă și închinarea lui Dumnezeu prin rituri sau ceremonii exterioare. Spiritualizarea va purifica mediul 

vostru uman și învățătura Mea va fi înțeleasă. 

8 Va veni adevărata rugăciune, închinarea spirituală înaltă a lui Dumnezeu, care este plăcută înaintea 

privirii mele divine ─ penitența corect înțeleasă, care este pocăință, îndreptare și reparație pentru 

fărădelegile comise. Adevărata iubire bazată pe puritatea inimii va apărea în oameni, iar oamenii vor 

înțelege că pentru rugăciune sunt suficiente momente scurte, dar că pentru a-și îndeplini sarcina de a face 

binele printre oameni, au nevoie de toate momentele vieții lor. 

9 Reflectați asupra învățăturilor mele, o, discipoli, pătrundeți-le și veți descoperi în miezul lor mai 

mult, mult mai mult decât ceea ce exprimă cuvintele. Vă voi asista și vă voi lumina, astfel încât să puteți 

recunoaște tot ceea ce a rămas ascuns în cuvintele mele, deoarece mintea purtătorului de voce nu a fost 

capabilă să le transmită. 

10 Vă urez bun venit astăzi. Stai jos la masa mea. Îl primesc atât pe cel care Mă iubește, cât și pe cel 

care Mă respinge. Vă mângâi pe toți în mod egal, pentru că toți sunteți copiii mei. 

11 Eu Mă prezint printre păcătoși. Există vreun om neprihănit pe pământ? Eu vă ofer bunurile 

Împărăției mele și vă pun la îndemână mijloacele de a le obține. Dacă Îmi cereți Împărăția Cerurilor, v-o 

voi da, pentru că v-a fost promisă încă de la începutul timpului. Voi, copiii Domnului, sunteți moștenitorii 

împărăției. Dar câte merite trebuie să îndeplinești pentru a lua Țara Făgăduinței! Unii o vor obține printr-o 

luptă lungă și dureroasă, în timp ce alții vor face pași mari pe drum și se vor apropia curând de împărăția 
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luminii. Îți amintești ce i-am promis lui Dimas în timp ce era în agonie, când i-am văzut pocăința, credința 

și umilința? I-am oferit să fie cu Mine în Paradis chiar în acea zi. 

12 Vă rog să îi considerați pe acești oameni de aici ca fiind reprezentanții voștri: Când vă veți ridica 

în voi înșivă, vă veți iubi unii pe alții și vă veți ierta unii altora greșelile? Când va fi în sfârșit pace pe 

planeta voastră? 

13 Iertarea, care izvorăște din iubire, învață doar doctrina mea, și posedă o forță puternică de a 

schimba răul în bine, de a converti și transforma păcătosul într-o persoană virtuoasă. 

14 Învățați să iertați și veți avea un început de pace în lumea voastră. Dacă ar fi necesar să ierți de o 

mie de ori, ar trebui să o faci de o mie de ori. Nu știi că împăcarea la momentul potrivit te va salva de la a 

bea un pahar de suferință? 

15 Vă vorbesc despre durerea pe care o meritați, pe care o înmulțiți din ce în ce mai mult și care, când 

vine ceasul, se revarsă. Niciodată nu le-aș înmâna copiilor mei o astfel de cupă; dar, în dreptatea mea, pot 

totuși să vă permit să culegeți roadele răutății, mândriei și temerității voastre, pentru ca voi să vă întoarceți 

la mine pocăiți. 

16 Oamenii mi-au sfidat puterea și dreptatea atunci când au profanat cu știința lor templul naturii în 

care totul este armonie, iar judecata lor va fi acum inexorabilă. 

17 Forțele elementare vor fi dezlănțuite, cosmosul va fi zguduit și pământul va tremura. Atunci 

oamenii vor fi îngroziți și vor dori să fugă, dar nu vor avea scăpare. Ei vor dori să supună forțele 

dezlănțuite și nu vor putea. Pentru că se vor simți vinovați și, căindu-se prea târziu de prezumția și nebunia 

lor, vor căuta moartea pentru a scăpa de pedeapsă.  

18 Voi, oameni buni, cunoașteți aceste profeții și sunteți responsabili pentru tot ceea ce se va întâmpla 

dacă nu "creșteți" și nu vă străduiți să păstrați pacea pe care v-am încredințat-o. 

19 Pregătește-ți bastonul și bagajul de voiaj, pentru că te voi trimite ca profeți și mesageri, ca să 

avertizezi neamurile. 

20 Unii vor merge spre est, alții spre vest, iar alții spre alte puncte și căi ale pământului. 

21 Nu vă lăsați înfumurați la gândul că voi sunteți cei favorizați cărora le-am dat ordinele mele în 

acest timp pentru a vă face discipoli ai mei. Dar vă mai spun și următorul lucru: Nu vă mulțumiți să fiți cei 

chemați. Câștigă-ți merite pentru a te număra printre cei aleși. 

22 Alungă de la tine orice deșertăciune, ca nu cumva să te asemeni viermelui care se umflă cu 

umezeala pământului și apoi se dizolvă în nimic. 

23 Să nu dormiți cu încredere că vă iubesc foarte mult ca să nu vă împiedicați. Sunteți foarte iubiți, 

dar sunteți și foarte încercați. 

24 Trei sferturi din suprafața Pământului va dispărea și doar o parte va rămâne pentru a fi refugiul 

celor care vor supraviețui haosului. Veți fi martorii împlinirii multor profeții. 

25 Voi, oameni buni, îndepliniți instrucțiunile Mele și voi face ca lucrurile promise să se împlinească 

pentru voi. 

26 Rugați-vă, vegheați, semănați iubire, răspândiți lumină, lăsați o urmă de milă și veți fi în pace cu 

conștiința voastră și în armonie cu Creatorul. 

27 Ascultați cu atenție acest cuvânt, ca să-l puteți interpreta și să-l semănați în inimile semenilor 

voștri. Nu vă mulțumiți să o înțelegeți: vorbiți despre ea, dați un exemplu și învățați prin faptele voastre. 

Fiți sensibili, ca să știți când este momentul potrivit pentru a vorbi și când este momentul potrivit pentru ca 

faptele voastre să dea mărturie despre învățătura mea. 

28 Eu vă dau o singură limbă pentru a răspândi Cuvântul meu, iar această limbă este iubirea 

spirituală, care va fi înțeleasă de toți oamenii. Este o limbă plăcută pentru urechea și inima oamenilor, care 

va dărâma, piatră cu piatră, turnul Babel pe care l-au ridicat în inimile lor. Atunci judecata mea va lua 

sfârșit, pentru că toți se vor considera frați și surori. 

29 Câmpurile sunt receptive și fertile, oameni buni. Pregătiți-vă spiritual și fizic, atunci veți îndeplini 

condițiile pentru a pleca și a semăna sămânța acestei revelații și, în același timp, pentru a deschide calea 

noilor generații. 

30 V-am promis că voi trimite spirite de mare lumină să trăiască printre voi. Ei așteaptă doar 

momentul să se apropie de pământ, să se întrupeze și să îndeplinească o mare misiune de restaurare. Când 
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acele spirite vor trăi atunci în această lume ─ ce veți avea de învățat? Adevărat vă spun: Nimic! Căci ei 

vor veni să învețe, nu să învețe. Veți fi uimiți să-i auziți vorbind despre lucruri profunde din copilărie, să-i 

vedeți discutând cu savanți și teologi, uimindu-i pe adulți cu experiența lor și recomandându-le copiilor și 

tinerilor calea cea bună. 

31 Binecuvântat este căminul care primește în pântecele său unul dintre aceste spirite. Cât de grele 

vor fi sarcinile de ispășire pe care le vor suporta cei care vor încerca să împiedice îndeplinirea misiunii 

mesagerilor mei! 

32 Înțelegeți acum de ce vreau să vă purificați și să vă reînnoiți din ce în ce mai mult, astfel încât 

roadele voastre să devină din ce în ce mai pure, din generație în generație. 

33 Poate că locuința voastră va fi cea care va primi prezența acelor Ființe de Lumină? Dacă sunteți 

pregătiți, vă voi alege, dacă nu, voi căuta inimi potrivite și le voi trimite acolo. 

34 Voi, cei de aici, credeți în profețiile mele. Dar vor fi mulți care vor respinge cuvintele mele în acest 

moment, așa cum au respins revelațiile anterioare. Dar nu vă tulburați, căci atunci când cuvintele mele se 

vor împlini, ei vor fi primii care își vor coborî fețele, rușinați de necredința lor. 

35 Orice revelație divină care a fost negată de oameni va fi recunoscută și crezută. Tot ceea ce a fost 

uitat sau ascuns de biserici și secte va ieși la lumină. 

36 Trebuie să învățați lumea, prin exemplul vostru, să pătrundă cu spiritualitate și respect în 

învățăturile celor revelate prin Tatăl și să nu încerce să depășească ceea ce este acordat prin El. Iubire, 

smerenie, respect ─ iată ce trebuie să înveți o umanitate care și-a propus dintotdeauna să exploreze 

misterele Domnului fără pregătire spirituală. 

37 Nu respectați dormitorul părinților voștri? Atunci respectați și mai mult secretele Tatălui vostru 

ceresc. Sunt atât de multe lucruri pe care vi le-am dezvăluit și vi le-am arătat, încât nu le-ați înțeles încă pe 

toate, și deja cereți să pătrundeți noi secrete. 

38 Vouă ─ discipoli ai unei științe superioare, ai unei înțelepciuni care aparține unei vieți mai înalte 

decât cea umană ─ vă spun să nu doriți să știți mai mult, să știți mai mult decât ceea ce vă dezvălui, căci 

atunci ați cădea curând în eroare. V-am dat multe învățături și mai am multe de dat prin intermediul 

intelectului uman. Veți cunoaște încă multe revelații noi și veți înțelege mai mult decât v-ați imaginat. 

39 Cuvântul meu, care este o instrucțiune divină, va fi mereu însoțit de încercări și de evenimente din 

viața voastră, astfel încât această învățătură să fie din ce în ce mai mult confirmată în inimile voastre și voi 

nu veți fi discipoli teoretici, ci discipoli care dau mărturie despre adevărul meu prin faptele voastre. 

40 Nu-i așa că de multe ori nu înțelegeți decât unul dintre cuvintele mele atunci când ați trecut printr-

o încercare? 

41 Când v-am vorbit ocazional despre nemurirea sufletului, despre ideile false pe care le aveți despre 

viață și moarte, nu M-ați înțeles în momentul în care ați auzit învățătura Mea. Dar apoi o încercare a lovit 

casa ta, ai văzut o persoană dragă plecând din această lume, iar ochii tăi s-au deschis la realitate, la lumina 

adevărului, și Mi-ai mulțumit pentru că am pus atâta perfecțiune în toate lucrările Mele și pentru că te-am 

smuls din ignoranța și eroarea ta. 

42 Pătrundeți în Cuvântul meu cu mintea și cu spiritul. Concentrează-te asupra miezului ființei tale, 

astfel încât să existe o singură voință între spirit și corp. În acest fel, veți înțelege mai ușor învățătura mea 

și veți depăși încercările cu mai multă înălțime. 

43 Ferice de cei săraci în bunurile lumii care iau pâinea Cuvântului Meu cu dorința de a fi mari, căci 

pe calea Mea o vor dobândi. Fericiți sunt cei care ─ deși sunt bogați în lume ─ își lasă confortul pentru a 

învăța de la Mine, căci ei vor cunoaște adevărata bogăție. 

44 Astăzi, Spiritul meu coboară asupra umanității într-o rază de lumină, într-un moment în care nu 

există nici frică de dreptatea mea, nici iubire unii pentru alții. 

45 Voi sunteți un popor umil, martori ai prezenței mele și ai cuvântului meu. Dar în acest popor există 

o lipsă de iubire și nu văd niciun respect pentru manifestarea Mea, pentru că s-au obișnuit cu ea. Acesta 

este motivul pentru care vă cer uneori socoteală, atacând indiferența inimilor voastre cu cuvântul meu plin 

de dreptate. 

46 Gândiți-vă, o, ucenici: dacă acum nu aveți respect pentru această lucrare divină, mai târziu nu veți 

putea fi cei care merg pe calea împlinirii datoriei ca lucrători ascultători în lucrarea Maestrului vostru. 
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47 Momentul prezent este un test pentru umanitate. Marile națiuni ale lumii se pregătesc să se 

năpustească una asupra celeilalte ca niște fiare însetate de sânge și orbite de ură. Popoarele mici se tem de 

semnele războiului, care înseamnă durere și distrugere. Casele se întunecă, inimile bat cu groază, iar cei 

care iubesc pacea și dreptatea sunt chinuiți de ideea unui război care amenință pacea omenirii. 

48 Câte vise de progres se spulberă în aceste momente! Câte iluzii sunt spulberate și câte vieți sunt 

deja condamnate la moarte. Acesta este momentul să vă începeți munca, să vă faceți simțită prezența în 

lume, o, oameni buni. Acesta este momentul potrivit pentru a ne ruga. 

49 Rugați-vă, făcându-vă simțită credința și unindu-vă inima cu cea a tuturor celor care Mă cheamă în 

acest ceas de angoasă, cerând să se facă pace în lume. Rugați-vă pentru toți cei care s-au îndepărtat de 

orice folosire activă a sufletului și trăiesc doar în urmărirea unui scop material pe care și l-au stabilit 

pentru ei înșiși datorită pretențiilor lor de putere, a urilor lor. 

50 Umpleți camera cu gânduri mai puternice. Fie ca fiecare dintre ei să fie ca o sabie care luptă în 

invizibil ─ acolo unde vibrează gândurile oamenilor ─ pentru a duce la distrugerea forțelor întunecate care 

amenință să pună stăpânire pe lume. Totuși, aveți încredere în puterea rugăciunii. Pentru că, dacă credeți 

că se pierde în infinit, nu va avea puterea necesară pentru a ajunge la mințile semenilor voștri. 

51 Gândurile voastre ajung întotdeauna la Mine, oricât de imperfecte ar fi ele, iar Eu vă ascult 

rugăciunile, chiar dacă le lipsește credința pe care ar trebui să o puneți întotdeauna în ele. Motivul este că 

spiritul meu captează vibrațiile și sentimentele tuturor ființelor. Dar oamenii care, din cauza egoismului 

lor, se țin la distanță unii de alții, departe de viața spirituală, ca urmare a materialismului în care s-au lăsat 

angrenați în zilele noastre, nu sunt pregătiți să poată comunica între ei prin intermediul gândurilor lor. Cu 

toate acestea, vă spun că este necesar să începeți să vă antrenați mințile. Pentru a face acest lucru, "vorbiți" 

sufletelor, chiar dacă nu primiți un răspuns clar perceptibil din partea lor. Mâine, când toți vor fi învățat să 

dăruiască, vor primi tot mai multe indicii ale unei înțelegeri spirituale la care oamenii nu au visat 

niciodată. 

52 Vă spun încă o dată că primesc fiecare gând și fiecare cerere. Lumea, pe de altă parte, nu știe cum 

să primească inspirația Mea, nu s-a pregătit să lase gândurile Mele divine să strălucească în mintea ei și 

nici nu aude vocea Mea atunci când îi răspund la apel. Dar eu am încredere în tine, cred în tine pentru că 

te-am creat și te-am înzestrat cu un suflet de lumină, care este o scânteie a Mea, și cu un spirit care este 

imaginea Mea. 

53 Dacă v-aș spune că nu mă aștept ca voi să vă perfecționați, ar fi ca și cum v-aș declara că am eșuat 

în cea mai mare lucrare care a ieșit din voința mea divină, iar acest lucru nu se poate întâmpla. 

54 Știu că trăiești în timpul în care sufletul tău va trece victorios peste toate ispitele pe care le va 

întâlni pe drumul său, după care se va ridica plin de lumină spre o nouă existență. 

