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Al treilea Testament  

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

Va fi urmat de: Japoneză și chineză 

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

Cartea vieții adevărate 

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

erau deja disponibile în limba engleză. 

Vor urma și alte traduceri.  

 

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

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

format PDF de pe internet.  

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

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

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

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

engleză, care se bazează pe Cartea Vieții Adevărate.  

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

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

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

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

 

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

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

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

și  

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

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

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

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

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

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

 

Anna Maria Hosta 

Hristos pașnic pe pământ 

https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com  

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

 

 

  

 

 

 

https://www.deepl.com/translator
https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com/
mailto:a.m.hosta@web.de


 

 

Conținut 
Instrucție 242 ................................................................................................................................................... 10 

Instrucție 243 ................................................................................................................................................... 15 

Instrucție 244 ................................................................................................................................................... 20 

Instrucție 245 ................................................................................................................................................... 25 

Instrucție 246 ................................................................................................................................................... 30 

Instrucție 247 ................................................................................................................................................... 35 

Instrucție 248 ................................................................................................................................................... 40 

Instrucție 249 ................................................................................................................................................... 46 

Instrucție 250 ................................................................................................................................................... 51 

Instrucție 251 ................................................................................................................................................... 57 

Instrucție 252 ................................................................................................................................................... 62 

Instrucție 253 ................................................................................................................................................... 67 

Instrucție 254 ................................................................................................................................................... 72 

Instrucție 255 ................................................................................................................................................... 77 

Instrucție 256 ................................................................................................................................................... 82 

Instrucție 257 ................................................................................................................................................... 87 

Instrucție 258 ................................................................................................................................................... 92 

Instrucție 259 ................................................................................................................................................... 97 

Instrucție 260 ................................................................................................................................................. 103 

Instrucție 261 ................................................................................................................................................. 108 

Instrucție 262 ................................................................................................................................................. 113 

Instrucție 263 ................................................................................................................................................. 118 

Instrucție 264 ................................................................................................................................................. 123 

Instrucție 265 ................................................................................................................................................. 128 

Instrucție 266 ................................................................................................................................................. 134 

Instrucție 267 ................................................................................................................................................. 140 

Instrucție 268 ................................................................................................................................................. 145 

Instrucție 269 ................................................................................................................................................. 150 

Instrucție 270 ................................................................................................................................................. 155 

Instrucție 271 ................................................................................................................................................. 160 

Instrucție 272 ................................................................................................................................................. 165 



 

 

Instrucție 273 ................................................................................................................................................. 170 

Instrucție 274 ................................................................................................................................................. 175 

Instrucție 275 ................................................................................................................................................. 179 

Instrucție 276 ................................................................................................................................................. 184 

Informații despre conținut ............................................................................................................................. 189 

Învățăturile divine în Mexic 1866-1950 .......................................................................................................... 197 

 

 

Literatură și site-uri web. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 



 

6 

Prefață 
În toate timpurile, Dumnezeu s-a revelat omenirii ─ atât în trecut, cât și astăzi. 

Cea mai pură și cea mai înaltă formă de comunicare între Dumnezeu și om este cea de la spirit la spirit. 

Cu toate acestea, deoarece majoritatea oamenilor nu erau și nu sunt pregătiți în interior pentru acest 

lucru, Dumnezeu a folosit mediatori care au dezvăluit Cuvântul Său Sfânt oamenilor sub formă de legi, 

proclamații și instrucțiuni: 

În prima epocă, prin Moise, Patriarhii și Profeții. 

În Epoca a doua, prin Isus și discipolii și apostolii săi. 

În timpul al treilea ─ timpul prezent ─ de către o mulțime de purtători de cuvânt în anii 1884-1950 în 

Mexic, unde oamenii de rând se întâlneau duminica în locuri de întâlnire simple pentru a asculta 

Cuvântul lui Dumnezeu. 

În ultimii zece-douăzeci de ani înainte de 1950, aceste învățături divine au fost stenografiate și adunate 

din diferite locuri de întâlnire în anii 1950. Dintre acestea, 366 de învățături au fost selectate și publicate în 

1962 într-o lucrare în 12 volume sub titlul Libro de la Vida Verdadera, în germană Buch des Wahren 

Lebens. 

Fiecare dintre aceste învățături reprezintă o unitate armonioasă de învățături divine, adresate în acel 

moment audienței din Mexic, dar ─ așa cum se subliniază de mai multe ori în cuprinsul lor ─ ele 

reprezintă o moștenire pentru întreaga umanitate de astăzi și pentru generațiile viitoare. 

Nu litera cuvântului divin, ci înțelesul său profund, interior, îl înalță pe om și este hrană și balsam 

pentru sufletul său flămând. În același timp, servește drept linie directoare pentru comportamentul său în 

viața de zi cu zi. 

Ascultarea cuvântului divin este primul pas pe calea spre perfecțiune. Ea trezește în noi dorința inimii 

de a interioriza ceea ce am auzit și de a o aplica în viața noastră de zi cu zi, pentru a putea împlini 

porunca divină care ne-a fost dată deja acum 2000 de ani de Isus: "Iubește-l pe Dumnezeu mai presus 

de toate și pe aproapele tău ca pe tine însuți". Aceasta este adevărata slujire a lui Dumnezeu, care duce 

la pace interioară și, prin urmare, la pace în lume. 

Deoarece o singură viață pământească nu este, în general, suficientă pentru a "deveni desăvârșiți ca 

Tatăl nostru ceresc", prin legea reîncarnării ─ o lege a iubirii, a milei și a dreptății divine ─ ni s-a dat 

posibilitatea desfășurării treptate a sufletului nostru și a reparației. 

În multe învățături, Spiritul Divin ne avertizează cât de importantă este adevărata rugăciune spirituală 

pentru a ne apropia din ce în ce mai mult de Dumnezeu, pentru a comunica în cele din urmă cu El de la 

spirit la spirit și, de asemenea, pentru a pune totul în viața noastră de zi cu zi în mâinile Sale. 

În cea de-a doua eră, Spiritul divin ne-a învățat Rugăciunea Domnească prin gura lui Iisus. În cea de-a 

treia epocă de astăzi, Dumnezeu ne recomandă o rugăciune și mai scurtă, care conține totul, pe care nici 

măcar nu trebuie să o rostim cu voce tare, dar pe care o putem adresa adânc simțită în inima noastră, ca un 

dor lăuntric către Tatăl nostru ceresc: "Doamne, facă-se voia Ta pentru mine". 