55 În această manifestare pe care am avut-o astăzi cu voi, v-am dat doar o instrucțiune care vă va 

servi pentru a vă da o idee despre ceea ce va fi în viitor comunicarea voastră cu Tatăl și cu semenii voștri 

prin intermediul gândirii. Acesta este obiectivul pe care trebuie să-l atingeți. Dar trebuie să vă feriți să 

ajungeți la ea prin folosirea unor mijloace nepotrivite pentru o lucrare atât de zgomotoasă ca aceasta. 

56 Studiați, acționați, perseverați și, imperceptibil, veți ajunge în cele din urmă la un dialog de la 

spirit la spirit. 

57 Astăzi veniți la umbra copacului, unde auziți vocea care vă vorbește despre timpul al treilea, vocea 

Duhului Sfânt. 

58 Înălțarea voastră în această zi a fost mare pentru că ați trecut prin încercări pe parcurs. 

59 Frica a pus stăpânire pe inimile voastre în ultimele zile și voi v-ați "trezit". Cei obosiți s-au trezit și 

cei slabi s-au ridicat în dorința de a găsi "copacul" unde se găsește puterea de a rezista vârtejurilor. 

60 De ce vă temeți, oameni buni, deși sunteți sub protecția milei Mele? Pentru ca să nu vă lipsească 

credința, urmați instrucțiunile Mele, amintiți-vă că, ori de câte ori vă încredeți în Mine, cuvântul Meu este 

în gura voastră, lumina Mea în înțelegerea voastră. Atunci ai oameni uimiți. Nu uitați că ori de câte ori 

neîncrederea voastră v-a despărțit de Mine, ați văzut cum orice putere s-a îndepărtat de voi. 

61 Sufletul tău se teme foarte tare de robie, pentru că o cunoaște; te temi foarte tare de jugul lui 

Faraon. Iubești libertatea în lume și prin ea cauți pacea. Nu vreți război, sânge și durere; vă străduiți să 

dobândiți merite pentru ca copiii voștri să nu cadă în haos, și vă rugați să aveți claritate, să vă reînnoiți și 

să păstrați puțină puritate. 
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62 Numai Eu pot să vă dau pacea, pentru că ea există numai în Mine. 

63 În dorința de a găsi această pace, priviți mai atent la comunitățile religioase și nu o veți găsi. 

Ascultați-i pe purtătorii de cuvânt desemnați și vă veți convinge că cuvântul lor nu conține nicio esență de 

pace. Căutați pacea de la locuințele împărătești până la cele mai mizerabile cocioabe și nu o veți găsi, căci 

ea a plecat de pe pământ în acest timp. 

64 De ce inimile credincioșilor și necredincioșilor se simt inundate de pace atunci când ascultă 

Cuvântul meu în aceste umile săli de întâlnire? Nu ar putea acest fapt să nu fie suficient pentru a vă dovedi 

că Spiritul meu divin este cel care se face cunoscut vouă? 

65 Este a treia oară când vin să vă aduc pacea mea, să vă umplu de curaj, credință și putere și să vă 

reamintesc că sunteți destinați să aduceți binecuvântare și pace în inimile oamenilor. Umanitatea așteaptă 

deja și tânjește după cei care vor veni și care îi vor întinde mâna cu adevărată milă, iar pământul este deja 

fertil pentru a semăna sămânța iubirii. 

Din țară în țară, ciuma continuă să se răspândească, boli necunoscute apar fără ca știința să le poată 

combate. Confuzia viziunilor lumii și degenerarea morală au condus lumea spre abis. Dar mesagerii mei 

nu au venit încă să aline aceste suferințe și să aducă lumină în acele întunericuri, pentru că se pregătesc 

foarte încet. 

66 Dacă cineva tergiversează pentru că se consideră nevoiaș și are hainele zgâriate sau sărace, este 

pentru că este lipsit de credință și, fără să-și dea seama, blasfemiază divinitatea mea. 

67 Vă mai plecați în fața celor puternici ai pământului? Mai ești încă impresionat de bogățiile umane? 

Nu, poporul meu, singurul lucru măreț și cu adevărat valoros în viața omului este dezvoltarea ascendentă a 

sufletului, și la aceasta vă conduce cuvântul meu. 

68 Cât de nevoiași ajung la ușa mea cerească cei care au fost mari și puternici pe pământ, pentru că au 

uitat comorile spirituale și calea spre viața veșnică! În timp ce adevărul împărăției mele este dezvăluit 

celor smeriți, el este ascuns celor învățați și educați, pentru că ei ar face cu înțelepciunea spirituală ceea ce 

au făcut cu știința pământească: Ei ar căuta tronuri pentru vanitatea lor și arme pentru certurile lor în 

această lumină. 

69 Cine ești tu, căruia i-am dezvăluit acest secret? Știi doar că ai trăit înainte, dar nu știi cine ai fost. 

Prin urmare, nu știți cine sunteți și cine veți fi, de unde veniți și unde vă duceți. De aceea am venit la voi 

ca Maestru pentru a vă învăța tot ceea ce nu știți. 

70 În prima vreme, Iacov și familia sa L-au recunoscut pe adevăratul Dumnezeu și, când Tatăl a văzut 

că acei oameni păstrau sămânța credinței în divinitatea Sa, i-a trimis să locuiască în sânul poporului păgân 

și idolatru, pentru ca acolo să dea mărturie despre existența și puterea Sa. 

71 Acolo, familia patriarhului s-a înmulțit, copiii săi au creat noi familii, iar acestea au devenit triburi. 

Dar regele acelui ținut se temea de poporul care creștea sub stăpânirea sa. Le-a luat libertatea și i-a făcut 

sclavii lui, punându-i în lanțuri și impunându-le servitutea. 

72 Încercarea a fost mare, de lungă durată și dureroasă. Bărbații se chinuiau și se prăbușeau sub 

flagel, iar femeile plângeau și erau pline de amărăciune în inimile lor. Umilința și mizeria au cântărit 

asupra acelui popor pentru a-și dovedi credința și puterea împotriva păgânilor. Dar Tatăl, mișcat de 

durerea poporului Său și pentru că dorea să-și dezvăluie puterea Sa în fața lui Faraon, a chemat un om pe 

nume Moise, pe care l-a pregătit și l-a inspirat, pentru ca el să elibereze poporul Său. El i-a spus 

următoarele: "Du-te și descoperă dreptatea și puterea Mea în fața lui Faraon și a poporului Meu, căci chiar 

și ai Mei au devenit slabi, M-au uitat și și-au lăsat inimile să fie infectate de obiceiurile și credințele 

păgânilor. Vouă, care ați rămas credincioși, vă dau această însărcinare pentru ca voi să aprindeți în semenii 

voștri idealul libertății și să-l faceți pe faraon să-l lase pe Israel să meargă în Canaan, Țara Făgăduinței, 

pentru a-i sluji pe Dumnezeul lor. Ai grijă ca oamenii să se roage, să "vegheze" și să înțeleagă că nu-și vor 

obține libertatea prin arme criminale." 

73 Acest om a apărut de mai multe ori în fața lui Faraon pentru a cere libertatea poporului, care i-a 

fost refuzată de fiecare dată. Atunci Domnul și-a făcut simțită dreptatea, iar plăgile și calamitățile s-au 

dezlănțuit asupra Egiptului, până când durerea și distrugerea au atins un asemenea grad încât regele l-a 

chemat pe Moise la el și i-a permis lui și poporului său să părăsească țara. 

74 Când Israel a ieșit în dorința de libertate, Faraon și-a dat seama că acel om avea cu adevărat 

autoritate divină. 
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75 Moise a întărit credința poporului său pentru ca acesta să poată îndura greutățile și suferințele 

călătoriei. Călătoria a fost lungă și periculoasă; mulți s-au prăbușit pe drum, copleșiți de oboseală sau de 

bătrânețe, fără să poată vedea țara făgăduinței. Dar copiii lor au ajuns în țara în care curge lapte și miere, 

care aștepta poporul lui Israel. 

76 Ca un nou paradis, acel pământ se prezenta celor care îl cuceriseră. Acolo era pace, fertilitate și 

abundență, văi largi, ape cristaline și un cer senin, iar oamenii se înmulțeau în ea. Acolo a înflorit 

închinarea sa la adevăratul Dumnezeu. 

Dar pacea și fericirea nu au durat o veșnicie, pentru că acel popor, chiar și în mijlocul acelui tărâm al 

binecuvântării, a căzut în ispită, idolatrie și discordie. Și-a pierdut vitalitatea și a fost din nou dominată de 

popoare păgâne și avide de putere. Atâta timp cât s-a rugat și M-a căutat, a fost puternic. Dar când M-a 

uitat de toate plăcerile și vanitățile sale, a pierdut harul Meu. 

77 Amintiți-vă de înțelepciunea lui Solomon și de inspirația lui David. Mare era splendoarea regatelor 

lor, dar când au căzut în ispită, au pierdut totul. 

78 Acest popor a devenit din nou tributar națiunilor străine și mai târziu supus împăratului. Poporul 

uitase legământul încheiat cu Iehova și era necesar ca Tatăl să îl reînnoiască pentru a se împlini cuvântul 

profeților, prin care poporului i se promisese un Mântuitor, un Mesia. Mesia a devenit om pentru a salva 

tot ce era pierdut și pentru a învăța lumea calea care duce la casa spirituală, la Împărăția Cerurilor, la 

adevăratul pământ al făgăduinței. 

79 Noul Izbăvitor a fost Hristos, care v-a învățat blândețea și care, atunci când și-a găsit poporul rob, 

i-a învățat să "dea Cezarului cele ce sunt ale Cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu", 

eliberându-le astfel sufletele. 

80 Așa cum Moise nu a intrat în Țara Făgăduinței și a văzut doar imaginea ei umbrită de la înălțimea 

unui munte, tot așa Hristos a văzut de pe cruce Împărăția Cerurilor, unde îi va aștepta pe toți copiii Săi. 

81 Cât de mult au suferit cei care M-au urmat! Prin țări, provincii și imperii au fost căutați și 

persecutați. Flagelul, martiriul și eșafodul de sânge s-au ridicat în calea celor și mulți au căutat în 

măruntaiele pământului pentru a se ruga și a rosti numele Meu fără teamă. Dar de câte ori a tremurat mâna 

călăului în fața unui creștin când i-a văzut statornicia și credința! De câte ori chiar și conducătorii au 

tremurat în prezența lor sau când au auzit cuvântul inspirat al victimelor lor care au murit cu numele 

Stăpânului lor pe buze. 

82 Urma lui Isus a fost sângeroasă și aceasta a fost calea urmată de apostoli și martiri. Dar bătălia a 

luat sfârșit atunci când s-a făcut în sfârșit lumină în sufletul oamenilor care fuseseră înfrânți și cuceriți de 

atâtea minuni ale credinței și de atâtea sacrificii ale iubirii. 

83 Cuvântul meu a răsunat în popoare, învățătura mea a pătruns în inimi și a venit o vreme când pacea 

Împărăției lui Dumnezeu s-a făcut simțită pe pământ. Hristos a fost iubit atât de regi, cât și de săraci, iar 

prezența sa a fost simțită în inimi. Națiunile s-au apropiat una câte una și multe dușmănii au dispărut. 

Numele meu a fost apoi pronunțat cu dragoste în toate limbile. 

84 Dar unde sunt cei care l-au învins pe Faraon și au rezistat încercărilor din deșert? Unde sunt cei 

care au învins ulterior imperii și regimuri cu moartea lor sacrificială, având ca armă doar Cuvântul lui 

Isus? Adevărat vă spun că ei sunt pe pământ. 

Dar încă o dată am fost uitat, iar Legea și Doctrina Mea au fost falsificate. Apoi am trimis din nou pe 

pământ sufletele care au fost credincioase, umile și altruiste, pentru ca ele să dea mărturie despre venirea și 

cuvântul Meu. Dar acest popor nu l-am format în acest timp dintr-un singur neam și nici dintr-o singură 

națiune. Căci v-am spus că Israel, poporul lui Dumnezeu, nu este întemeiat în carne, ci în Duh. 

85 Eu sunt singurul care poate să vă lumineze cine sunteți și vă spun. Vă dezvălui ceea ce ați venit să 

faceți și vă arăt punctul spre care trebuie să vă îndreptați. Voi sunteți sămânța acelui popor puternic și ați 

venit în această viață pentru a lupta pentru a obține împărăția păcii Spiritului și pentru a aduce lumina în 

lume, așa cum în altă vreme ați învins greutățile deșertului pentru a ajunge în Țara Făgăduinței. 

86 De aceea îți arăt moștenirea ta și îți dezvălui darurile tale, ca să fie uneltele cu care să lucrezi 

câmpurile și armele cu care te lupți. 

87 Deci, de ce ți-e frică? Vreți să continuați să fiți sclavi? "Nu, inima ta îmi spune. 

88 V-am anunțat, prin diferiți purtători de cuvânt, un mare haos pe pământ. În timp ce unii credeau, 

deși erau încă somnoroși, alții se îndoiau, așa că a fost necesar ca vestea războiului să ajungă la ei pentru 
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ca ei să se trezească. A fost necesar ca copiii lor să fie chemați la arme pentru ca ei să creadă în cuvântul 

meu atunci când vor vedea împlinirea lui. 

89 Vegheați și rugați-vă și nu vă îngrijorați pentru fiii voștri, căci îi voi face soldați ai păcii în 

mijlocul mulțimii. 

90 Ilie merge înaintea voastră și a națiunilor, deschizând calea și eliberând suflete prin lumina 

adevărului. 

91 Învățați să judecați Cuvântul meu și să îl cercetați pentru a-i descoperi esența divină. 

92 Te fac puternic și îți las binecuvântarea mea. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 239  
1 Simțiți-Mă, căci sunt foarte aproape de voi. Oricine este convins de prezența Mea, Mă simte în 

adâncul inimii sale. 

2 Dar vă spun încă o dată: nimeni nu vă obligă să credeți și nici să Mă urmați. Lumina credinței se 

va aprinde singură și va scoate la iveală iubirea voastră. 

3 Tu ești creatura privilegiată din această vale a pământului, pe care am înzestrat-o cu darul rațiunii 

și pe care am așezat-o în mijlocul unei lumi vaste, plină de opere, de creaturi și de manifestări ale puterii 

Mele, care sunt o mărturie a faptului că Cel care le-a dat viață este atotputernic. 

4 I-am acordat omului libertatea de gândire încă de la început, dar el a fost întotdeauna un sclav ─ o 

dată prin fanatism, alteori ca sclav al credințelor false ale faraonului și ale împăratului. Acesta este motivul 

pentru care, în acest moment, el este orbit în fața libertății pe care spiritul o dobândește în prezent și a 

clarității care se prezintă ochilor săi, deoarece mintea sa nu este obișnuită cu această libertate. 

5 Omul și-a diminuat puterea de înțelegere a spiritualului, de aceea a căzut în fanatism, a mers pe căi 

strâmbe și a fost ca o umbră a voinței altora. 

6 Își pierduse libertatea, nu mai era stăpân pe sine și nici pe gândurile sale. 

7 Dar epoca luminii a venit ─ momentul în care trebuie să rupeți lanțurile și să vă întindeți aripile 

pentru a zbura liber în infinit în dorința de adevăr. 

8 Spiritualizarea este libertate. De aceea, cei care Mă ascultă în acest moment și care au înțeles 

sensul acestei învățături eliberatoare văd că în fața lor se deschide o vale largă în care vor lupta și vor 

depune mărturie că a sosit timpul în care Dumnezeu, Creatorul Atotputernic, a venit să stabilească dialogul 

dintre El și om. 

9 Acea legătură directă pe care oamenii o credeau imposibilă între un Dumnezeu care este toată 

puterea, înțelepciunea și perfecțiunea și creatura umană plină de sărăcie, ignoranță și păcat, eu am realizat-

o. Eu sunt cel care a venit la voi. 

10 Cine și-ar fi putut închipui că omul poate să comunice cu Domnul său? Credeai că acest lucru era 

doar apanajul celor drepți și al profeților ─ cei care, orbiți de propriile viziuni, au căzut și apoi au anunțat 

venirea lui Mesia ─ cei a căror rugăciune era atât de profundă și ferventă încât au căzut în extaz și au putut 

să privească divinitatea. 