Fie ca lectura și studiul volumului IX să ne întărească încrederea în dragostea, înțelepciunea și 

atotputernicia lui Dumnezeu, să ne dea putere și inspirație pentru a fi un far pentru semenii noștri în 

vremuri furtunoase. 
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Introducere 
Nimeni altcineva nu va putea să exprime mai bine și mai convingător sentimentul profund și experiența 

transformării sale personale interioare și exterioare decât un martor contemporan direct, care a participat el 

însuși, timp de mulți ani, ca purtător de cuvânt, la manifestările divine din Mexic: 

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

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

câteva momente. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sufletului. 

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

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

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

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

apoi cuvântul ceresc. 

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

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

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

o predică de o asemenea profunzime, de o asemenea minune și de o asemenea înțelepciune cum cu greu îți 

poți imagina, rostită cu o voce dulce și plină de inflexiuni surprinzătoare, care dădea mesajului un accent 

profund impresionant și emoționant. 

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

ridica în regiunile spiritului și a se bucura pe deplin de instrucția divină. Dacă, totuși, în timpul 
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proclamației, se întâmpla ca cineva să deschidă ochii și să-l observe pe vorbitor, putea observa cum acea 

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

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

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

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

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

devină mai perfectă. 

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

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

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

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

înțelepciunii. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

însemnat și uns pentru a sluji Cuvântul divin ca purtător de cuvânt. 

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

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

creaturilor sale? 

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

dificile și delicate. 

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

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

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

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

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

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

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

limitat de care dispun aici. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Purtător al Cuvântului. 

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

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

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

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

cele viitoare ca un dar de iubire, lumină, dreptate și pace. 
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Mi s-a cerut o mărturie din partea mea, care am fost nemeritat un purtător de cuvânt al Maestrului în 

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

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

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

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

de nevrednici. 

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

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

mediatorilor săi umani." 
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Instrucție 242  
1 În acest moment în care durerea umanității este amară și calea ei este dureroasă, a fost voința mea 

să mă apropii de voi pentru a vă ajuta să vă descoperiți moștenirea. 

2 Întoarceți-vă cu fața la spate și contemplați calea pe care ați lăsat-o în urma voastră, în fața căreia 

unii sunt îngroziți. Acestea sunt chiar căile pe care te voi face să te întorci. Dar nu ca să vă spurcați acolo, 

ci ca să salvați pe cei rătăciți. 

3 Folosiți prezența mea printre voi, discipoli, pentru ca voi să purtați pacea mea în sufletele voastre 

și să o faceți palpabilă pentru semenii voștri. 

4 Învățătura mea de la acest Al Treilea Timp vă va scoate din stagnarea voastră spirituală și vă va 

face să faceți pași mari și fermi pe calea spirituală. 

5 Ți-am acordat harul ca proclamarea mea să se facă prin intermediul propriului tău intelect, pentru 

ca tu să te simți demn de Divinitatea mea, pentru ca, știind că ai fost capabil să transmiți Cuvântul meu și 

că mari mulțimi s-au adunat în jurul lui, mâine, când această voce nu se va mai auzi, inima ta să nu dispere 

în fața luptei, pentru că știe că Cuvântul meu rămâne imprimat în ființa ta. 

6 Păstrați sămânța pe care v-o încredințez în acest moment. Realizează că eu nu dezmoștenesc 

niciodată un copil, ci că acesta se dezmoștenește treptat prin faptele sale rele. 

7 Când oamenii bat la ușa voastră, având nevoie de explicații și mărturii, nu vă ascundeți, nici nu vă 

întrebați: "Ce să fac? Ce să răspund?" 

8 Să vorbești despre Mine cu o minte calmă și cu o voce fermă și să aperi numele Meu cu armele pe 

care ți le-am dat, care sunt mila, iubirea, sinceritatea. 

9 De aceea am rămas cu voi și M-am făcut cunoscut de mult timp, pentru ca învățăturile Mele 

multiple să vă lumineze și minunile Mele să vă aprindă credința. Semnificația Cuvântului Meu v-a făcut să 

uitați de fanatismul vostru religios de odinioară, iar când veți fi cercetați de oameni, ei vor găsi în voi doar 

simplitatea adevăratei închinări spirituale. 

10 În fluxuri, cuvântul meu se revarsă în diferitele locuri de adunare unde poate fi auzit, pentru ca voi 

să nu vă simțiți lipsiți de învățătură în momentele de cea mai mare luptă și de cele mai grele încercări. Dar 

se apropie vremea când cuvântul meu nu va mai fi auzit printre voi. 

11 Nu vă temeți să rămâneți fără acest har. Amintiți-vă că v-am pregătit pentru dialogul de la spirit la 

spirit încă din Prima Eră. 

12 Fiecare epocă a fost o nouă lecție pentru spiritul vostru și un alt pas pe calea dezvoltării. 

13 Eu transmit mesajul meu de pace lumii, lăsându-mi vocea să se facă auzită prin intermediul multor 

purtători de cuvânt. Și ca întotdeauna, învățătura mea trebuie să vă desăvârșească sufletele. 

14 Dacă omul nu ar avea suflet și ar fi o ființă complet materială, sarcina și destinul său s-ar încheia 

odată cu ultima suflare a vieții. Dar există ceva în el care este nepieritor, motiv pentru care se va lupta, se 

va "trezi" și își va fixa privirea asupra veșniciei. 

15 Cuvântul Meu vă pregătește pentru a trăi în lumea de mâine - în acel timp în care mesajul Meu va 

fi înțeles treptat. Atunci vă veți da seama că am anticipat evenimentele pe care vi le-am anunțat cu mult 

timp înainte. 

16 Învățătura mea va lupta și va provoca adevărate bătălii în inimile oamenilor. În timp ce ei insistă să 

trăiască o existență egoistă, îi va face să înțeleagă că acolo unde nu există milă și iubire, nu poate exista 

pace. 