11 Astăzi există duritate în inimi, multă necredință față de cele spirituale, iar oamenii se limitează să 

creadă doar în ceea ce pot înțelege și în ceea ce nu resping, deși în ei înșiși nu încetează să simtă viața care 

îi așteaptă dincolo de moarte. 

12 Vă dau aceste instrucțiuni folosind un intelect uman ca al vostru, astfel încât să simțiți acest 

Cuvânt foarte aproape de voi. Ce înseamnă că Eu Mă fac cunoscut printr-un om păcătos, dacă el știe să se 

pregătească pentru a Mă primi? 

13 Ce este ciudat în faptul că Eu Mă fac cunoscut și atunci când vă vorbesc în visele voastre ─ când 

oriunde mergeți și stați, când aveți cea mai mare nevoie de Mine, vă ating inima cu dragostea Mea? Există 

ceva în tine care te ridică deasupra lumii în care trăiești. Ce ar putea fi decât sufletul spiritului, care este o 

imagine a Divinității? 

14 Treziți-vă, oameni buni, înțelegeți-Mă. Ocupați-vă cu învățătura Mea și cu sufletul vostru 

duhovnicesc. 

15 Eu vin la tine ca Maestru și ca Tată. Fiecare învățătură pe care v-o dau vă întărește pentru munca 

de o zi care vă așteaptă. Pentru că este voința Mea ca voi să rămâneți calmi în mijlocul haosului opiniilor 

și doctrinelor lumii și să fiți cei care dau interpretarea corectă învățăturii Mele. 

16 Unii s-au mirat pentru că Eu Mă fac cunoscut prin om și nu sunt siguri dacă acest lucru a fost făcut 

după voia Tatălui sau după voia omului. Dar eu vă spun: Maestrul a fost cel care a surprins omenirea ─ 

"soțul cast" care a găsit fecioarele adormite și cu lămpile stinse. 

17 Există comunități religioase care caută să se pregătească pentru revenirea mea fără să știe că deja 

am plecat. 

18 I-am chemat pe toți și, în adevăr, chemarea mea și zvonul că mă fac cunoscut în prezent oamenilor 

au ajuns în toate colțurile pământului, împreună cu mărturii și dovezi care vorbesc despre mine: păcătoși 
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reînnoiți, necredincioși convertiți, "morți" care au înviat, bolnavi incurabili care s-au vindecat și posedați 

care au fost izbăviți de răul lor. 

19 Dar am întâlnit mulți surzi, alții vanitoși în prestigiul lor pământesc și alții prea temători pentru a 

face cunoscută manifestarea Mea ca Spirit al Adevărului. I-am primit și i-am învățat pe toți cei care au 

venit la Mine și s-au încrezut în dragostea Mea. 

20 Când ați venit la acest izvor, v-ați purificat cu toții de praful pe care l-ați luat în lume, ca să fiți 

vrednici să luați pâine de la masă și ca să nu pângăriți frunza Legii mele. 

21 Se apropie ceasul în care judecata se va face simțită pe deplin în lume. Fiecare lucrare, fiecare 

cuvânt și fiecare gând vor fi judecate. De la cei puternici ai pământului, care conduc națiunile, până la cel 

mai mic ─ toți vor fi cântărit pe cântarul meu divin. 

22 Dar nu confundați dreptatea cu răsplata, nici reparația cu pedeapsa. Căci Eu îți dau voie să culegi 

roadele semințelor tale și să le mănânci, ca să știi după gustul și efectul lor dacă sunt bune sau rele, dacă ai 

semănat bine sau rău. 

23 Sângele nevinovat vărsat de nelegiuirea umană, jalea și lacrimile văduvelor și orfanilor, ale 

nelegiuitului care suferă de mizerie și foame ─ toate acestea strigă după dreptate, iar dreptatea mea 

perfectă și iubitoare, dar inexorabilă, coboară asupra tuturor. 

24 Îi iau omului tronurile, aroganța cu care Mă sfidează, puterea lui. Îl conving că este copilul Meu și 

că vreau ca el să fie umil, pentru că împărăția Mea aparține celor umili și vreau să i-o dau ca moștenire. 

Amintiți-vă că am spus: "Este mai ușor pentru o cămilă să treacă prin urechea acului decât pentru un om 

bogat să intre în rai". 

25 Fiți cu Mine întotdeauna și veți avea întotdeauna pacea Mea. 

26 "Muncitori", gândiți-vă cum mă cobor să culeg roadele pe care le-ați cules de pe moșia mea. 

27 Deși unii Mă privesc cu inima rece, alții Mă întreabă cu interes, iar unii Îmi mulțumesc pentru că 

bucuria izbucnește din inima lor. 

28 Adevărat vă spun că efortul pe care îl depuneți astăzi pentru a cultiva câmpurile care mai înainte 

erau sterpe va da pace și bucurie sufletului vostru. 

29 Ce pace a simțit inima ta după ce l-ai îmbrățișat cu brațele tale pe cel epuizat și după ce i-ai dat 

lumina rațiunii celui ale cărui facultăți spirituale au fost tulburate. 

30 Cu siguranță ați avut nevoie de mult timp pentru a vă dezvolta abilitățile și darurile, pentru că 

această dezvoltare nu a început în viața voastră materială actuală. Nici frica sau lipsa de credință nu vă 

împiedică să pășiți cu mai multă siguranță, deși sunt multe suflete printre voi care se pot numi primii 

născuți în rândul omenirii. 

31 Acum trăiți în Epoca a treia, în care m-am făcut cunoscut prin intermediul intelectului uman ─ o 

vestire care acum se apropie de sfârșit, dar după care nu mă veți pierde, pentru că sunt aproape de oricine 

știe să mă caute și să mă aștepte. 

32 Când odată m-am retras în deșert, nu am abandonat omenirea, ci m-am gândit la ea și am suferit 

pentru ea. Mai târziu, când pământul s-a deschis pentru a fi mormântul trupului Meu, nu M-am despărțit 

nici de copiii Mei. Căci dincolo de moartea pe care Mi-ai dat-o, Duhul Meu a înviat pentru a fi în toți ca 

lumină a mântuirii. 

33 Când vă spun că cuvântul meu se va sfârși la sfârșitul anului 1950 și că lumea mea spirituală nu vă 

va mai vorbi, înțelegeți că atât Tatăl, cât și slujitorii săi spirituali vor continua să vegheze asupra vieților 

voastre și să intervină pentru umanitate și pentru fiecare suflet rătăcit care are nevoie de lumină. 

34 Iată, vă las moștenire un nou testament care nu va suferi corupție, pentru că îl las păstrat în templul 

inimii voastre, unde locuiesc eu. Deci, cum ai putea să Mă pierzi, din moment ce Mă porți în tine? 

35 Veți studia învățăturile mele, în unele veți găsi dreptate, în altele înțelepciune și învățătură, în 

altele mângâiere și balsam, iar în unele și profeție. Cuvântul meu este lege și poruncă, este cale și scop, 

este iubire. Vegheați, pentru că în vremuri de luptă, tentațiile vă vor pândi pașii, și cu cât mai mare va fi 

hotărârea voastră de reînnoire și devotamentul vostru față de învățăturile mele, cu atât mai puternice vor fi 

vocile și chemările care vor încerca să vă abată de la calea cea bună. De aceea, dăruiește fermitate 

sufletului tău, ca să ajungi la bărbăție și la tăria unor buni ostași. 

36 Simte toate sărutările mele de dragoste și pace. 
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37 Odihniți-vă cu Maestrul, iubiți ucenici. Refaceți-vă sufletul și întăriți-vă corpul. 

38 Îmi revărsăm lumina asupra tuturor, fără deosebire de rase și clase, așa cum în toate timpurile și la 

toate popoarele am trimis mari Spirite să se întrupeze, prin intermediul cărora omenirea a primit mesajele 

mele divine, Legea, profețiile, revelațiile. 

39 În dragostea mea pentru voi, m-am făcut și eu om, pentru ca voi să Mă simțiți foarte aproape și, 

chiar dacă mulți nu M-au recunoscut în Isus, mai târziu s-a făcut lumină în ei și au înțeles greșeala lor și 

M-au iubit. 

40 Vă dau din nou învățătura Mea. Dar, în loc să devin om, acum Mă fac cunoscut prin el. 

41 Vă găsesc rătăciți spiritual, slabi și bolnavi, obosiți și indiferenți, într-o lume a cărei știință v-a dat 

o falsă măreție. Când ți-ai dat seama că în mijlocul gloriei secolului tău nu aveai pace în tine și nu 

cunoșteai încă spiritualul, nici nu găseai hrană pentru inimă, ți-ai întors privirea spre Cel Veșnic și L-ai 

întrebat când vor veni pe pământ noii apostoli ai păcii și ai iubirii. 

42 Acesta este motivul pentru care îi consider responsabili pentru pace pe cei pe care i-am chemat să 

mă asculte. Căci ei au fost pregătiți de Mine ca paznici. 

43 Odată ce omenirea își va ridica privirea spre Creator în dorința de iertare și consolare, una dintre 

profețiile celei de-a doua ere se va împlini. Atunci oamenii vor recunoaște lumina mea ca pe o stea 

salvatoare care le va călăuzi pașii spre Noul Ierusalim, unde vor găsi Pâinea Vieții. 

44 De mult timp, clopotul melodios sună neîntrerupt, invitând oamenii să se adune. 

45 Văd tristețe în inimile voastre pentru că ați întâlnit neîncredere, indiferență și ridiculizare care 

simțiți că v-au străpuns inima ca niște spini și țepi, pentru că ați primit această durere de la rudele voastre, 

de la frații și surorile voastre și de asemenea de la prietenul vostru. 

46 Fii liniștit, îți spune Isus, căci nu ești singur. Eu voi bate la ușa acestor inimi, iar ele vor bate la ușa 

voastră mai târziu. Vreau doar să nu nutriți amărăciune sau resentimente, să fiți "treji" și pregătiți. 

47 Sufletul tău este invitat la masa mea pentru a mânca hrana vieții veșnice. Aici, la această masă, nu 

există nici primul, nici ultimul la locurile lor, toate locurile pe care le puteți ocupa sunt aproape de 

Maestru. Mai târziu, când veți pleca să-i instruiți pe oameni, nu veți avea decât un singur loc în inimile 

voastre pentru a-i primi și a-i iubi pe semenii voștri. Acel ceas va veni și va trebui să porniți pe căile care 

duc atât la marile națiuni ale pământului, cât și la regiunile nesemnificative și la satele mici. Ve i vedea 

cum peste tot vei găsi foamea și setea sufletului ca teren potrivit pentru a primi sămânța ta. 

48 Anul 1950, anul destinat plecării mele, se apropie, iar când se va încheia, va începe timpul de 

pregătire printre voi, pentru ca apoi să începeți să porniți la drum. Voi face ca ora să fie recunoscută de 

toată lumea. Vreau ca atunci când vă începeți misiunea, să fi ajuns la o mică maturitate sufletească, să fiți 

puternici în credință și să știți să vă păstrați în virtute. În munca ta zilnică vei fi ajutat de inspirația mea, pe 

care o vei primi de la spirit la spirit. Veți vedea apoi câți v-au așteptat! 

49 Mila nemăsurată pe care o voi revărsa asupra umanității în această a treia eră prin manifestarea 

mea și a lumii spirituale prin intermediul intelectului vostru. Dar deja în prima vreme am vorbit prin gura 

profeților Mei, iar în a doua vreme prin apostolii Mei. 

50 Astăzi sunt din nou printre voi. Am venit să culeg frunza uitată a învățăturii pe care ți-am dat-o 

altădată. 

51 Vă reamintesc învățătura mea anterioară și vă învăț să o interpretați. 

52 Eu sunt cartea pe care am deschis-o în acest timp, în cel de-al șaselea capitol, pentru a le dezvălui 

oamenilor o altă lecție de înțelepciune pe care trebuie să o posede pentru a se numi pe bună dreptate "copii 

ai luminii". 

53 Numai atunci când veți înțelege conținutul acestui mesaj veți putea spune lumii cu certitudine că 

ați auzit vocea mea, că a fost Cuvântul meu cel care v-a învățat, că lumina pe care ați văzut-o a fost cea 

care a radiat cea de-a șasea pecete. 

54 De la o perioadă și etapă la alta, m-am arătat tot mai mult în fața spiritului vostru. Îl puteau iubi 

copiii pe Tatăl dacă nu-L cunoșteau? Înțelegeți de ce vă arăt dragostea Mea, de ce vă fac să simțiți 

prezența Mea și de ce vă fac să auziți vocea Mea. 

55 Până acum, dorința voastră de a Mă căuta, de a găsi adevărul, pacea, înălțarea, nu a fost spontană. 
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56 A trebuit să pătrunzi în marele deșert spiritual pentru a cunoaște setea, singurătatea, greutățile, 

nenorocirile, foamea, oboseala. Abia atunci ai pornit în căutarea apei care dă viață, în căutarea unei oaze, 

în căutarea acelei urme care te conduce spre tărâmuri de pace. 

57 Câte lecții ți-a dezvăluit deșertul vieții tale! Cât de multe ai învățat în lupta vieții și cât de mult ai 

devenit mai puternic în durere! Mâine, când veți fi intrat în Țara Făgăduită a Spiritului și când porțile 

Noului Ierusalim se vor deschide pentru a vă primi în sânul lor de pace, veți binecuvânta momentul 

răsplătirii voastre, care a fost acela al traversării vastului deșert al încercărilor și al purificării. 

58 Moise și-a întărit spiritual poporul pe parcursul peregrinărilor prin pustie, iar Iosua a făcut ca 

mulțimile să intre în Țara Făgăduinței ─ o țară care nu era decât un simbol sau o emblemă a căminului 

etern și adevărat promis spiritului tău. 

59 Acum, Ilie este cel care, în mod invizibil, merge în fața oamenilor de o sută de ori mai mari pentru 

a vă conduce pas cu pas pe calea deșertului spre țelul pelerinajului vostru, care va fi casa celor drepți, a 

sufletelor pline de iubire adevărată și de înțelepciune adevărată. 

60 Știți ce vă va aduce mai aproape de împărăția promisă? Faptele tale de iubire, de milă și de 

smerenie. 

61 Astăzi, poporul meu nu știe cine este, nici unde se află, nici ce trebuie să facă. Dar odată ce 

spiritiștii vor apărea în întreaga lume, predicând prin cuvinte și mărturisind prin faptele lor lumina pe care 

le-o inspiră Doctrina mea, toți vor deveni una, se vor recunoaște reciproc și în cele din urmă se vor uni, 

formând astfel noua națiune Israel, care va fi bastionul spiritualizării și adevăratul interpret al Legii 

Tatălui. 

62 Cu lumina Mea îi voi marca pe toți cei care Mă vor urma în acest timp. Lumina mea va curge de la 

un spirit la altul. 

63 În Era a doua, sângele morții mele sacrificiale a fost cel care a curs în inimi pentru a lumina 

sufletele. 

64 În Prima Eră, actul simbolic de a marca ușa casei cu sângele unui miel nevinovat a fost porunca 

Tatălui pentru acel popor pe care l-am așezat pe calea revelațiilor divine începând din acel moment. 

65 În cele Trei Vremuri, Domnul i-a marcat în mod sigur pe cei care trebuie să-L urmeze, deși vă 

spun că pecetea iubirii Mele este imprimată pentru totdeauna în mod indestructibil în fiecare suflet. 

66 Ascultați învățătura mea și reflectați la ea, voi, discipoli care ați primit harul de a mă asculta în 

acest moment. Pentru că mai târziu va trebui să le explicați oamenilor învățăturile Mele. 

67 Nu vă gândiți că cuvântul meu trebuie să fie auzit prin intermediul unor purtători de cuvânt umani 

în toate națiunile. Nu, discipoli, se apropie momentul în care proclamarea mea prin aceste portavoci va 

tăcea. Dar, ca martor, va rămâne un popor prin ale cărui cuvinte și fapte oamenii Mă vor auzi. Mărturia și 

explicațiile pe care le dați despre Doctrina Mea vor fi pregătirea pe care oamenii o vor primi pentru a 

începe discursul de la spirit la spirit. 

68 Vedeți cât de mulți oameni caută în acest moment în Scripturile veacurilor trecute, meditând la 

profeți și încercând să înțeleagă promisiunile făcute de Hristos cu privire la revenirea Sa. 

69 Ascultați-i spunând: "Stăpânul este aproape" ─ "Domnul este deja aici", sau: "El va veni în 

curând", adăugând: "Semnele revenirii Sale sunt clare și evidente". 

70 Unii mă caută și mă cheamă, alții simt prezența mea, alții simt venirea mea în spirit. 

71 O, dacă ar exista în fiecare această sete de cunoaștere, dacă fiecare ar avea această dorință de 

cunoaștere a adevărului suprem! 

72 Mulți nu știu că am venit în lume, că Mă fac cunoscut oamenilor prin intermediul intelectului 

uman și, din moment ce nu știu că am fost cu voi, pot ști cu atât mai puțin că sfârșitul Cuvântului Meu este 

deja aproape. 

73 Dar vă spun din nou că acest popor va ieși din ascunzătoare la lumină pentru a fi martor la venirea 

Mea. 

74 Nu vreau ca oamenii să descopere acest popor chiar acum, căci lucrările lor nesemnificative și 

imperfecte ar fi în ochii lor ─ în loc să trezească credința oamenilor ─ negarea spiritualizării pe care 

învățătura mea o proclamă. 
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75 Cum te-ar judeca lumea dacă ar vedea ingratitudinea ta? Cum te-ar judeca cei care sunt flămânzi și 

însetați din punct de vedere spiritual dacă ți-ar vedea neglijența și egoismul? Dar totuși am încredere în voi 

și continui să vă dau instrucțiunile Mele. 

76 Vor veni zile în care mesageri, misionari și apostoli se vor ridica din acest popor și vor semăna 

această sămânță în triburi, provincii, sate, orașe și națiuni, iar în ele voi descoperi pe bunul ucenic al lui 

Isus. 

77 Oamenii cu suflete puternice vor fi cei care vor aduce mărturia adevărului Meu. Nimic nu-i va 

putea opri în drumul lor și voi da mari dovezi ale puterii Mele prin ei. 

78 Având în vedere mărturia de iubire a unuia dintre lucrătorii mei, oamenii de credință vor pleca, vor 

răspândi mesajul meu și vor merge în alte țări pentru a aduce lumina. Și ei vor cuceri inimi și națiuni cu 

credința, dragostea și spiritualitatea lor. 

79 Lupta va fi mare, intensă, dar rodnică, pentru că pământul este fertil în acea perioadă. În prealabil, 

va fi scuturată, astfel încât să fie pregătită atunci când sămânța va ajunge la ea. 

80 Vă spun acest lucru, oameni buni, pentru că, înainte de a porni cu mărturia voastră, trebuie să fiți 

martori la războiul viziunilor lumii, la bătălia dintre comunitățile religioase, la bătălia dintre doctrine. Va fi 

dreptatea mea și atunci, în mijlocul unei confuzii atât de mari, îi veți auzi pe cei care vor întreba: "Unde 

este adevărul? Unde este lumina?" 

81 Aceste întrebări înfricoșătoare vor marca momentul potrivit pentru venirea ta, o, popor. 

82 Veți veni plini de smerenie și de cunoaștere pentru a răspunde la fiecare întrebare, plini de 

încredere în victoria adevărului, gândindu-vă nu la salvarea vieților voastre, nici la a trece întregi prin 

momentele critice, ci la inimile pe care învățătura mea le câștigă prin cuvintele și faptele voastre de iubire. 

83 Nu vă temeți pentru viața voastră, ucenicilor, căci trebuie să vă spun că în acest timp nu va fi vorba 

de viața sau de sângele vostru, cu care veți aduce cea mai bună mărturie a adevărului Meu în fața 

umanității. 

84 Vremurile trec, obiceiurile se schimbă, oamenii evoluează: astăzi ei vor cere dragoste, sinceritate și 

ajutor din partea ta ca dovadă pentru a crede în adevărul învățăturii pe care o vei predica. 

85 Vremurile în care Cuvântul proclamat este crezut doar prin sacrificiul vieții sau prin pecetluirea cu 

sânge s-au încheiat. De aceea, vă spun că, în loc să vă pregătiți să muriți ca victime ale celor care vă 

persecută, ar trebui să vă pregătiți să dați mărturie despre adevăr prin viața voastră, prin fapte, cuvinte și 

exemple. 

86 De mult timp, acest popor a mers sub mila mea divină, animat de esența Cuvântului meu, avansând 

pas cu pas pe cale. Dar Maestrul, văzând că ucenicii săi nu pot fi încă maeștri, i-a ascuns de ochii 

curioșilor cu mantia sa de milă și le-a spus: Adunați-vă în jurul meu, învățați lecția mea, ca să vă lepădați 

de greșelile voastre. Permiteți ca sentimentele voastre să se rafineze și să se purifice aici, lângă Inima 

Tatălui meu, și atunci veți fi capabili să vă iubiți semenii într-un mod pur. 

87 Da, oameni buni, nu lăsați ca lumea să vă corecteze sau să vă trezească. Căci atunci când oamenii 

devin judecători, ei sunt cruzi, inumani și necruțători. 

88 Compasiunea și mila nu există printre oameni. La ce fel de justiție te poți aștepta de la semenii tăi? 

Nu vă mai rămâne decât să vă pregătiți în adevăr și în spirit și să vă încredeți în Mine, Domnul vostru, la 

care există milă și, prin urmare, dreptate. 

89 Vedeți cum vă pregătesc pentru perioada de după manifestarea Mea prin intermediul intelectului 

uman, pentru că atunci vă veți deplasa pe propriile picioare spre realizarea deplină a Erei a Treia. Atunci te 

vei apropia de dialogul perfect dintre spiritul meu și al tău ─ un dialog pe care omenirea nu l-a atins 

niciodată. Nu va fi vocea pe care Moise a auzit-o pe munte ─ o voce audibilă material în tunet. Nu va fi 

nici vocea omenească pe care oamenii au auzit-o prin Isus, nici forma pe care o aveți astăzi, auzindu-Mă 

prin intermediul unui om în extaz. Căci și aceasta va dispărea curând, așa cum au dispărut și acele forme 

sau mijloace pe care Domnul le-a folosit în alte vremuri pentru a vorbi copiilor Săi. 

90 Acum, discursul direct cu Tatăl tău vine peste tine atunci când sufletul tău spiritual a învățat să se 

elibereze de corpul său, când cunoaște și interpretează corect limbajul divin, când inima ta este cu adevărat 

un sanctuar în care există o reverență pură, simplă și înaltă față de Dumnezeu. 
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91 Poporul: Acest har de a comunica cu Mine de la spirit la spirit nu va fi doar al tău. Trebuie să 

înțelegeți că este o abilitate care aparține sufletului spiritual, care, atunci când este desfășurată, îl apropie 

pe om de Dumnezeu, conectându-l cu spiritualul. 

Astăzi, această conexiune vi se pare încă dificilă sau imposibilă. Dar vă spun cu adevărat că, atunci 

când veți obține pregătirea pe care v-o oferă spiritualizarea, veți experimenta că această formă de contact 

cu Tatăl și cu lumea spirituală este cea mai simplă și mai ușoară dintre toate cele pe care le-ați practicat. 

92 Dialogul de la un spirit la altul are o semnificație infinită, de mare anvergură. Este fundamentul 

pentru dezvoltarea tuturor abilităților și a tuturor darurilor voastre. 

93 În ea veți descoperi cartea înțelepciunii veșnice. În rugăciune te vei simți luminat de mari 

inspirații. Intuiția va fi o busolă în viața ta, iar balsamul vindecător va veni direct în mâinile tale de 

dincolo. Toate darurile care au fost adormite până acum se vor trezi din somnul lor și vor înflori în inima 

omului. Și atunci când spiritualizarea va fi devenit o realitate printre voi, mâna voastră va putea fi ca cea a 

apostolului meu Ioan și veți scrie în ceasul inspirației voastre tot ceea ce vocea divină vă dictează prin 

Duhul Sfânt. În acest mesaj veți primi tot ceea ce purtătorul de voce, în mica sa capacitate de exprimare, 

nu a putut transmite, așa cum veți simți și voi cum profeția clară și luminoasă ajunge la intelectul vostru 

pentru a face calea recognoscibilă pentru generațiile care vor urma celor care vor inaugura timpul 

spiritualizării. 

94 Când vor veni acele vremuri și veți vorbi în fața marilor mulțimi, nu veți spune că vorbiți sub 

inspirația Duhului Sfânt. Trebuie să-i lăsați pe oameni să descopere adevărul de la baza acestei inspirații. 

95 Nu uitați: Când vorbeam mulțimilor, era și cel care ─ uimit de înțelepciunea cuvintelor Mele sau 

de dreptatea faptelor Mele ─ se apropia să Mă întrebe: "Ești Tu Fiul lui Dumnezeu, ești Tu Mesia?". La 

care am răspuns doar: "Ai spus-o". 

96 Dacă studiați în amănunt proclamarea Mea, vă veți da seama că nu va înceta în 1950, ci că va 

continua, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu este etern și nu a încetat niciodată să îi lumineze pe copiii Săi. 

Dar această formă de proclamare prin intermediul unui purtător de voce umană va înceta cu siguranță în 

ora stabilită de voința mea, pentru a face loc timpului în care mă voi face cunoscut prin spiritul vostru. 

97 Nimeni să nu spună că Mă voi îndepărta, nici să nu creadă că lumea spirituală, care s-a făcut 

cunoscută în acest popor, se va odihni atunci, pentru că ați fi foarte departe de adevăr. Să știți chiar acum, 

și credeți ceea ce vă spun, că în zilele în care nu veți mai auzi acest cuvânt, veți începe să simțiți în voi 

înșivă prezența Maestrului, să înțelegeți pregătirea pe care trebuie să o păstrați pentru a vă face demni de 

orice har și să căutați calea de a nu vă îndepărta de aceste ființe binecuvântate care sunt ca niște faruri sau 

stele care vă luminează calea vieții. 

98 Vă promit că ori de câte ori Îmi veți da dovezi ale înălțării voastre, vă voi da dovezi ale prezenței 

Mele la fiecare dintre adunările voastre. 

99 Vegheați, oameni buni, căci chiar și printre voi, printre acest popor, cei care nu sunt pregătiți se 

vor ridica ca falși profeți ─ cei care nu au fost capabili să pătrundă în miezul Cuvântului meu ─ și vor 

spune că au dialogat de la un spirit la altul și că Tatăl poruncește asta sau Maestrul asta, fără ca acest lucru 

să fie adevărat. 

100  Treziți-vă, discipoli. Nici unul dintre voi, care auziți aceste cuvinte, nu va cădea pradă unor astfel 

de aberații, nu veți permite ca minciuna să se ridice în mijlocul vostru și nici ca vanitatea să orbească pe 

cineva. I-am învățat pe toți să deosebească fructele bune de cele rele, adevărul de înșelăciune. 

101  Dați fraților și surorilor voastre ceea ce ați câștigat datorită dezvoltării și meritelor voastre. Dar nu 

încercați niciodată să oferiți ceva ce nu ați obținut încă. 

102  Vă spun că cei care profețesc în mod fals, care mint pentru a se face mari printre frații și surorile 

lor sau pentru a se simți profeți fără să fie așa, vor fi mai târziu demascați de mulțimi și vor trebui să verse 

multe lacrimi pentru a se alătura celor care apără și iubesc adevărul. 

103  Vă spun, oameni buni, treziți-vă, pentru că vin vremuri primejdioase peste voi! 

104  Veți fi, de asemenea, interogat de semenii voștri, care vor găsi ciudată închinarea voastră. După ce 

vă vor observa, vă vor condamna pentru că nu aveți un altar, pentru că nu aveți imagini sau simboluri, 

ceremonii sau ritualuri. Dar nu vă tulburați, iubiți oameni. Vei vorbi și vei spune că închinarea ta este 

spirituală, că tu construiești sanctuarul sau biserica în inima ta, că ofranda sunt toate acele lucrări pe care 
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le faci în viață și că conștiința ta îți spune dacă sunt demne de a fi oferite lui Dumnezeu și că rugăciunea ta 

este de la duh la duh. 

105  Dacă vorbești clar, îi vei lăsa pe investigatorii tăi muți de uimire și te vor lăsa în pace, pentru că 

vor înțelege că ai spus adevărul și că nu există nicio eroare care să te atace. 

106  Cei care îmi apără învățătura în acest fel vor fi numiți "ucenici ai spiritismului", pentru că își vor 

confirma cuvintele cu faptele lor. Ei nu se vor număra printre cei care afirmă un lucru și îl contrazic cu 

faptele lor. 

Văd mulți care se numesc spiritiști și care își petrec viața venerând obiecte pe care le numesc 

simboluri. Ce vor crede despre ei cei care vor descoperi o astfel de contradicție? 

Încă le dau timp să reflecteze, să își curețe acțiunile de cult și să își reînnoiască viața. Unii îmi vor 

urma chemarea, alții vor fi revoltați pentru că fanatismul lor i-a orbit. 

107  Îi voi binecuvânta pe cei care se întorc de la greșelile lor pentru a merge pe calea spiritualizării. Îi 

voi binecuvânta pe cei care își resping idolii și care, după ce au dansat în jurul Vițelului de Aur, renunță la 

materializare și își asumă crucea spiritualizării. 

108  O, popor, vă spune Stăpânul vostru: Veghează asupra inocenței copiilor tăi, roagă-te pentru cei 

mici. Nu vreau ca aceste generații să moștenească rămășițe ale fanatismului vostru de odinioară. Fiți 

profesorii lor. Amintiți-vă că spiritul lor nu și-a dezvăluit încă scopul trupului, pentru că se așteaptă ca voi 

să îi aduceți mai întâi pe calea luminii. 

Ce spune Maestrul? Că voi, părinții familiei, aveți datoria de a forma inima copiilor voștri, pentru ca ea 

să servească drept temelie pentru lucrările Duhului. 

109  Tandrețea și inteligența cu care îi îndrumați, înțelepciunea cu care îi ghidați și corectați, dragostea 

cu care le alinați suferința vor fi dalta care modelează și netezește esența morală și intelectuală a acestor 

generații. 

110  Cea mai bună și mai prețioasă moștenire pe care o veți lăsa copiilor voștri va fi aceea care le va 

permite să formeze un popor puternic, o familie unită, sănătoasă, fraternă și benefică. Dar, pentru ca acest 

lucru să se întâmple, trebuie să vă străduiți să le lăsați un exemplu frumos, iubindu-vă unii pe alții. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 240  
1 Pregătiți-vă, căci în ziua aceasta vă spun: Cine crede în Maria trebuie să creadă în puritatea ei. Căci 

ea a fost aleasă dintre toate femeile pentru a fi simbolul perfecțiunii imaculate ca femeie și ca mamă. 

Trebuia să fie modelul lumii de delicatețe, dragoste, blândețe și castitate. 

2 Ea este modelul perfect pentru fiecare femeie, pentru că sarcina tuturor este dificilă, nobilă și plină 

de abnegație până la sacrificiu. Sânul ei trebuie să adăpostească cele mai bune sentimente, în pântecele ei 

se formează ființa umană. Femeia trezește dragostea în inima copilului, îndreaptă sentimentele copilului pe 

calea binelui, îi usucă lacrimile când plânge și îl alină când suferă. Mama este cea care îl învață pe om 

prima rugăciune și îi descoperă existența Creatorului. Umbra Maicii Domnului îl însoțește pe om până la 

sfârșitul vieții sale pământești, așa cum Maria a fost prezentă la picioarele crucii la moartea jertfitoare a 

Fiului preaiubit și a primit în poala sa coaja muritoare a Celui care și-a dat viața din iubire pentru omenire. 