17 Învățăturile mele spirituale nu sunt doar pentru cei care trăiesc asupriți în sărăcie și degradare. Ei 

au, de asemenea, sarcina de a pune pe calea cea bună sufletele și mințile celor care conduc și guvernează 

omenirea în diverse domenii. Cuvântul meu lansează un apel la sentimentele nobile care îi cuprinde pe toți 

oamenii, pentru că în acest fel veți înțelege destinul superior care există în fiecare dintre voi. 

18 În loc să nutrească ură, egoism și pesimism în inimile lor, oamenii vor dori să facă binele și vor 

nutri speranța victoriei dreptății. Spiritualizarea s-ar răspândi din ce în ce mai mult, iar voi v-ați iubi unii 

pe alții ca frații și surorile, formând astfel o forță puternică în fața căreia toate situațiile care vă conduc la 

război s-ar dizolva în neant. 

19 Eu nu vă pedepsesc, dar Eu sunt dreptatea și, ca atare, o fac palpabilă în oricine contravine 

poruncilor Mele. Căci Cel Veșnic v-a făcut cunoscută Legea Lui, pe care nimeni nu o poate schimba. 
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20 Vedeți cum omul, într-o încercare grea - când cade într-un abis nespus de adânc, când își vede 

soția plângând pentru pierderea celor dragi, copiii fără hrană, iar casa cufundată în mizerie și tristețe - se 

plânge, este consternat de nenorocirea sa, disperat și, în loc să se roage și să se pocăiască de vina sa, se 

răzvrătește împotriva Mea, spunând: "Cum este posibil ca Dumnezeu să mă pedepsească în acest fel?"în 

timp ce Spiritul Divin plânge la fel de mult pentru durerea copiilor Săi, iar lacrimile Sale sunt sângele 

iubirii, al iertării și al vieții. 

21 Cu adevărat vă spun că, datorită evoluției pe care a înregistrat-o omenirea, îmbunătățirea situației 

sale nu depinde doar de mila mea. Ea este o victimă a ei însăși, nu a pedepsei mele. Căci legea și lumina 

Mea strălucesc în orice duh. 

Dreptatea mea coboară pentru a smulge orice buruiană de la rădăcină, și chiar și forțele naturii se arată ca 

executanți ai acestei justiții. Atunci pare că totul conspiră pentru a-l extermina pe om, deși este doar pentru 

purificarea lui. 

Dar unii sunt confuzi și spun: "Dacă trebuie să suferim atât de multă durere, de ce am mai venit în 

această lume?", fără să se gândească la faptul că durerea și păcatul nu vin de la Mine. 

Omul este responsabil pentru că nu știe ce este dreptatea și ce este ispășirea. De aici vine mai întâi 

răzvrătirea lui și apoi blasfemia. Numai cel care a studiat învățătura mea și se supune legii mele nu mai 

este în stare să arunce acuzații de vinovăție asupra Tatălui său. 

22 Sufletul spiritual este o scânteie care a izvorât din Spiritul Divin și care este pus la încercare prin 

intermediul diferitelor corpuri pământești. Datorită dezvoltării pe care ați atins-o deja, este posibil ca 

mesajul meu spiritual să ajungă direct la voi în acest moment și să fie înțeles. 

Cum totul evoluează, este firesc ca și voi să evoluați. Cum este posibil ca voi să continuați să-L 

concepeți pe Dumnezeul vostru într-un mod atât de limitat, așa cum L-au conceput strămoșii voștri? Nu 

veți mai putea trăi și gândi ca aceia care lucrau în conformitate cu riturile și preceptele pe care erau 

obligați să le urmeze. Nu veți mai putea să vă considerați imaturi, ca ei, pentru a vă ocupa de ceea ce este 

spiritual. 

23 Deși în vremurile trecute oamenii au încercat să-și găsească mântuirea prin ridicarea de biserici 

materiale și au căutat să-și purifice sufletele prin practicarea unor forme exterioare de cult, nu mai trebuie 

să rămâneți în acea stagnare a fanatismului și a ignoranței. Căci atunci facultățile pe care le aveți pentru a 

înțelege și a privi măreția Dumnezeului vostru ar slăbi în ființa voastră. 

24 Ți-am spus: "Concentrează-te în adâncul inimii tale pentru a vedea infinitul și insondabilul - nu cu 

ochii trupului, ci cu cei ai spiritului. Atunci, având în vedere harul atât de mare pe care l-ați primit din mila 

mea, nu veți mai simți nevoia de a vă dovedi recunoștința prin ofrande materiale. 

25 Sentimentele și faptele voastre de iubire vor fi cea mai bună și mai prețioasă ofrandă a voastră. 

26 Dacă vreți să ajungeți în Împărăția cerurilor, faceți o carte scrisă cu faptele voastre bune. Atunci 

veți fi singurii responsabili pentru voi înșivă și nu vă veți mai transfera responsabilitatea către alte 

persoane. 

27 După ce v-am arătat calea, care este aceeași cu cea pe care v-am trasat-o în trecut și care este o 

temelie solidă pentru viitorul vostru, trebuie să vă feriți de promulgarea de noi legi sau porunci care ar 

putea apărea ca fiind învățături noi, pentru că acestea i-ar îndepărta pe oameni de sensul Cuvântului Meu. 

28 Nu mă lupt cu nicio comunitate religioasă, fiecare dintre ele este responsabilă pentru ea însăși. Eu 

nu fac decât să subliniez ceea ce este perfect. Cine vrea să se desăvârșească pe sine însuși trebuie să Mă 

urmeze. 

29 Mi-am vărsat sângele ca să vă învăț să câștigați mântuirea. Se apropie ceasul în care și tu, în ceasul 

încercării, îți vei da seama cât de corecte au fost cuvintele lui Iisus. 

30 Lumina mea se revelează în spiritul mulțimilor adunate la umbra acestor locuri de întâlnire simple 

și nesemnificative, care sunt ca un copac pentru călătorul obosit și o oază pentru cel care traversează 

deșertul. Îi luminează și îi mângâie. 

31 În iubirea cu care vă iert și vă corectez, mă dezvălui pe mine însumi. Când ai trăit conform voinței 

tale, încălcând continuu voința Tatălui, nu am tăiat firul acelei existențe păcătoase, nu ți-am refuzat aerul 

sau pâinea, nu te-am lăsat în suferință și nici nu ți-am ignorat plângerea. Iar natura a continuat să vă 
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înconjoare cu fertilitatea, lumina și binecuvântările ei. Astfel Mă fac cunoscut oamenilor și Mă dezvălui 

oamenilor. Nimeni pe pământ nu te poate iubi cu această dragoste și nimeni nu te poate ierta ca mine. 