3 Mare este sarcina spirituală a femeii, sensibilă este inima ei, mintea ei, pântecele ei, toate fibrele ei 

nervoase sunt sensibile. Numai așa poate fi în stare să-și îndeplinească misiunea atât de înaltă și să-și bea 

paharul atât de amar. 

4 Din punct de vedere fizic, bărbatul și femeia sunt diferiți, dar din punct de vedere spiritual sunt la 

fel. Toate sunt suflete care se străduiesc să-și atingă perfecțiunea. 

5 Am pus femeia alături de bărbat pentru a-i îndulci existența, pentru a o umple de încântare. 

6 În viața femeii, bărbatul este scutul, paznicul, stăpânul ei. Căci în el am pus lumina Mea, legea 

Mea, puterea Mea. 

7 Astfel v-am unit în această lume și v-am trasat calea pe care trebuie să o urmați. 

8 Cunoașteți-vă pe voi înșivă, apoi puteți da exemple și învățături semenilor voștri. 

9 Te confrunți cu oameni cu convingeri diferite și trăiești cu ei în aceeași lume. Cu toate acestea, nu 

fiți dispuși să vă apucați să predați dacă nu urmați mai întâi învățătura mea. Mai întâi deveniți pe deplin 

convinși de ceea ce ați învățat, astfel încât să puteți fi profesori. Nu vă înșelați și nu vă creați dificultăți. 

10 Purtați în spiritul vostru revelațiile mele fundamentale, astfel încât să vă servească drept standard 

în viața voastră. 

11 Pe baza acestei instrucțiuni spirituale, păstrați cunoștințele necesare pentru viața sufletului. Fiți 

vigilenți, pentru că veți întâlni pe calea voastră multe viziuni diferite asupra spiritismului și trebuie să fiți 

pregătiți pentru a nu urma o cale greșită. 

12 Păstrați pregătirile necesare pentru ca în fiecare moment al vieții să fiți gata să părăsiți această 

lume. 

13 Să știți că sufletul, în viitoarea sa ședere în lumea spirituală, nu se va putea bucura de acea fericire 

eternă la care visați. La fel cum nu va suferi veșnic ca urmare a datoriilor sale. Căci cunoașteți temeiul 

învățăturii mele, care este dragostea. Prin urmare, fiecare va primi în funcție de faptele sale și de pocăință, 

iar acest lucru va trezi în suflet idealul de perfecțiune într-un grad și mai mare. 

14 Nici nu cred că în cursul vieții materiale sufletul se bucură de fericire sau primește pedeapsa. 

15 Sufletul se purifică și se desăvârșește, pentru că intuiția sa și revelația mea îi spun că provine din 

Divinitate și că trebuie să se întoarcă la ea. 

16 De aceea, îi acord sufletului atâtea ocazii câte oportunități are nevoie pentru a se dezvolta și pentru 

a-și atinge beatitudinea eternă în Mine. 

17 Spiritismul este revelația care vă dezvăluie și vă învață tot ceea ce posedați și purtați în voi. Te 

face să realizezi că ești o lucrare a lui Dumnezeu, că nu ești doar materie, că există ceva mai presus de 

"carnea" ta, care te ridică deasupra nivelului naturii care te înconjoară și deasupra murdăriei patimilor tale. 

18 Atunci când omul atinge spiritualitatea, fiecare precept și fiecare învățătură va face parte din 

lumina sufletului său. Chiar dacă memoria lui nu va reține nici măcar o propoziție sau un singur cuvânt din 

învățătura mea, el va purta în el esența ei, pentru că a înțeles-o, pentru că o simte și o urmează. 

19 Spiritistul trebuie să fie creștinul pur, care cunoaște și urmează învățătura lui Hristos, Maestrul 

divin, care i-a răscumpărat pe oameni în efortul său neobosit de a le lăsa moștenire împărăția Sa de iubire, 

de a face din ei o mare familie. 
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20 Acum, în Era a Treia, luminați de lumina Duhului Sfânt, vă dați seama că învățătura pe care v-am 

dat-o în cele trei timpuri avea aceleași principii și că doar forma exterioară s-a schimbat de la un timp la 

altul. 

21 Așadar, în Prima dată, în viața ta și în inima ta era atâta simplitate, erai atât de aproape de natură, 

încât Eu m-am manifestat în armonie cu toate acestea. În strălucirea naturii ai văzut și ai simțit Prezența 

Mea, iar sufletul tău a fost încântat contemplând minunile ei, prin care ai înțeles voința Domnului tău. 

22 În cea de-a doua eră, când egoismul germinase deja în inimile oamenilor, iar mințile oamenilor se 

treziseră la rău, m-am născut printre voi pentru a vă face să înțelegeți că ceea ce practicați ca închinare 

pentru Divinitate și pentru lucrări, pe care vi le făceați unii altora nu erau ceea ce v-am poruncit Eu să 

faceți și, prin urmare, nu vă vor aduce mântuirea ─ că ceea ce făceați era doar o împlinire aparentă a Legii 

în fața ochilor oamenilor, dar că în inimile voastre se ascundeau ipocrizia și egoismul. 

23 A fost necesar ca Isus să vă arate principiile după care trebuia să vă ghidați și de la care vă 

îndepărtaserăți. 

24 V-am mărturisit toată blândețea mea, dragostea mea, înțelepciunea mea și mila mea și am băut cu 

voi paharul suferinței, pentru ca inimile voastre să fie mișcate și mințile voastre trezite. Inimile trebuiau să 

se nască la bunătate și durerea de a Mă vedea răstignit din dragoste pentru ei a fost ca o înțepătură pentru a 

le reaminti că voi toți trebuie să suferiți din dragoste pentru a ajunge la Tatăl. Făgăduința mea pentru 

oricine vrea să-și ia crucea și să Mă urmeze a fost pacea veșnică, cea mai înaltă fericire care nu are sfârșit 

în spirit. 

25 Promisiunea mea în acest timp se bazează pe același lucru, este aceeași, dar va trebui să o folosiți 

cu adevărat până când veți fi purificați. 

26 De la momentul în care am scris cu Sângele Meu Legea Mea de iubire și de dreptate în spiritul 

vostru și până în prezent, când trăiți, găsesc sufletele voastre mai dezvoltate. Puterea lor de înțelegere și 

înțelegere este mai mare, facultățile și puterile lor sunt pregătite să primească noile mele revelații. 

27 Astăzi știți cum să deosebiți singuri doctrinele false ale credinței de cele adevărate. Cu toate 

acestea, este o perioadă de încercare pentru suflet, pentru că au apărut din toate părțile viziuni ale lumii, 

teorii, doctrine, religii și "științe", a căror putere face uneori nesigură mintea celui slab, care nu știe ce cale 

să urmeze. 

28 Această perioadă este crucială pentru că oamenii vor face pași definitivi pe calea spirituală. 

29 Vor cădea multe ochi întunecați, fanatismul și idolatria vor dispărea, multe viziuni asupra cursului 

evenimentelor se vor stinge, iar tradițiile vor fi dezrădăcinate din rădăcină. Atunci tot ceea ce este trecător 

va fi abandonat. 

30 Copiii mei, fiți mulțumiți de situația voastră în viață, nu-i invidiați pe cei care trăiesc mai bine 

decât voi. Amintește-ți că în umilință te apropii mai mult de Mine și Mă slujești mai bine. 

31 Fiți atenți unde mergeți, la modul în care vă luați viața și la ceea ce faceți cu bunurile pe care vi le 

pun la dispoziție. 

32 Îți ofer dragostea mea. Dragostea mea este cu tine. 

33 Cine se îndoiește de Hristos așa cum se arată în această a treia eră, se îndoiește și de Iisus ca om în 

a doua eră, căci iubirea mea și esența mea sunt aceleași. Dacă vreți să înțelegeți mai bine moștenirea pe 

care Maestrul Divin v-a lăsat-o atunci, trebuie să fiți atenți la modul în care, în măsura în care evoluția 

sufletului vostru a permis-o treptat, înțelepciunea și revelațiile mele s-au revelat în viața voastră cu o 

claritate din ce în ce mai mare. 

34 Dacă vreți să pătrundeți misterul instrucției pe care vreau să o cunoașteți, dacă vreți să eliminați în 

voi frica de necunoscut, dacă vă pregătiți prin spiritualizare, care este respect și umilință, atunci vă voi 

dezvălui multe lucruri. Când ochii spiritului tău se vor deschide, îl vei vedea pe Hristos acolo, umblând pe 

străzile durerii celor nevoiași, purtându-Și încă crucea iubirii Sale și vărsându-Și sângele peste atâtea 

nevoi ale acestei umanități. Îl veți vedea pe Maestru revărsându-și mila Sa asupra tuturor, veți descoperi că 

și în cele spirituale este înconjurat de ucenici care ascultă cu nerăbdare cuvântul Său, predica Sa, prin ale 

cărei inspirații sunt luminați pentru a trimite apoi lumina lor celor care trăiesc în întuneric. 

35 Așa Îl veți vedea atunci când veți reuși să pătrundeți în spiritualitate. Așa vei ajunge să îl cunoști 

mai bine pe Domnul tău. Dacă încerci să afli ce este Duhul Sfânt, îl vei descoperi în lumina înțelepciunii 
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care emană din Cuvântul divin. Acolo veți ajunge să îl cunoașteți ca inteligență infinită, ca har spiritual 

care vă luminează și în același timp vă mângâie și vă vindecă. 

36 De aceea, când auziți acest cuvânt prin vocea purtătorului, trebuie să-i căutați sensul, căci în el se 

află esența învățăturii mele. 

37 Când veți fi pătruns în Cuvântul pe care Hristos vi l-a dat ca Om și ca Spirit, veți cunoaște ce este 

Dumnezeul vostru, Treimea revelațiilor Sale, și atunci Îl veți iubi cu adevărat, veți crede în El în toate 

formele în care a venit la voi. 

38 Odată ce ați atins această înălțime, veți fi asemenea acelor spirite înalte care vin în mod invizibil ca 

profesori pentru a lumina mințile oamenilor și a-i conduce pe calea binelui. Nu vă veți face cunoscuți 

folosind creiere umane. Dar veți exercita o influență bună asupra tuturor celor care se pregătesc în această 

lume. Îi veți ilumina și inspira. Comunicarea voastră va fi de la spirit la spirit, iar când veți fi îndeplinit 

această sarcină, un alt pas pentru a vă înălța se va prezenta în fața voastră. Astfel, în acest fel, sufletele 

ajung în sânul Tatălui ─ purificându-se, desăvârșindu-se, până când se pot contopi cu cea mai pură lumină 

a Spiritului Divin. 

39 Vă pregătesc deja pentru următorul nivel la care vă veți ridica. Nu vă vorbesc despre ceilalți, 

pentru că nu i-ați înțelege. Este suficient să știți că există șapte etape sau pași pe care trebuie să îi 

parcurgeți. Pe fiecare dintre ele vei găsi un har pentru sufletul tău, care îți va servi ca ajutor pentru a face 

următorul pas până când vei ajunge în prezența lui Dumnezeu și la împlinirea promisiunilor Mele pentru 

toți cei care Mă urmează până la scopul final. 

40 Mintea ta nu este capabilă să înțeleagă toată această lecție. Pentru că, atunci când vă gândiți că mă 

veți vedea, vă imaginați că sunt o ființă ca voi în formă fizică. Dar nimeni nu se așteaptă să se unească cu 

trupul său material pentru a trăi veșnic în sânul Meu. Aceasta nu este "învierea cărnii" despre care v-au 

vorbit apostolii. Numai sufletul va ajunge să cunoască veșnicia după ce a apărut pe pământ în diferite 

corpuri, unul după altul, și apoi a parcurs calea spre sfârșit ca ființă spirituală. 

41 Judecata de Apoi, așa cum a fost interpretată de omenire, este o eroare. Judecata mea nu este una 

de o oră sau de o zi. A fost asupra ta de ceva timp. Dar vă spun cu adevărat că trupurile moarte sunt 

destinate și și-au urmat destinul de a se contopi cu împărăția naturală care le corespunde; căci ceea ce este 

de pe pământ se va întoarce pe pământ, la fel cum ceea ce este spiritual se va strădui să ajungă la casa sa, 

care este pântecele meu. Dar vă mai spun că, la judecata voastră, veți fi singurii judecători ai voștri, căci 

conștiința, autocunoașterea și intuiția vă vor spune până la ce punct sunteți demni de laudă și în ce casă 

spirituală trebuie să locuiți. Veți vedea cu claritate calea pe care trebuie să o urmați, pentru că atunci când 

veți primi lumina Divinității mele, vă veți recunoaște faptele și vă veți judeca meritele. 

42 În "Valea spirituală" există multe ființe confuze și tulburate. Aduceți-le mesajul meu și lumina mea 

atunci când intrați în ea. 

43 Chiar și acum puteți exercita această formă de milă prin rugăciunea prin care vă puteți conecta cu 

ei. Vocea ta va răsuna acolo unde ei locuiesc și îi va trezi din somnul lor adânc. Ei vor plânge și se vor 

purifica cu lacrimile lor de pocăință. În acel moment vor fi primit o rază de lumină, pentru că atunci vor 

înțelege deșertăciunile lor din trecut, erorile lor, păcatele lor. 

44 Cât de mare este durerea sufletului atunci când conștiința îl trezește! Cât de umil se umilește apoi 

în fața privirii Judecătorului Suprem! Cu câtă umilință izvorăsc din adâncul ființei sale cererile de iertare, 

jurămintele, binecuvântările numelui meu! Acum, sufletul își dă seama că nu se poate apropia de 

perfecțiunea Tatălui, așa că își îndreaptă privirea spre pământ, unde nu a știut să folosească timpul și 

încercările care îi ofereau ocazia de a se apropia de țel, și cere un alt trup pentru a ispăși greșelile și pentru 

a îndeplini sarcinile neîmplinite. 

45 Deci, cine a făcut dreptate? Nu era oare spiritul însuși cel care se judeca pe sine însuși? 

46 Spiritul meu este o oglindă în care trebuie să vă priviți și care vă va spune gradul de puritate pe 

care îl aveți. 

47 Odată ce te afli în spiritualitate, spiritul tău îți va oferi iluminare despre tine însuți. Memoria vă va 

deveni clară și vă veți aminti ceea ce ați uitat. Atunci de ce vă temeți de dreptatea mea, de vreme ce nu 

primiți mai mult decât meritați? De ce să nu vă temeți acum de propriile fapte? Vezi cu câtă bunătate 

permit înțelegerii tale să priceapă misterul a ceea ce este judecata ta. 

48 Renunțați la fanatism, care este foarte departe de adevăr. 
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Reflectați asupra învățăturilor mele, care conțin o învățătură de pace, lumină și binecuvântare. 

49 Chiar dacă îi uitați pe cei care au trecut în "valea spirituală" ─ Maestrul nu uită pe nimeni. 

50 Și în plan spiritual există cei care dorm, care au închis ochii la lumina adevărului, care rătăcesc 

târând lanțuri de autoacuzări, confuzie și durere. 

51 V-am chemat pentru a vă spune că puteți face bine nu numai vindecând bolnavii și arătând calea 

semenilor voștri care locuiesc cu voi pe pământ, ci și ființelor care trăiesc în lumea de dincolo. Printre ei 

se află și cei bolnavi, cei pierduți, cei care au nevoie de dragoste și mângâiere. Ei sunt cei care se purifică 

în durere pentru a intra pur și simplu în prezența mea. Dar îi puteți ajuta cu rugăciunile voastre, cu mila și 

cu gândurile voastre generoase în ispășirea lor și le puteți scurta timpul de suferință. 

52 Învățătura mea despre iubirea universală va uni toate sufletele și le va apropia unele de altele, fără 

a trasa o linie de demarcație între lumile vieții, și va face ca ființele să se iubească între ele cu iubire 

spirituală. 