32 Sufletul tău este o sămânță pe care o îngrijesc și o perfecționez din eternitate până când va da cele 

mai frumoase flori și cele mai perfecte fructe. Cum aș putea să te las să mori sau să te abandonez în fața 

violenței furtunilor?  

33 Cum să te abandonez pe drumul tău, când eu sunt singurul care cunoaște destinul tuturor 

creaturilor? 

34 Îți dezvălui multe lucruri pentru ca tu să înveți pe drumul tău să auzi plângerile care nu-ți trec pe 

buze, să descoperi tristețea care se ascunde în spatele unui zâmbet și să vindeci bolile care nu găsesc 

alinare prin știință. 

35 Astăzi, când cei nevoiași vă trec prin cale, puneți în ei ceva din ceea ce ați primit. Dar nu pierdeți 

timpul, pentru ca nu cumva clopotele veșniciei să vă surprindă, chemându-vă în "valea spirituală". Pentru 

că ai regreta amarnic ocazia ratată. 

36 Lucrează deja acum la pacea sufletului tău. 

37 Discipoli, de multe ori cuvântul meu a fost de judecat printre voi. Dar în miezul ei ați descoperit 

gustul dulce al fructului care v-a ridicat la înnoire în acest timp. 

38 V-am cerut socoteală cu severitate atunci când v-ați încăpățânat să persistați în păcat. Dar curând 

ați descoperit intenția Tatălui vostru, care este de a vă salva. Și astfel, neastâmpărul "cărnii" a cedat treptat 

locul spiritualizării. 

39 Despre dragostea cu care v-am dat viață, oamenii dau doar câteva dovezi sau semne. Dintre toate 

sentimentele umane, cel care se aseamănă cel mai mult cu iubirea divină este iubirea maternă, pentru că în 

ea există altruism, abnegație și dorința de a-l face fericit pe copil, chiar dacă aceasta înseamnă sacrificiu. 

40 Dar iubirea care va transforma lumea va curge din nou din inimile noastre. Această iubire îl inspiră 

pe Spiritul meu Sfânt, care își va trimite razele sale asupra umanității pentru a o trezi din somnul său 

adânc, astfel încât să se bucure de această nouă zi, trezindu-se cu simțurile treze. 

41 Toți cei care vor să Mă urmeze în acest timp vor trebui să renunțe la ceva pentru a urma calea Mea. 

Unii vor lăsa bunurile, alții vor uita falsele relații de dragoste. Unii se vor coborî din locuințele și tronurile 

lor înalte, în timp ce alții își vor părăsi altarele. 

42 Patimile, vanitățile, plăcerile trecătoare și fără sens vor rămâne. 

43 Eu vin în dorința de a avea grijă de sufletul tău, pe care îl asist cu dragostea Mea pentru a-l salva. 

Nu am deschis porțile Țării Făgăduinței pentru ca trupul tău să intre. Acea cetate albă și strălucitoare este 

căminul care așteaptă, ca o haină nouă cu cele mai frumoase haine de sărbătoare, sosirea Celui Anunțat, 

care a câștigat-o prin meritele și victoriile sale în marile bătălii ale vieții, iar acesta este spiritul vostru. 

44 Vă învăț cum să dobândiți meritele necesare pentru a ajunge la casa eternă. V-am învățat să vă 

rugați pentru lume cu acea rugăciune profundă și simplă care urcă până la Mine ca parfumul florilor. V-am 

dat capacități și daruri spirituale, ca să puteți exercita mila în multe feluri. V-am înzestrat cu putere 

spirituală și morală pentru a trăi cu curaj și bucurie și pentru a îndura încercările. V-am întărit în hotărârile 

voastre de reînnoire și de îmbunătățire, pentru ca voi să simțiți fericirea de a vă numi discipolii mei și 

satisfacția de a răspândi învățătura mea prin exemplul vostru. 

45 Sufletul vostru s-a pregătit pentru a primi Prezența mea. Văd că, cu cât trece mai mult timp, cu atât 

mai puțin vă ocupați de viața pământească și cu atât mai mult începeți să fiți interesați de viitorul vostru 

spiritual. 

46 Suferințele și nenorocirile pe care le întâlnești pe drumul tău le vezi acum ca pe niște mici piedici 

care doar te dor puțin la picioare, și nu ca pe niște obstacole decisive care te împiedică să mergi mai 

departe. Azi îți păstrezi plânsul și lacrimile pentru marile crize din viață. 

47 Mila Mea vă călăuzește și deveniți din ce în ce mai înțelegători. Nu mai sunteți cei care se 

mulțumeau să se răcorească ascultând Cuvântul Meu, fără să rețină nimic din el, și care erau atenți doar 

când implorau bunuri materiale de la Domnul. 

48 Acum veniți ca adevărați ucenici în dorința de a-l găsi pe Maestru și, ca atare, Mă găsiți pe Mine. 

Dacă în trecut v-am spus: "Eu sunt calea", astăzi vă pot spune: "Eu sunt scara cerului pe care vă veți urca 
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la Mine". Pentru că acum, în lumina mea, ați găsit calea de a vă înălța, de a vă apropia de mine și de a 

vorbi spiritual cu Maestrul prin intermediul rugăciunii. 

49 Mă găsiți acum în voi înșivă, în locul în care am locuit întotdeauna de când existați. Ați privit 

înăuntrul vostru și ați descoperit un sanctuar care conține un altar al iubirii, o ofrandă a umilinței și un 

sfeșnic a cărui flacără nu o sting nici cele mai aprige furtuni: credința. 

50 Sufletul tău a fost un mesager și un purtător de misiuni spirituale. De la începutul timpului, a fost 

destinată să salveze și să binecuvânteze vecinii săi. 

51 Pentru ea, a trecut timpul în care a creat imaginea Dumnezeului ei pentru a-l simți accesibil și 

apropiat, pentru a-l atinge, pentru a-l contempla și pentru a-i vorbi. 

52 De mult timp ați întors spatele acestor imagini, figuri și simboluri, pentru că ați înțeles că purtați în 

voi înșivă imaginea reală a Creatorului, deoarece posedați câte ceva din fiecare dintre facultățile și 

calitățile divinității, cum ar fi viața, iubirea, spiritul, voința, rațiunea, puterea, eternitatea spirituală. 

53 În acest timp voi fi înțeles și iubit de sufletul vostru, de asemenea voi fi luat ca exemplu. Lumina 

mea dezvăluie acum tot ceea ce era neclar și de neînțeles pentru oameni. 

54 V-am vorbit prin intermediul intelectului vostru, prin care lumina radianței Mele divine a fost 

transmisă în cuvântul uman. Dar să știți că, atunci când purtătorul de voce și publicul s-au pregătit să Mă 

primească, Eu M-am revelat în Esență Divină. Dar când copiii mei nu știau cum să se ridice și nici nu-mi 

pregăteau sanctuarul, raza divină rămânea suspendată deasupra sufletelor, fără să le pătrundă complet. 

55 Vă voi dezvălui și vă voi învăța multe lucruri în aceste ultime perioade. Moștenirea mea va fi 

mare. Există încă multe lucruri în tezaurul meu secret care sunt destinate tuturor. Nu toți veți atinge același 

grad de înțelegere, chiar dacă vă aflați printre cei marcați, pentru că unii sunt la un nivel mai înalt decât 

alții. Pe măsură ce înțelegeți acest lucru, nu încercați să împingeți pe nimeni. Fiți amabili și concilianți și 

ajutați-i pe toți în misiunea lor. 

56 În prezent vă pregătiți pentru încercările care vor veni în forme neprevăzute. Ați avut un indiciu 

despre ceea ce vor fi într-un mod simbolic, prin vise profetice și viziuni spirituale. Vegheați și rugați-vă, 

căci vă voi avertiza. 

57 Vă simțiți nedemni și imaturi în fața Lucrării Mele și a propriului vostru destin. Dar vă spun cu 

adevărat, toate asperitățile imperfecțiunilor voastre vor fi netezite de dalta acestor încercări pe care vi le 

anunț. 

58 Totul va vorbi despre Mine, iar Eu vă voi vorbi prin toate manifestările naturii. Apelurile care nu 

au fost auzite până acum vor fi auzite și înțelese. 

Toată creația va fi în agitație, va tremura și va fi zguduită pentru a mărturisi că Justiția divină este 

prezentă în univers. Dar după ce vor fi judecați, oamenii se vor întoarce la obiceiurile lor obișnuite, dar vor 

fi făcut un pas spre perfecțiune. Va fi trezirea și renașterea acestei umanități. 

59 Lumina virtuții va putea să strălucească în această lume fără ca cineva să o stingă. Rațiunea va 

învinge și dragostea nu va mai fi doar un cuvânt, ci va deveni o faptă. Stăpânii și servitorii vor dispărea 

treptat. Pe tot pământul voi avea ucenicii Mei și ei vor fi lumina, pacea și revelația națiunilor. 

60 Această lume, care a devenit un os de discordie din cauza luptei umane pentru putere și a 

egoismului uman, va fi în cele din urmă împărtășită de toți, fără a fi proprietarul ei. Căci atunci când 

Proprietarul tuturor lucrurilor create vă va chema, veți lăsa de bunăvoie toate bunurile voastre. 

61 Omenirea se pregătește acum pentru aceste vremuri de lumină care vor veni. Dacă vă aflați într-o 

încercare dificilă, nu disperați și cu siguranță nu blasfemiați. Rugați-vă, "vegheați" și perseverați. 

Blasfemii, blesteme și înjurături vor ieși din gura ignoranților pe care ar trebui să-i iertați și să-i îndemnați 

să se ridice. 

Atunci, când va veni tăcerea în mijlocul disperării oamenilor, vei vorbi și vei fi auzit. Atunci veți vedea 

cum cei care s-au îndepărtat atât de mult de Mine și M-au insultat găsesc iertarea ca urmare a pocăinței lor, 

ca și fiul risipitor din parabolă. Dar atunci nu veți fi surprinși când veți vedea că, în loc de pedeapsă, au 

fost iertați și mângâiați. Mai degrabă, veți plânge de bucurie când veți vedea sărbătoarea păcii și a iubirii în 

lume. 

62 Atunci când din inima umanității se va înălța în infinit templul Duhului Sfânt, în mijlocul lor vor 

apărea noi revelații, care vor fi cu atât mai mari cu cât sufletele vor evolua mai mult în sus. 
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63 Acum încerc să îi unesc pe toți cei care Mă ascultă în diferitele locuri de adunare. Voi nu sunteți 

uniți pentru că nu M-ați înțeles. Odată ce se va întâmpla acest lucru, vă veți iubi unii pe alții, iar când vă 

veți iubi unii pe alții, veți bate ca o singură inimă. 

64 Lipsa de înțelegere provine din faptul că înțelegerea voastră este superficială și slabă, iar voi 

sunteți mereu preocupați de bunurile pământului. Te mulțumești cu primul lucru pe care îl obții, adică 

puțină liniște sufletească, un acoperiș solid, puțină sănătate fizică, căldura rudelor tale și un pumn de bani. 

65 Nu vă spun să refuzați bunurile pământului, dar nici nu vă spun să le preferați darurilor Duhului 

Sfânt. 

66 Căutați în calea mea dezvoltarea ascendentă a sufletului vostru, dar evitați lingușelile și onorurile 

pământești. Să știți că printre voi nu numele, ci faptele poporului în ansamblul său sunt cele care trebuie 

evidențiate. Memoria celui care a semănat o sămânță bună va fi respectată, binecuvântată, iar exemplul său 

va servi drept model. Aceasta va fi singura sa amintire pe pământ. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 243  
1 Focul meu de iubire coboară până la voi pentru a vă încălzi inima și pentru a aprinde o flacără 

arzătoare în sufletul vostru. Pentru că la unii s-a stins lampa care vă luminează lăuntric, iar la alții s-a stins 

deja, iar ei nu Mi se prezintă decât cu nesiguranță neștiutoare. Dar lumina mea strălucește în voi toți în 

acest moment. 