53 Legiuni de ființe ale întunericului coboară asupra omenirii ca niște nori de furtună, provocând 

tulburări, derutând mințile și întunecând inimile. Și, deși această umanitate are arme pentru a se apăra 

împotriva acestor atacuri perfide, unii nu știu cum să le folosească, iar alții nici măcar nu bănuiesc că le au. 

54 În războaie, în crime și în pasiunile josnice, influența acestor forțe există. Voi care v-ați deschis 

ochii spre lumină și cunoașteți armele spirituale ale iubirii și ale dreptății pe care vi le-am încredințat ─ 

rugați-vă pentru lume și pentru lumea spirituală, împăcați-i pe cei care se urăsc, învățați să iubească, iertați 

și rugați-vă. 

55 Dar amintiți-vă, de asemenea, că faptele bune pe care le faceți pe pământ vor fi lumina care 

luminează sufletele confuze și că rugăciunile voastre vor fi balsamul care le va elibera de confuzie. Luptați 

împotriva ispitelor și a inspirațiilor rele pentru a putea experimenta victoria luminii. 

56 Pregătiți-vă, pentru că mesajul pe care va trebui să îl transmiteți oamenilor îi va determina să își 

recunoască calitățile și abilitățile, unele dintre ele necunoscute, altele nedezvoltate. 

57 Vei învăța prin fapte bune, vei reda sănătatea celui care a fost abandonat de știință și vei salva 

sufletul despre care oamenii au spus că este condamnat la pedeapsa veșnică. Atât unii, cât și alții vor 

recunoaște gloria operei mele, iar un bandaj întunecat va cădea de pe ochii lor. 

58 Este momentul în care Mă voi lăsa văzut, în care Mă voi face simțit în toate și în care voi vorbi 

lumii. 

59 Vă spun în această zi: Fericiți sunt cei care urmează exemplul Mariei în drumul lor, păstrând 

puritatea în suflet. Maria este puritate și blândețe. Oricine o iubește ar trebui să o ia ca exemplu în acest 

sens. Nu vă va ajuta cu nimic să-i repetați numele sau să-i spuneți că o iubiți, dacă acțiunile voastre nu 

corespund acestor cuvinte. 

60 Recunoașteți adevăratele valori umane și spirituale, nu vă lăsați seduși de farmecul fals al gloriei 

pământești. Lumina voastră poate deja să vă dezvăluie tot ceea ce este fals. Realizați că există multe 

lucrări care afișează puritate, dar care conțin doar întuneric și care vă conduc pe căi întunecate, dar care au 

o aparență plină de farmec. 

61 Astfel, tu, prin care Mă fac cunoscut, înțelegi responsabilitatea pe care ți-ai asumat-o de a arăta în 

viața ta, în comportamentul tău și în încercările tale, o împlinire demnă a cuvintelor care ies de pe buzele 

tale în momentele proclamării Mele. Oamenii sunt cu ochii ațintiți asupra ta, așteptând ca tu să dai dovadă 

de înălțime sufletească în acțiunile tale. Trebuie să fii ca o oglindă clară. Căci dacă acțiunile celor care nu 

M-au ascultat în acest timp și care se numesc slujitori ai lui Dumnezeu nu sunt întotdeauna permise, lumea 

le privește fără să se mire. Dar atunci când vede aceleași acțiuni ilicite în voi, cei care vă observă vor fi cu 

siguranță indignați, pentru că nu vor înțelege că, deși aveți acest har în voi, puteți totuși să faceți acțiuni 

care sunt contrare învățăturii pe care ați primit-o. 

Maestrul vă spune: Feriți-vă de scandal din momentul în care ați luat hotărârea de a Mă urma. 

Amintește-ți că, din acea zi, sufletul tău a respins tot ceea ce i-ar putea face rău. Atunci trebuie să 

mențineți calea binelui și să vă simțiți cu toții responsabili. 

Dacă Mă slujiți, dacă v-ați predat voinței Mele, este pentru că M-ați recunoscut, pentru că sunteți 

complet siguri de adevărul proclamației Mele și nu există nicio îndoială în voi. 
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62 Când v-am văzut devotați slujirii Mele în acest fel, v-am spus că faceți o mare faptă de milă față de 

semenii voștri. V-am spus deja că îndeplinirea spirituală a misiunii nu vă împiedică să îndepliniți niciuna 

dintre îndatoririle umane. 

Nimeni să nu încerce să complice simplitatea învățăturii mele. Transmiteți esența învățăturii mele și 

lăsați oamenii să se inspire din ea. 

63 Cât de extraordinar vi se pare că voința mea divină s-a unit cu intelectul vostru! La aceasta vă spun 

că este cel mai firesc lucru, deoarece este vorba de Dumnezeu, care este spirit, și de om, care, în virtutea 

spiritului său, este asemănător cu Creatorul său. Ați dori să pătrundeți multe mistere pe care încă nu vă 

este permis să le cunoașteți, iar eu vă spun doar că nu știința va fi cea care vi le va dezvălui, ci spiritul, în 

virtutea iubirii sale pentru Creatorul său. 

64 Dezvăluiți lucrarea Mea în aceeași simplitate în care v-am dat-o vouă, atunci semenii voștri o vor 

înțelege datorită dezvoltării pe care au realizat-o. Dacă faptele voastre pot arăta că meritați gloria pe care o 

primiți, munca voastră va fi admirabilă și omul va crede în Mine prin voi. 

65 Îți primesc sufletul alături de Mine, ca să lase în urmă oboseala și truda lumii. 

66 Din diferite locuri de pe pământ veniți în căutarea învățăturii și a păcii mele. Când auziți cuvântul 

meu, simțiți căldura părintească și inima vi se liniștește. 

67 Sunt unii care te-ar urma cu plăcere la locul de adunare unde îți dau cuvântul Meu, dar frica de 

lume îi împiedică să o facă. Alții, însă, te privesc cu dispreț, chiar și atunci când o voce interioară le spune 

că drumul pe care îl urmezi este corect și că este cel care duce la adevăr ─ chiar și atunci când aud 

strigătele elementelor dezlănțuite și ale evenimentelor extraordinare care proclamă că a început un nou 

timp: timpul judecății, precursorul timpului de har. 

M-am manifestat în toate locurile de pe pământ și în toate inimile. Le vorbesc prin inspirație, prin 

intuiție și prin vise sau revelații. 

68 În prezent pregătesc generațiile viitoare care nu vor fi împărțite între îndoială și credință și care vor 

da transcrierilor cărților pe care vi le voi lăsa adevărata lor valoare și interpretarea corectă. 

69 Ele vor anunța împlinirea profețiilor din vremurile anterioare. 

70 Transcrierile din acest moment le voi lăsa în grija ta, pentru ca tu să le faci cunoscute tuturor celor 

care nu au auzit cuvântul meu. Adevărata voastră luptă va veni doar după plecarea mea. 

71 Învățătura mea, modul vostru de închinare și acțiunile voastre vor fi judecători pentru toți cei care 

ar putea veni din secte și biserici să cerceteze. Nu va fi necesar să le arătați erorile lor. Dimpotrivă, îi veți 

primi cu sinceritate și dragoste și le veți arăta lucrarea mea în toate părțile ei. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 241  
1 Vă primesc pe voi, oameni care veniți să vă hrăniți cu Cuvântul divin, care este Pâinea sufletului. 

Vin la tine din dragostea pe care o am pentru tine. Ah, voi, oameni care vă îndreptați doar spre durere, 

sânge și frică! Umbrele materialismului au întunecat viziunea oamenilor, astfel încât aceștia nu pot vedea 

calea spre repararea lor. 

2 Cel puțin voi, cei care Mă ascultați, vă bucurați în Cuvântul Meu și găsiți mângâiere în Mine. 

Pentru că această umanitate și-a indus în eroare intelectul și sentimentele, deoarece în loc să se străduiască 

pentru adevăr, se străduiește pentru confuzie. Marile inteligențe umane de astăzi prosperă în crimă, iar 

aceasta devine idealul lor. 

De aceea, le spun de mult timp celor pe care îi numesc discipolii mei că, dacă își vor îndeplini misiunea 

pe care le-am încredințat-o, exemplul lor va avea o asemenea influență asupra vieții, gândirii și vorbirii 

celorlalți, încât vor putea spune: Astăzi îmi folosesc spiritul, pe care înainte îl credeam inutil. 

3 Discipolii: Când spiritul omului se va ridica, se va elibera și va lucra în domeniile care i se cuvin, 

paharul de suferință pe care îl bea această lume se va sfârși. Odată ce spiritualizarea înflorește în mintea și 

inima omului, va înflori în toate căile vieții voastre. ─ Mă adresez tocmai celor care aspiră să fie discipolii 

mei și în care găsesc sensibilitate atunci când mă ascultă. 

4 Poporul meu, aveți grijă să nu irosiți nici măcar o clipă din viața voastră. Iubiți-vă unii pe alții și 

simțiți durerea de a nu fi făcut-o înainte. Reflectați profund asupra faptelor esențiale bune și rele din 

trecutul vostru. Pentru că roadele bune vă vor veni din această reflecție, iar apoi gândiți-vă la viitor. 

Întrebați-vă: "Ce am pregătit pentru vremurile ce vor urma?". 

Veți înțelege că aveți ceva de spus omenirii, că trebuie să faceți ceva pentru a o trezi din acel somn care 

nu o lasă să vadă giulgiul cu care moartea o acoperă în prezent și o amenință în mod constant ─ că trebuie 

să faceți ceva pentru ca ea să se trezească și să audă vocea conștiinței. 

5 Ah, voi, deșertăciuni umane! O, voi, oameni care căutați înflorirea și gloria voastră pe acest 

pământ! 

6 Pentru a rosti cuvinte care ucid, v-ați ridicat un tron de pe care să vă auziți poruncile de război, să 

chemați distrugerea și moartea! 

7 Ce este inteligența umană dacă nu este unită cu spiritualitatea, care este conștiință, dreptate și 

milă? Cu ce cuvinte vor acei oameni să-i răspundă lui Dumnezeu care a inventat marile arme de distrugere 

cu lumina lor? Cu ce intenționează ei să plătească datoria pe care o au în prezent? Cum vor ei să facă față 

recoltei marii lor însămânțări? 

8 Și pe toți cei care vorbesc despre Mine și se numesc discipolii și slujitorii Mei, îi întreb: Ce faceți 

în aceste momente și ce ați făcut pentru a proteja lumea? 

9 O, copii care Mă ascultați în acest timp! Lucrează în lucrarea mea de iubire, grăbește-te să dedici 

acea parte din viața ta pe care ți-o cer pentru binele aproapelui tău, ceea ce va fi în același timp și pentru 

binele tău. 

10 Munca mea are nevoie de soldați. De ce să nu-ți pierzi viața pe acest front spiritual, din moment ce 

o dai fără nici un folos pe câmpurile de luptă? 

11 Folosiți acea parte din timpul pe care vi-l cer, instruind, ținând prelegeri pline de dragoste și 

cunoaștere, înmuiind și trezind inimile. Priviți Ființa mea divină cum se dedică la sarcina de a vă iubi, de a 

vă proteja și de a vă salva. Amintește-ți că, încă de când eram om, mi-am consacrat întreaga viață ție. Nu 

vă mulțumiți să culegeți doar puțină sămânță. Care va fi darul pe care mi-l veți pune în mâini când veți 

intra în ceea ce numiți "Dincolo"? Ți-am dat apă din belșug din izvorul Meu. Vrei să-mi dai înapoi doar 

câteva picături? Dați mărturie prin faptele voastre bune. 

12 Darurile spirituale care v-au fost revelate în acest timp au ieșit la lumină pentru a vă ajuta să turnați 

aceste ape cristaline asupra sufletelor semenilor voștri. Învățați de la Maestrul vostru, care vi s-a arătat 

întotdeauna ca o sursă de iubire, ca un dar constant, ca o lampă aprinsă pentru a lumina inima celui care 

suferă. Nu este oare fiecare dintre cuvintele mele ca o torță de lumină pe calea călătorului care se îndreaptă 

spre țelul destinului său? Nu este acest mesaj o nouă revelație care te aduce mai aproape de Dumnezeu? 

13 Numai cei care simt și trăiesc învățătura și legea mea vor putea să se numească "profesori" în 

lucrarea mea. Iată unde vă conduce acest cuvânt, astfel încât să puteți recunoaște în el ceea ce este înalt și 
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ceea ce este josnic. Căci spiritul care vrea să fie mare este interesat doar de fapte mari. Spiritul mic se 

străduiește doar pentru ceea ce este mic; și pentru a crede, trebuie să se despartă cu durere de ceea ce este 

de prisos și să se întărească în iubirea Tatălui său. 

14 Pe de altă parte, marele spirit, de dragul idealului său înalt sau al misiunii sale de iubire, sacrifică 

chiar și ceea ce tu consideri ca fiind cel mai drag lui. 

15 Sunteți uimiți că discipolii mei din a doua eră au lăsat totul pentru a mă urma, au dat totul din 

dragoste pentru voi? 

16 Cuvântul meu îi invită pe toți să se întoarcă pe calea iubirii. Mulți vor fi rușinați că au simțit ură 

sau resentimente față de semenii lor, că nu au continuat să-i iubească. Atunci îi vor îmbrățișa din nou cu 

durere și în același timp cu bucuria pocăinței. Atunci se va manifesta spiritualizarea și omul-pământean va 

dispărea. 

17 Am să vă spun mai multe despre sufletele mari: nu sunt sensibile la insulte și nici slabe la lovituri. 

Ei privesc cu seninătate asemenea mizerii și cu milă pe cei care le fac. Ei sunt mai presus de aceste 

fleacuri și privesc doar la ceea ce este măreț. 

18 Cu toții va trebui să treceți prin mari încercări. Trebuie să fii foarte puternic pentru a nu dispera și 

a evita astfel rușinea slăbiciunii tale. 

Voi care ați auzit acest cuvânt și ați venit la această masă plină de mâncare bună și v-ați hrănit cu 

înțelepciunea mea ─ fiți puternici și încurajați-i pe semenii voștri prin iubirea voastră. 

19 Cel care face binele este un apostol al lui Hristos. Dar el nu va avea nevoie de titluri care să-l 

certifice ca atare și nici nu va fi necesar să se laude. 

20 Ce Îmi spui când îți dezvălui evenimentele dureroase ale viitorului? Ce ați putea oferi celor 

neinițiați care vin la dumneavoastră pentru a găsi alinare? 

21 Eu vă spun doar atât: "Semănați sămânța mea". Această învățătură este moștenirea ta. Dacă știi să 

pătrunzi în adâncul sufletului tău, îl vei găsi acolo pe Mesia, care revine neîncetat în inima ta pentru a o 

lumina cu lumina sa. 

22 Cei care vor veni mâine să afle despre venirea mea pot fi împărțiți în două grupuri: Unii care vin 

îndoindu-se și pleacă credincioși și căiți, pentru că dragostea cuvântului meu i-a atins. Iar ceilalți care vin 

neîncrezători și vor rămâne la fel de nemulțumiți pentru că sunt mai mult trup decât suflet, mai mult 

limitare decât gândire. Dar vouă, care ați fost numiți noii mei ucenici și care ați fost marcați de Duhul 

Sfânt, vă întreb: când veți începe să luminați lumea prin exemplul faptelor voastre de iubire? 

23 Ascultați: Când eram cu voi pe pământ, oamenii veneau la Mine în mulțime ─ oameni în funcții 

înalte, plini de deșertăciune, conducători care Mă căutau pe ascuns ca să Mă asculte. Unii M-au admirat, 

dar din frică nu au mărturisit-o deschis; alții M-au respins. Mulțimi de oameni veneau la Mine, bărbați, 

femei și copii, care Mă ascultau dimineața, după-amiaza și seara, și întotdeauna îl găseau pe Maestru gata 

să le dea Cuvântul lui Dumnezeu. Ei au văzut că Maestrul a uitat de Sine și nu a putut explica la ce oră a 

luat hrana, ca nu cumva trupul Său să slăbească și vocea să i se stingă. Motivul era că ei nu știau că Isus 

primea putere din propriul său spirit și că își găsea hrana în el însuși. 