2 De ce să ne retragem sau să întârziem pe calea pe care am început-o? Înainte, discipoli! 

3 Umanitatea îi așteaptă deja pe mesagerii mei, pe purtătorii Veștii Bune. Acești emisari sunteți voi, 

martorii Prezenței Mele și ai Cuvântului Meu în cea de-a treia eră. Vor putea oamenii să ajungă la Mine 

prin intermediul diferitelor religii? Vă spun doar că există doar o singură cale pentru evoluția ascendentă a 

umanității, și aceasta este cea pe care v-am arătat-o în Prima Eră în Legea mea - o cale care a fost 

pecetluită cu Sângele meu în A Doua Eră și care este luminată în acest timp de Duhul meu Sfânt. 

4 Întreaga mea lege se rezumă la două porunci: iubirea de Dumnezeu și iubirea aproapelui. Aceasta 

este calea. 

5 Religiile sunt mici drumuri care conduc sufletele spre adevărata cale pe care pot urca pas cu pas 

până când ajung la Mine. Atâta timp cât oamenii de pe pământ profesează religii diferite, ei sunt divizați. 

Dar odată ce se vor afla pe calea iubirii și a adevărului, vor fi uniți, vor deveni una cu acea lumină unică, 

pentru că nu există decât un singur adevăr. 

6 Dar călătorii, pelerinii pământului, s-au oprit și au adormit. Iubirea și adevărul s-au îndepărtat din 

inimi De aceea, v-am vorbit și am pregătit mesageri care să trezească și să ridice cu iubire și milă pe cei 

care sunt pierduți sau obosiți înainte ca forțele naturii să se dezlănțuie și să se dedice cu strigătele lor de 

comandă la sarcina de a trezi sufletele, sentimentele și inteligențele. 

7 Împotriva învățăturii duhovnicești se vor ridica dușmanii lor, care își vor lua cele mai bune arme, 

își vor folosi toată puterea, vor căuta mărturii împotriva acestei revelații. Dar vă spun cu adevărat că nu va 

exista nicio putere omenească care să poată stinge lumina care a răsărit în acest timp, așa cum nici oamenii 

de atunci nu au putut reduce la tăcere vocea lui Hristos, nici măcar prin execuția de pe Golgota, pentru că 

sângele vărsat acolo de ei a continuat să vorbească pentru o veșnicie. 

8 Nu vă temeți să fiți numiți impostori sau vrăjitori. Toate aceste insulte au fost aruncate și asupra 

Stăpânului vostru, și tot așa au fost numiți profeții și apostolii mei de către necredincioși și de către cei 

reprobabili. Dar când adevărul Domnului și al Lui a prevalat, cei care au blasfemiat cel mai mult au fost 

apoi cei mai penibili și mai fervenți, ca Pavel. 

9 În apostolatul meu din Epoca a Treia se află și acea femeie care l-a însoțit pe Maestru pe calea 

suferinței până la picioarele crucii de lemn, a auzit insulte și a îndurat batjocuri. Acum, în Era a Treia, a 

fost un "lucrător" credincios, un suflet puternic și un soldat în luptă. De aceea i-am oferit un loc la masa 

mea în acest timp. Căci rangul de apostol se întemeiază în suflet, fără deosebire de sex. 

10 Lucrați împreună și mergeți pe calea adevărului până când veți ajunge în Țara Făgăduinței. 

11 Acum este timpul ca Israel să-și facă treaba cu umilință, fără să-și facă cunoscute faptele de 

dragoste. Mâna stângă nu trebuie să știe ce face mâna dreaptă. Nu trebuie să se laude că este ucenic al 

Domnului și nici să se caute lingușirea. Dacă acest lucru va fi urmat, oștile spirituale se vor uni în 

adevărate armate pentru a forma o singură voință, un singur front, a cărui luptă are ca scop combaterea 

ignoranței, a păcatului și a fanatismului religios. 

12 Acest popor, această armată de oameni și de ființe spirituale, va fi gardianul acestei lucrări în 

vremurile ce vor urma, astfel încât învățătura și legea să nu fie falsificate, pentru ca omul să nu mai lupte 

împotriva adevărului. 

13 La umbra învățăturii mele, nu se vor ridica tronuri de pe care oamenii glorificați să poată conduce 

sufletele semenilor lor. Nimeni nu va fi încoronat sau acoperit cu o mantie de purpură în încercarea de a 

lua locul Domnului, și nici nu vor apărea mărturisitori care să judece, să ierte, să condamne sau să dea 

sentințe asupra faptelor oamenilor. Numai eu sunt în măsură să judec un suflet de pe un scaun de judecată 

drept și perfect. 

14 Pot trimite oameni să corecteze, să învețe și să îndrume, dar nu voi trimite pe nimeni să judece și 

să pedepsească. Am trimis oameni care au fost păstori de oameni, dar nu domni sau părinți. Singurul Tată 

după duh sunt Eu.  
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15 Spiritualizarea va pătrunde în sufletul vostru și va fi transmisă generațiilor viitoare, care vor găsi în 

corpul lor un instrument dispus la dictatul conștiinței și o mare claritate pentru a primi inspirațiile divine. 

Din aceste generații vor ieși mari profesori de instruire spirituală și, de asemenea, mari oameni de 

știință cu minți strălucite și inteligență ridicată. Vor exista patriarhi care vor fi exemplari în moralitatea și 

virtutea lor, vor apărea profeți și apostoli ai adevărului. 

16 Când vă spun să vă pregătiți, este și pentru ca voi să lăsați copiilor voștri ca martori ai exemplului 

vostru de ascultare, de spiritualitate și fraternitate, de faptele voastre de iubire față de semenii voștri. 

17 Atunci numele tău va fi binecuvântat și ținut minte de generațiile viitoare, care te vor iubi pentru 

urma luptei tale, pentru faptele tale bune și pentru exemplele tale demne de urmat. Cum să nu fiți 

recunoscuți de copiii voștri când voi sunteți cei care le curățați calea de ciulini și spini pentru ca ei să nu se 

rănească? Prin urmare, nu treceți cu indiferență peste obstacolele de pe cale fără să îndepărtați piedicile. 

Căci cei care vin după tine te vor ocărî de fiecare dată când vor întâlni obstacole sau spini, iar unii te vor 

blestema. 

18 Va trebui să-ți perfecționezi modul de a acționa în învățătura mea, pentru ca cei care vin după tine 

să vadă că ai fost capabil să împlinești și să duci la îndeplinire ceea ce pentru mulți ar părea imposibil. Va 

trebui să dovediți că spiritismul nu este o fantezie, nici o doctrină prea avansată, ci că s-a manifestat în 

rândul umanității la momentul potrivit, când sufletele, în virtutea evoluției lor, au fost capabile să îl 

înțeleagă și să îl pună în practică. 

19 Acum este momentul în care spiritul lui Ilie strălucește în tot universul, luminând toate lumile, 

toate căile și toate sufletele, trezindu-i pe cei adormiți, înviind morții și descoperindu-i printre mulțimile 

imense pe cei care fac parte din cei 144.000 de oameni marcați sau "sigilați" care au avut o misiune de la 

Domnul pentru omenire încă de la începutul timpului. 

20 Așadar, din sufletele care au făcut parte în alte timpuri din cele douăsprezece triburi ale lui Israel, 

la masa cărora stau cei din tribul lui Ruben, am format noile familii ale acestui popor, împreună cu cele ale 

lui Levi sau Zabulon, ștergând astfel granițele, delimitările și diviziunile. Există o justiție divină în acest 

sens. 

21 Nu vă străduiți să sporiți reputația niciunui loc de adunare, nici măcar a dumneavoastră. Lucrați 

pentru ca numele meu și învățătura mea să fie recunoscute și onorate de semenii voștri. 

Când vă voi vorbi pentru ultima oară în 1950, nu voi primi oamenii împărțiți în grupuri sau în locuri de 

adunare. Voi primi toți "lucrătorii" mei, fără să fiu atent la care loc de adunare a îndeplinit mai bine 

învățăturile mele și care a fost cel care nu a știut să se plieze pe voința mea. 

22 Nu voi număra numărul mai mare sau mai mic de "lucrători" pe care îl cuprinde fiecare loc de 

adunare. Voi primi din fiecare inimă tributul său și din toate voi face o singură inimă în care voi construi 

sanctuarul Meu. 

23 Ilie a fost în calea voastră și puterea lui v-a făcut victorioși în lupta împotriva necredincioșilor, a 

fanaticilor și a materialiștilor. 

24 El a unit poporul în Primul Timp, când acesta era divizat de discordie. Iar în prezent, el v-a unit din 

nou spiritual cu lumina sa de iubire. 

25 Amintiți-vă că, în acea vreme, poporul era împărțit în două regate, cu zece triburi aparținând unei 

părți și două alte două părți celeilalte. Cea mai mare parte căzuse în idolatrie și devenise închinătoare lui 

Baal. Atunci Ilie a apărut în mijlocul lor pentru a le descoperi slava mea, existența mea și puterea mea în 

fața neamurilor și le-a vorbit astfel: "Eu, Ilie, vin în numele lui Iehova, Dumnezeul vostru, pe care voi l-ați 

respins și împotriva căruia v-ați luptat și în fața căruia ați ridicat dumnezei falși și idoli. Am venit să vă 

spun că veți pune la încercare puterea lor, iar eu, în ceea ce mă privește, voi invoca prezența lui Iehova, 

Domnul meu, și că cel căruia i se răspunde îl posedă pe adevăratul Dumnezeu." 

26 Adoratorii lui Baal au fost de acord, au ridicat un altar de ardere de tot, l-au invocat pe zeul lor și i-

au cerut să le trimită foc pentru a-și dovedi existența și puterea. Zile și nopți întregi, preoții și mulțimea și-

au invocat falsul zeu prin dansuri și festivități, în timp ce altarul arderilor de tot a rămas neschimbat. 

Atunci Ilie și-a așezat grămada de lemne pe un altar făcut din douăsprezece pietre care reprezentau cele 

douăsprezece seminții ale poporului lui Dumnezeu, a strigat către Iehova și i-a spus: "Doamne, eu, robul 

Tău, îți cer să Te arăți acestor oameni care Te-au respins, ca să se închine și să Te slăvească din nou". 
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Atunci Tatăl S-a arătat în mijlocul unei furtuni, din care un fulger a căzut pe altarul de ardere de tot al 

profetului și i-a dat foc. 

Atunci, idolatrii, amăgiții și necredincioșii au înțeles că Ilie era emisarul adevăratului Dumnezeu, 

profetul focului în care tot răul este distrus, cu a cărui lumină se luminează întunericul. 

27 Acesta este cel care a pregătit calea pentru ca Eu să vin la voi - cel care în acea vreme a unit 

sufletele care aparțineau celor douăsprezece triburi care astăzi sunt ca niște bolovani, pentru a coborî 

asupra noii epoci de arderi de tot raza universală a Divinității Mele, pentru că erați din nou divizați și 

divizați. Dar această lumină s-a întors pentru a vă uni pe vecie. 

28 Astăzi vă spun: Bine ați venit tuturor, atât celor dintâi, cât și celor din urmă, ucenicului și copilului 

ucenic, celui fervent și celui necredincios. 

29 Vă pregătesc pe toți, pentru că lumea va cere de la voi dovezi ale noii mele revelații. 

30 Există multe comunități religioase pe acest pământ, dar niciuna dintre ele nu îi va uni pe oameni și 

nu îi va face să se iubească unii pe alții. Învățătura mea spirituală va fi cea care va realiza această lucrare. 

În zadar se va opune lumea avansării acestei lumini. 

Când persecuția discipolilor Mei va fi cea mai aprigă, forțele naturii se vor dezlănțui; dar ele vor fi 

potolite prin rugăciunea acestor lucrători ai Mei, astfel încât lumea să poată experimenta o dovadă a 

autorității pe care le-am dat-o. 

31 Nu dormiți, ca să nu vă speriați sub durerea și haosul lumii după ce vă voi ridica deasupra tuturor 

acestor lucruri. 

32 Nu irosiți acest timp având încredere că va veni altul, mai bun. Pentru că momentul fixat va veni 

pentru a reveni la "Valea Spirituală". Chiar dacă veți cere atunci prelungirea vieții pentru a vă duce la bun 

sfârșit misiunea, veți întâlni dreptatea Tatălui care vă va spune că această ocazie s-a terminat. 

33 Conștientizați că aveți sarcina de a-l primi în mijlocul vostru pe rătăcitorul obosit și pe păcătosul 

slăbit de viciu, pentru că prin exemplul, sfatul și instruirea voastră își vor găsi reînnoirea. 