24 În același mod, și voi veți învăța într-o zi că cel care, inspirat de iubirea divină, își dedică existența 

sarcinii de a mângâia, sprijini și iubi pe semenii săi, va găsi în propriul suflet o forță și o hrană 

necunoscută care îl va susține fără să obosească nicio clipă în luptă. 

25 În acest fel Mă voi manifesta în acel popor care este același ca și astăzi și care mâine va forma o 

singură comunitate în întreaga lume: poporul lui Dumnezeu. 

26 Învățați de la Mine și folosiți-vă darurile astfel încât să vă plătiți marea datorie pe care o aveți față 

de voi înșivă și față de umanitate. Acceptă-ți ispășirea de bunăvoie și nu dori să plătești această datorie cu 

ceva care îți face plăcere și nu este dificil. Căci de multe ori va trebui să faci sacrificii sau renunțări. 

27 Nu vă cer viața voastră, ci doar câteva ore, doar o parte din timpul vostru. 

28 Amintește-ți că Isus, pentru a fi cu tine, a părăsit-o pe Mama Sa ─ acea Mamă foarte iubitoare care 

a fost singurul lucru pe care l-a avut pe pământ. El a plecat de lângă ea în viață și a fost doar în brațele ei 

când a fost luat fără viață de pe cruce. Nu cer atât de mult de la voi, ci doar o mică parte din ceea ce v-am 

dat și v-am învățat. 

29 Dați-vă viața mângâind pe cei suferinzi, vindecând pe cei bolnavi și salvând pe cei pierduți, dar nu 

vă lăsați uciși doar pentru a arăta că sunteți gata să muriți pentru Mine. 
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30 În învățăturile mele nu vor fi nici acuzatori, nici acuzatori, nici jigniți, nici ofensați. În ea vor fi 

doar cei care se străduiesc să evolueze în sus prin practicarea învățăturilor mele. 

31 Tu ai totul pentru a ajunge la Mine: Lumea este o școală, viața este un manual, iar inspirația mea 

este o lumină. Maestrul sunt Eu, oamenii sunt discipolii Mei. De aceea, vă chem neîncetat și vă spun: Voi 

toți găsiți un loc în dragostea Mea. 

32 Nu mă lăsați singur în învățăturile mele, nu fiți reci în fața acestei iubiri pe care v-o arăt. Amintiți-

vă că unele buze omenești vă luminează cu cuvântul Duhului Meu. 

33 Când spuneți pe pământ că v-am adus religii cu învățătura Mea, cu legea Mea, vă spun că în ochii 

Mei nu există decât o singură închinare, aceea a iubirii, a iubirii față de Tatăl, față de aproapele sau față de 

semeni și față de tot ceea ce a ieșit de la Creator. 

34 Această poruncă divină supremă de a ne iubi unii pe alții va fi legea care îi va uni pe toți oamenii, 

care îi va lumina să simtă că sunt frați și surori, să se protejeze unii pe alții, să se sprijine unii pe alții, să se 

protejeze unii pe alții de tentații și să se recunoască unii pe alții fără a se supăra pentru diferențele de rasă 

sau de credință. 

35 Imaginați-vă o astfel de lume și vă veți imagina o lume în pace, ca o familie guvernată de legile 

iubirii, respectului și dreptății. 

36 Aceste profeții se vor adeveri, căci lumea voastră nu este condamnată să fie veșnic o vale a 

întunericului și a păcatelor. 

37 Virtutea va străluci în inimile oamenilor ca florile din grădini. Căci Eu vă spun: Florile, în 

frumusețea lor, sunt asemenea ideilor și inspirațiilor care vin de la Dumnezeu pentru a-i salva pe păcătoși. 

38 Apropie-te, aceasta este calea ta, aici este pâine pentru săraci și mângâiere pentru cei necăjiți. Vino 

și nu te teme de nimic. 

39 Binecuvântat popor al lui Israel, Tatăl vă spune: "Ascultați glasul conștiinței voastre, antrenați-vă 

inteligența, căci voi lăsa Cuvântul Meu scris în fiecare dintre voi. Ascultați Cuvântul viu pe care îl 

revărsăm în prezent, care curge din sursa de înțelepciune care este Spiritul meu. 

40 Am deschis toate căile pentru ca toți copiii mei să poată veni la mine. Acum este timpul trezirii, 

când vă voi arăta clar Cuvântul Meu din vremurile trecute și noile revelații pe care vi le voi da, care 

reprezintă finalizarea, a treia parte a cărții a cărei proprietari veți fi. 

41 Am îndepărtat de la voi vălul care ascundea măreția învățăturii mele. V-am dat sămânța în Era a 

Doua pentru ca voi să o semănați, să o cultivați și să o prezentați la momentul potrivit. 

42 Cu toate acestea, am cerut roade de la semănătorii însărcinați și, după o lungă perioadă de timp, am 

recoltat doar puține boabe. V-am spus deja: Noi generații vor veni pe pământ și vor primi ultimul meu 

mesaj. Eu le pregătesc în acest moment și vă spun: A venit timpul când am inaugurat această nouă eră. 

43 Precursorul a inaugurat primii lucrători ai Lucrării mele, iar apoi Maestrul a deschis Cartea pentru 

a arăta tot conținutul ei, care este lumină, înțelepciune, salvare pentru umanitate. Așa a venit pentru tine 

acel moment de har. Am unit bărbați și femei de diferite credințe și viziuni ale lumii. Am intrat în inimile 

lor și am văzut doar amărăciune și dezamăgire. Și când au auzit cuvântul meu, nu l-au respins, nu și-au 

închis inimile, nu l-au pus la îndoială, ci l-au primit cu dragoste și cu respect. 

44 Am avut grijă ca ei să se dedice studiului tuturor manifestărilor Divinității mele, iar ei le-au găsit 

credibile, pline de mare înțeles, iar inimile lor au fost încurajate. Dar a venit momentul în care le-am spus: 

"V-am mângâiat, v-ați bucurat de mângâierile mele, dar acum e timpul să luptăm". Și buzele, care înainte 

erau stângace și tăcute, au vorbit cu Cuvântul divin. Eu însumi mi-am revărsat cuvântul prin ei, iar ei au 

devenit purtătorii mei de cuvânt. 

Pe alții, pe care i-am întâlnit plini de credință, i-am transformat în conducători de biserici și le-am spus: 

Desenează inimi și formează biserici din ele. Înarmați-vă cu tărie de suflet, căci vă veți ciocni cu duritatea 

inimii oamenilor. Vă veți lupta cu necredincioșii, căci sămânța lui Toma a fost udată și a răsărit în inimi. 

Dar Eu voi dezrădăcina această sămânță din rădăcină și vă voi ajuta în munca voastră. Fiecare dintre voi 

va fi ca o torță care luminează calea semenilor săi. 

Când timpul manifestării mele se va încheia și veți comunica cu mine doar de la spirit la spirit, veți 

continua să instruiți. Iar oamenii se vor întreba de unde ați învățat. Atunci le vei arăta cartea inimii tale în 

care este gravată învățătura mea și din care vor izvorî noi inspirații. 
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45 Mă voi strădui să vă las pregătiți pentru perioada de după plecarea mea. Pentru aceasta am stabilit 

o perioadă lungă de timp, astfel încât să aveți multe ocazii de a înțelege Opera mea. 

Cu toate acestea, nu am fost vizibil pentru ochii materiali. Într-adevăr, v-am spus că în acest timp orice 

ochi Mă va vedea ─ cel al păcătosului și cel al nepocăitului ─ dar aceștia nu trebuie să fie ochii trupului, ci 

este vorba de privirea spirituală care Mă privește, luminată de spirit și de suflet ca un sanctuar care Mă 

simte. 

46 Am pregătit "lucrători" în multe domenii pentru a revela Lucrarea mea. Câte clipe de fericire a 

avut sufletul tău în timp ce ai ascultat învățătura Mea! Cât de încântați ați fost de minunile pe care vi le-am 

acordat! Pentru ca voi să Mă recunoașteți, v-am dat nenumărate dovezi, căci vreau ca, de îndată ce veți fi 

pregătiți, să-i primiți pe cei care sunt destinați de Mine să cunoască această învățătură. Vă veți strădui ca 

niște frați și surori mai mari pentru inimile care suferă, pentru a le ajuta și a le servi drept sprijin. Aduceți 

oaia rătăcită înapoi la obstacol, ușurați suferința, salvați-vă semenii. 

47 Te voi ajuta cu crucea ta atunci când vei fi epuizat și te voi învăța să urci pe muntele împlinirii 

misiunii. La ce te puteai aștepta dacă nu ai fi îndeplinit. Cum ați putea să vă simțiți puternici, cum ați putea 

trăi, dacă după ce M-ați ascultat nu ați fi martori la aceste învățături? 

48 Fiți puternici, iubiți-vă unii pe alții, iar binecuvântarea mea va coborî peste voi ca roua pentru a vă 

încuraja mereu. 

49 Atunci când simțiți plăcerile vieții, atribuiți această plăcere lumii. Dar eu vă spun: Vreau să te văd 

fericit. De aceea vă trimit aceste momente de fericire. Pentru că atunci când copilul zâmbește, zâmbește și 

Tatăl. Căutați bucuriile sănătoase care nu tulbură sufletul și Mă veți găsi în ele. Dar fiți fericiți dacă puteți 

zâmbi în mijlocul suferințelor voastre! 

50 Privirea mea părintească se odihnește asupra inimilor voastre, iubiți copii, și văd devotamentul 

vostru. Ați uitat ceea ce aparține vieții voastre materiale și vă hrăniți cu cuvintele Mele pentru a vă umple 

de esența ei și pentru a simți prezența Mea în adâncul vostru. Mă dezvălui ție pentru că te iubesc și vreau 

să înțelegi dorința Mea. 

Plini de recunoștință, îmi arătați cu umilință inima voastră și îmi spuneți: "Stăpâne, citește în ea ca într-

o carte deschisă și fă în noi voia Ta. Vom fi de acord cu ceea ce vei hotărî Tu asupra noastră." 

51 Văd credința și încrederea voastră în Divinitatea Mea. Să știi că te iubesc și că îți dau tot ce este 

drept și spre binele tău. Prin urmare, aveți credință și cereți-mi ajutorul. 

Este un timp de reparație în care trăiți, în care nu veți avea bucurii desăvârșite și nici pace durabilă. 

Acest pământ nu este patria voastră. Sunteți locuitori temporari ai acesteia și, în funcție de meritele 

voastre, vă pregătiți o viață mai bună, mai înaltă decât aceasta. 

52 Pe pământ, atunci când veți fi pregătiți, veți simți pacea Spiritului Meu ─ acea pace de care v-ați 

bucurat și pe care restul lumii nu o cunoaște ─ acea blândețe care se emană din Cuvântul Meu ─ acea 

glorie pe care ați experimentat-o atunci când v-ați înălțat în comuniune cu Mine. 

Lumea nu are acest stimulent, dar are nevoie de el, îl așteaptă pentru că știe că trebuie să vină, iar unii 

se pregătesc pentru că bănuiesc că se apropie timpul în care voi veni la ei. 

Dar eu vă spun: Toți veți avea această pace, toți veți ajunge să cunoașteți lumina adevărului. Cuvântul 

Meu se va răspândi și va merge din gură în gură, din casă în casă și de la o națiune la alta prin intermediul 

"lucrătorilor" Mei. Dar am văzut în ei și în oameni progresul lor lent, timiditatea lor, și de aceea Lucrarea 

Mea nu a depășit limitele înguste în care au închis-o, și nu aceasta este voința Mea. 

53 "Muncitori", am cerut de la voi unirea pentru ca voi să formați un singur spirit, o singură minte și o 

singură inimă, astfel încât oriunde s-ar afla semenii voștri, ei să poată auzi de la voi același cuvânt, aceeași 

mărturie în toți și să vadă reflectată în voi iubirea mea divină. 

54 V-am învățat iubirea, răbdarea, umilința, pentru ca voi să vă duceți misiunea ca pe o cruce blândă. 

Munca de reînnoire, purificare și spiritualizare a umanității este o muncă care necesită timp. O generație 

va transmite generației următoare același spirit de luptă și aceeași înălțare spirituală, până când lumea se 

va perfecționa în timp și va ajunge la împlinirea sarcinii sale. 

55 Nu vă temeți de ziua de mâine. Nici să nu vă fie teamă să nu mergeți prea departe și să pierdeți 

calea. Calea este atât de largă încât nu veți ajunge prea curând la capătul ei. Eu sunt cu voi la fiecare pas, 

în fața și în spatele vostru, la dreapta și la stânga voastră. Puterea Duhului meu vă îmbracă; acea putere 
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interioară care vă încurajează să luptați neobosit nu vă va părăsi. Unii dintre voi ați muncit an de an și ați 

văzut răsăritul fiecărei zile ca pe prima în care ați lucrat pentru Lucrarea mea. 

56 Căutați toată perfecțiunea în Mine, dar nu cereți dreptate și perfecțiune absolută de la "lucrători". 

Ei sunt ființe umane și sunt în pericol de a deveni slabi. Și ei se luptă pentru mântuirea lor. 

Acea perfecțiune pe care sufletul tău tânjește să o vadă ─ caută-o la sufletele care locuiesc în planurile 

spirituale înalte, unde totul este iubire, frumusețe și lumină. 

57 Inima ta este purificată în îndeplinirea misiunii. Fiecare avansează în funcție de dragostea sa, de 

angajamentul său și de dorința sa de a mă servi. Cuvântul Meu a fost același pentru toți, și totuși am 

descoperit "lucrători" care fac mari pași spre spiritualizare, iar alții care au rămas în urmă în dezvoltarea 

lor. 

58 Pentru a cunoaște esența învățăturilor mele, trebuie să le urmați. Dacă doar îmi ascultați 

învățăturile și apoi le uitați, nu veți putea să le păstrați și nici nu veți putea transmite acea esență delicioasă 

pe care o conțin învățăturile mele. Este atât de simplu încât îl puteți exersa din prima clipă în care îl auziți. 

Iubirea este prima lege pe care v-am făcut-o cunoscută și din ea se nasc toate celelalte legi și porunci. 

59 V-am spus că i-am creat pe toți egali și că îi iubesc pe toți. De ce nu vă iubiți unii pe alții fără 

deosebire de rasă, clasă sau credință? De ce îi iubești pe unii și îi desconsideri pe alții? Nu-i iubiți doar pe 

cei care vă fac bine, ci căutați-i pe toți și formați legături de iubire cu ei. Exersați iubirea universală care îi 

cuprinde pe toți și iubiți-i pe frații și surorile voastre pământești și spirituale. Lucrarea mea plasează toate 

sufletele la același nivel. Vreau să vă văd pe toți formând familia mea, care se iubește și creează pacea 

universală, care se aliază cu Divinitatea mea, astfel încât fiecare dintre voi să fie reprezentantul meu 

oriunde s-ar afla. 

60 Pregătiți-vă pentru ca fiecare dintre voi să fie un fruct al Marelui Copac, iar acest fruct să se 

înmulțească la infinit. 

61 Rugați-vă pentru lume, iar această rugăciune să fie ca o mantie care protejează omenirea, ca un 

antidot la războiul care se apropie mereu și care îl doboară pe om. 

62 Binecuvântez toate creaturile mele și le las unite în brațele mele întinse. 

63 Veniți la Mine, voi care vărsați lacrimi, Eu sunt Consolarea. Iubirea se apropie de voi, pentru că 

voi sunteți creaturile care, în pustietatea lor, au nevoie de mângâierea Tatălui pentru a se ridica din nou. 

64 Voi toți purtați o cruce pe umeri, pentru ca în ea să fiți asemenea Maestrului. Dar nu vreau ca 

această cruce să devină o povară insuportabilă sau împovărătoare din cauza lipsei voastre de înțelegere și 

de înălțare. 

65 Vicisitudinile vieții îți biciuiesc viața ca niște vârtejuri. Dar dragostea pentru Tatăl și încrederea pe 

care ai pus-o în El îți dau liniște în încercări și îți permit să ieși victorios. 

66 Cine se încrede cu adevărat în Mine nu va fi niciodată înșelat. 

67 Durerea sensibilizează inima împietrită, va face să țâșnească apă cristalină din stânci. Încercările 

țin sufletul treaz. 

68 Ați pornit în căutarea cuvântului meu pentru că știți vocea Păstorului divin pe urmele căruia veniți 

de mult timp. 

69 Nu constrângerea v-a împins să Mă urmați pe această cale, nici frica, ci dorința de a fi de folos 

aproapelui vostru pentru a fi pe placul Domnului. 

70 Astfel, noii ucenici se pregătesc să fie torțele care luminează lumea. Ferice de cei care Mă înțeleg 

și cred în Cuvântul Meu, căci ei nu vor simți nici foame, nici sete în sufletele lor. 

71 Nu vreau ca mâine, când inima voastră va fi plină de vanitate și de importanță de sine, când va fi 

martoră la minunile care au devenit realitate prin darurile voastre. Dar nici nu vreau să te văd timid, pentru 

că atunci nu ai inspira încredere în semenii tăi. Fiți convinși de ceea ce vorbiți și faceți. 

72 Trebuie să vă întăriți pregătirea și să vă perfecționați abordarea, astfel încât să fiți recunoscuți după 

plecarea mea. 

73 Tuturor v-am încredințat darul vindecării, cu care puteți face minuni printre cei bolnavi fizic și 

psihic. 

74 Îl veți căuta voi înșivă pe cel reprobabil în noroi pentru a-i oferi o mână salvatoare. Dacă credeți că 

sămânța mea nu va încolți acolo, vă înșelați. Vă pot dovedi că din noroi pot răsări flori albe ca zăpada. Cu 
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cât un suflet este mai depravat, cu atât este nevoie de mai multă iubire pentru a-l căuta, iar atunci când 

simte mângâierea sau balsamul vindecător, va simți o rază de lumină pătrunzând în el și va fi printre cei 

mai înflăcărați. Recunoștința ei va fi foarte mare, pentru că i se va ierta vina ei, care era și ea foarte mare. 

75 Pe aceștia îi veți căuta, așa cum eu v-am căutat întotdeauna. Nu uitați că cei drepți sunt deja cu 

Mine. 

Pacea mea fie cu voi! 
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 Falsele valori ale banilor77 

 "Săptămâna Patimilor" și semnificația ei profundă81 
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 Puterea iubirii46 

 Cauza reîncarnărilor57 

 Lecția Mariei Magdalena65 
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 " Duminica Învierii3 
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 Semnificația cuvântului "Glorie și Înviere " 18 

 Reîncarnarea pentru a învăța și a repara24 

 Cultul spiritual32 

 Israelul spiritual și rasa nematerializată a evreilor37 

 Spiritualitate și progres spiritual42 

 Teama de ființe materializate52 
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 Cauza și efectul manifestării celui de-al treilea timp1 

 Iartă și binecuvântează15 

Omul trebuie să accepte consecințele greșelilor sale 

 suferă împotriva naturii20 

Legiuni de ființe spirituale ne înconjoară, în căutare de 

 după orientare (a se vedea U 219, 55) 25 

 Pregătirea Israelului spiritual pentru misiunea sa38 

 Omul mai poate compensa ceea ce a pierdut45 

 Ce este spiritismul57 

 Venirea Împărăției păcii69 

instrucție 215 

 Promisiunea divină și răspunsul uman1 

 1866 și 195030 

 Israelul spiritual este împrăștiat în toată lumea21 

 Lucrare spirituală cu o cauză aparent materială32 

 Darurile din ucenici nu sunt încă dezvoltate36 
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 După 1950, darurile spirituale se vor manifesta39 

 Calea spre adevăr44 

 Toți se vor uni în originea noastră divină62 

 Cele șapte virtuți69 
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 Pregătirea ucenicului pentru misiunea sa1 

 Ordinea de a scrie cuvintele divine14 

 Profețiile trebuie să fie făcute cunoscute16 

 Va fi transformare și schimbare în lume27 
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 Răspuns la discuțiile despre divinitate41 

 Durerea purifică55 
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 Instrucția divină de-a lungul veacurilor1 

 Roque Rojas, trimisul celei de-a treia ere13 

 Spiritul omului este chipul lui Dumnezeu17 

 

 Cel mândru și cel care trăiește pe dinafară19 

 Universul este locuința perfectă65 
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 Iubire în loc de vanitate3 

 Cele trei Testamente6 

 Omenirea îl imită pe fiul risipitor15 

 De ce sunt examenele21 

 Comunicare până în 195022 

 Ceva despre cadouri29 

 Toate spiritele trebuie să se întoarcă la perfecțiune39 

 Spiritele noastre păzitoare ne însoțesc40 

 Știința în slujba binelui47 
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 Exemplul lui Simon din Cirene (vezi Marcu 15:21) 2 

 Sensul figurat al "cântecului ceresc " 13 

 Armonie prin spiritualitate16 
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Haosul prezis este consecința 

 din propriile noastre lucrări24 

 Maestrul va vorbi prin discipolii săi pregătiți29 

 Prima dată31 

 A doua oară32 

 A treia oară34 

 Condiții pentru reîncarnări39 

 Misiuni și daruri ale ucenicilor41 

 Trăim în cea de-a șasea pecete52 

 Alianță între spiritele din toate lumile (vezi U 214, 25) 55 

 Viața spirituală61 
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 Promisiunea celei de-a doua ere se împlinește2 

 Trinitatea divină în om11 

 Etapele evoluției minții16 

 Ce înglobează spiritualitatea  29 

 Interpretările eronate sunt abolite32 

 

 Pregătirea pentru îndeplinire42 

 Ce este Spiritul?  59 

Semnificația cuvântului "Mulți sunt chemați, dar puțini sunt chemați 

 sunt alese " 63 

 Evoluția spirituală70 
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Spiritul Mariei este întruchiparea lui Dumnezeu. 

 Tandrețe divină2 

 O parte din Israelul spiritual este întruchipat în Mexic11 

 Scripturile au fost falsificate14 

 Al treilea timp ne amintește de singura cale a luminii16 

 Destinul lui Israel prin Duhul Sfânt28 

 Privilegiul spiritual al reîncarnării54 

 Spiritul adevărului va triumfa în cele din urmă59 
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 Se apropie teste mari2 

 În mijlocul haosului, spiritismul va prevala10 

 Iubirea este principiul creației22 

Întrebările și căutările oamenilor din 

 Comunități religioase și secte29 

 Această vale de lacrimi devine valea păcii39 

 Mulți se numesc creștini44 

 Omul găsește întotdeauna motive pentru idolatria sa47 

instrucție 223 

 Omenirea trebuie să lupte pentru salvarea ei1 

 Darurile se manifestă în funcție de dezvoltarea noastră7 

 În noile încarnări ne perfecționăm darurile10 

Dezvoltarea darurilor spirituale depinde de  

 Pregătire de la14 

 Toți sunt destinați vieții veșnice18 

Legea divină nu este doar pentru trup, 

 ci pentru spirit22 

 Viața materială face parte și ea din viața veșnică26 

 

 Cultul spiritual35 

 Profeții despre viitorul lucrărilor din Era a Treia51 

 Marea misiune din Mexic56 

 Scara spirituală72 
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 Realizarea spirituală a discipolului transformă lumea3 

 Cartea vieții12 

 Bastionul credinței și al iubirii25 

 Mesajul lumii spiritelor31 

 Măreția iubirii34 

 De ce timpul limitat al manifestărilor divine64 

 Liniște în loc de religii complicate74 
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 Calea spre cea de-a treia manifestare divină3 
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Prin durere ajungem pe cale 

 de perfecțiune8 

 "Învățătura universală" a iubirii îi cuprinde pe toți21 

 Orice ocazie irosită provoacă durere în minte35 

 Cele trei epoci au fost marcate44 

 Cuvinte adresate femeilor46 

 Maria, tandrețea divină, întruchipată în timpul al doilea48 
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 Cele trei epoci spirituale și lecțiile lor3 

 Viziunile lui Ioan, ucenicul văzător7 

 Dezvoltarea spirituală prin reîncarnări11 

Eliberarea prin intermediul pregătirii spirituale12 

 1866, începutul celei de-a treia ere26 

 Mesajul celei de-a treia ere27 

 În Dumnezeu nu este mânie33 

 Evoluția în formele de cult de-a lungul timpului60 
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 Oamenii înainte de alternativă1 

 

 Puterea spiritului asupra trupului ei28 

 Măreția lui Dumnezeu se arată în smerenie38 

 Dumnezeu nu este limitat în nici un fel40 

Înțelepciunea divină se manifestă în conștiință, 

nu numai în ceea ce privește inteligența58 

 Libertatea de voință, astfel încât meritele să fie legitime61 

Perfecțiunea creației va fi dezvăluită doar celor  

Dezvăluirea celor spiritualizați67 

 Războaiele nu sunt necesare70 

Confuzie a minții și confuzie a 

 mintea umană71 

 Cuvântul divin va fi tipărit77 
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 Explicația a ceea ce este Maria1 
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 Atracția divină conține lumină6 

 De la materialism la spiritism15 

 Viața spiritului primează asupra materiei21 

Generațiile viitoare vor înțelege importanța 

pentru a-L înțelege pe Hristos28 

 Câteva cuvinte pentru bogații lumii47 

 Câteva cauze ale reîncarnărilor pe această planetă54 

 Cuvinte către așa-zisa lume creștină55 

 Lipsa de îndeplinire a datoriei față de semenii care s-au rătăcit58 

 Cheamă la realizare spirituală, căci timpul presează60 

 În lumea de dincolo ne vom continua evoluția spirituală69 
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 Ucenicii Duhului Sfânt1 

 Spiritul treaz și materia nebănuită25 

 Nu resemnare, ci cunoaștere34 

Reminder pentru perioada de după 195040 

 Adevăratul cult onorează armonia cu toți53 

 Aroganța omului pe această planetă55 

 Forme de cult spiritual și material58 

 Iubirea trebuie să fie universală, fără limitări62 

 

 Numeroasele posibilități ale existenței umane66 

 Pregătirea Împărăției promisă a păcii71 
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Pentru a ajunge la împărăția păcii, nu trebuie să 

 Doresc căderea unuia și victoria celuilalt6 

 A șasea pecete îi luminează pe toți în mod egal8 

 Mesaje divine prin vise15 

 Religiile nu au urmat exemplul divin23 

 Principii de pace și unificare a națiunilor32 

 Totul progresează spre perfecțiune43 

 Această lume nu trebuie să fie veșnică47 

 Destinul spiritului50 
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 Pericolele pentru spirit64 

 Spiritualitatea nu este duhovnicie67 
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 Motivul revenirii lui Dumnezeu în acest al treilea timp2 

 Nevoia de merit și examenele12 

Nu spiritul necredinciosului este cel care este  

 Divinitatea neagă15 

 Relația corectă între spirit și înveliș18 

 Dumnezeu va avea ultimul cuvânt20 

 Darul cunoașterii și responsabilitatea sa21 

 Apel către oamenii de știință care și-au pierdut calea25 

 Calea spre Împărăția Păcii și obstacolele sale umane28 

 Profeția despre viitorul iluminat al acestei planete30 

Punctul culminant al lucrării divine nu va fi 

 efect de om35 
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 Misiunea discipolului din vârsta a treia1 

 Pregătirea pentru reparații și examene13 

 Lumina divină ne face să vedem viața altfel26 

 Omenirea care se îndoiește astăzi va crede mâine31 

 Chemare la unire spirituală33 

 

 Viața umană este o oportunitate37 

Conștiința este o parte a lui Dumnezeu în fiecare ființă umană41 

 Suferințele vor fi un "până aici" în ceea ce privește răutatea44 

 Profeția despre începutul erei de pace49 

 "Trinitatea " 52 
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 Destinul luminos al spiritului2 

 Conștiința este ghidul8 

 Meritele sunt, de asemenea, necesare12 

 Știință și spiritualitate25 

Rugăciunea cu Duhul Sfânt44 
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instrucție 234 

Epoca spiritismului este cea a eliberării 

 și acțiune7 

 Solemnitatea ritualurilor nu este spiritualitate30 

 Calea de a trăi în pace43 

 Comunicarea de la minte la minte45 

 Slujirea aproapelui te face vrednic59 
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 Vigilență împotriva confuziilor și seducțiilor4 

 În 1950, această formă de comunicare7 

 Scopul mesajului divin în acest timp15 

 Relațiile dintre bărbat și femeie17 

 Ucigași ai trupului și ai minții37 

 Există mulți ipocriți și rebeli în omenire39 

 Promisiunea de a se întoarce este îndeplinită54 

 Suntem aceleași spirite din epocile trecute63 

Au trecut aproape 2000 de ani și astăzi există 

 același fenomen65 

 Maestrul nu a celebrat niciodată ritualuri75 

Paharul amărăciunii va fi băut pentru o vreme 76 

 

Semnificația Apocalipsei 20: Morții spirituali devin  

 Înviați la viață79 

 Epoca spiritului divin81 
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 Dumnezeu se manifestă clar în încercări5 

 Sfârșitul reîncarnărilor în această lume10 

 Semnificația spiritismului20 

 Spiritul va învinge32 

1 septembrie 1866, începutul celei de-a treia perioade48 

 Moise, mesagerul primei ere60 

 Iisus, mesagerul celei de-a doua ere62 

 Ilie, mesagerul celei de-a treia ere65 
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 Profeția despre adevărata împărăție a păcii72 
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 Calea și misiunea lui Israel prin Duhul Sfânt1 

 Ce așteaptă omenirea11 

 Cum este viața de apoi?  24 

Mesajul acestei a treia ere va aduce omenirii 

 de asemenea, shake28 

 Responsabilitatea ucenicului de a treia oară30 

 Durerea sensibilizează50 

 Adevărata credință68 
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 Temple materiale și spirituale1 

Prin merit vom obține ceea ce am promis 

 Reach11 

 Desecretizarea naturii și judecata ei inexorabilă16 

 Trei sferturi din pământ vor dispărea24 

 Limbajul universal este iubirea spirituală28 

 Spirite de mare lumină se vor întrupa printre noi30 

Comunicarea în gând și rugăciune cu 

 Spiritul divin51 

 Pacea divină62 

 

 Adevărata valoare a vieții este creșterea67 

 Istoria îndrăzneață a Israelului70 

 Israel în Duhul Sfânt84 
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 Spiritualizarea este libertate4 

 Realitatea comunicării cu Dumnezeu9 

 Adevărata justiție22 

 Al treilea Testament este în noi34 

 Pregătirea pentru îndeplinire46 

 Trăim în cea de-a șasea pecete52 

 "Pământul făgăduit" este un simbol al eternității57 
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 Noul popor spiritual al lui Israel a fost marcat61 

 Dreptatea divină și cruzimea umană87 

 Harul comunicării de la spirit la spirit89 

 De asemenea, ființele spirituale vor comunica direct97 

 Discipoli falși106 

 Exemplele bune pentru tineri108 
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 Calea femeii și calea bărbatului1 

 Pregătire în orice moment12 

 Importanța spiritismului17 

 Calea spiritului38 

 Declarație privind Învierea și Judecata de Apoi40 

Ființele confuze din lumea de dincolo speră la noi 

 rugăciuni spirituale43 

 Lupta luminii împotriva întunericului54 

 Pedeapsa veșnică nu există57 

Cuvinte către purtătorii de voce61 

 Al treilea Testament68 
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 Spiritualizarea va salva omenirea3 

 Caracteristicile marilor ființe spirituale17 

 Hrana spirituală23 

 

 Nu religiile, ci dragostea33 

 Lumea profețită a păcii35 

 Începutul celei de-a treia ere în 186643 

 Plăcerile sănătoase nu încurcă mintea49 

 Această lume nu este casa noastră51 

 Progresul spiritual în funcție de aspirația de a sluji57 

 Ce cuprinde dragostea universală59 
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