34 Nu vin la voi ca un judecător, căci vă văd venind la Mine în dorința de a vă alina suferința 

pământească. Dar eu vă instruiesc ca să puteți face semenilor voștri ceea ce v-am făcut eu vouă. Nu uitați: 

Când v-am încredințat această moștenire spirituală, v-am spus: dați-i aproapelui vostru, celui nevoiaș. Căci 

dacă de dragul lor îi neglijezi pe cei dragi ție, eu voi avea grijă de ei. 

35 Această învățătură nu trebuie să fie apărată cu arme criminale. Singurele arme pe care vi le-am 

încredințat pentru a lupta pentru ea sunt cuvintele pline de lumină și faptele de iubire. Cine le folosește 

corect va vedea cum relele intenții și atacurile îndurate în fața lor vor deveni nule și neavenite. 

36 Dacă vreți să îndemnați un păcătos la bunătate, nu o faceți amenințându-l cu judecata mea, cu 

forțele naturii sau cu durerea dacă nu se înnoiește, pentru că îi veți insufla aversiune față de învățătura 

mea. Arătați-l pe adevăratul Dumnezeu, care este numai iubire, milă și iertare. 

37 Dar voi nu sunteți singurii peste care lumina Duhului Sfânt s-a revărsat în această a treia eră. 

Această lumină se află în fiecare creatură umană și deasupra ei, în fiecare suflet. La fel cum acest timp s-a 

dovedit a fi o ocazie prețioasă pentru voi de a vă îndrepta în sus, tot așa s-a dovedit a fi o ocazie pentru 

clerul, preoții și pastorii din toate comunitățile religioase de a corecta erorile și de a împlini voința Tatălui. 

38 Străduiți-vă să fiți pe placul Meu. Pentru aceasta trebuie să fiți plăcuți semenilor voștri. Ei vor 

asculta cu atenție Vestea cea Bună, dacă voi veți da mărturie despre adevărul Meu prin fapte adevărate de 

iubire. 

39 După 1950 nu veți mai auzi cuvântul meu sub această formă. Dar v-am învățat deja cum să obțineți 

dialogul de la spirit la spirit. Faceți-vă demni de ea prin înălțarea și buna practică a învățăturilor mele. Nu 

veți rămâne fără inspirațiile mele și fără noile mele revelații. 

40 Locurile în care vă întâlniți nu ar trebui să fie împodobite cu ornamente pentru că voi căutați să 

mulțumiți Spiritului meu divin cu aceste decorațiuni. Prezența mea va fi mai bine simțită în simplitate și 

simplitate. 

41 Voi pregăti oameni puternici care vor înțelege și vor interpreta învățătura mea într-un mod curat, 

astfel încât ei vor fi un stimulent pentru mulțimi, iar copiii vor vedea în ei un exemplu bun. Pentru acest 

popor vor fi semințe de frățietate, unire și concordie. 

42 A fost voința Mea ca, la sfârșitul acestui timp în care Mă fac cunoscut, să formați o familie în care 

fiecare să se iubească pe sine - ca durerea unuia să fie simțită de ceilalți, așa cum se întâmplă cu frații și 
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surorile adevărate. Înțelegeți că ați venit de la unul și același Tată. Odată ce ați atins acest ideal, puterea 

voastră va fi insurmontabilă. 

43 Nu judecați valoarea propriilor voastre daruri și nu le comparați cu cele ale fraților și surorilor 

voastre. Nu spuneți că unora li s-a dat mai mult decât altora. Pentru că, de vreme ce fiecăruia i s-au dat 

darurile și sarcina sa, fiecare creatură culege puțin câte puțin roadele iubirii și ale statorniciei sale, precum 

și pe cele ale eșecurilor și abaterilor sale. În diferitele sarcini pe care le îndepliniți în cadrul Lucrării mele 

există dreptate, reparații și, de asemenea, recompense. Dar nimeni nu știe dacă a obținut acest lucru prin 

merit sau printr-o datorie față de Domnul său. 

44 Învățătura mea va fi de neuitat pentru sufletul tău, atât pe pământ, cât și în "valea spirituală". Acum 

nu va mai fi niciodată rebelă pe calea sa de dezvoltare și, întrucât este în contact cu Tatăl său, va fi mereu 

capabilă să îi audă vocea. Căci Eu sunt lumina lumii, oricine vine la Mine nu va pieri. 

45 Eu am realizat unirea cărnii umane cu sufletul. Astfel am creat prima ființă umană, căreia i-am 

dezvăluit Legea Mea de la început prin diferite revelații, pentru a o face să recunoască dragostea pe care 

trebuie să o aibă pentru Domnul său și pentru aproapele său. 

46 Învățăturile mele au făcut ca omenirea să se recunoască pe sine ca fiică a Tatălui. De aceea vă spun 

că războaiele dintre oameni nu au niciun motiv să existe. Căci Creatorul le-a permis tuturor să gândească, 

să simtă și să înțeleagă. Dar nu toți gândesc cu duhul, și cu atât mai puțin își prețuiesc sufletul pentru că se 

lasă purtați de patimile pământești. Ființa umană trebuie să fie mereu conștientă că face parte din Mine 

Însumi, că este creată "după chipul și asemănarea Mea". 

47 În curând va ști că a venit pe această planetă de mai multe ori, dar nu pentru a se rătăci sau a pieri 

pe ea. Atunci va înțelege că trupul pe care îl posedă și pe care îl iubește atât de mult este doar o unealtă a 

sufletului cu care este unit atâta timp cât trăiește în această lume. 

48 Ați fost martori la această venire a mea, ați primit revelațiile și învățăturile mele și ați fost martori 

la manifestările mele. 

49 Pentru mulți, astăzi, aceste învățături sunt de neînțeles și totuși, când va veni vremea, le vor 

înțelege prin Cuvântul și lucrările tale. Cuvântul meu va ilumina gândirea umană, lumina sa va ajunge la 

toate sufletele pentru a le conduce pe calea adevărului, pentru a le îndepărta de fanatism, pentru a le trezi și 

a le face să audă vocea spiritului lor. 

50 De-a lungul timpului, am folosit diferite forme pentru a veni la voi, până când, în cele din urmă, 

M-am făcut om în Isus. Modul în care sunt cu voi astăzi este cel mai înalt și în același timp cel mai 

profund, pentru că mă simțiți, mă atingeți și mă auziți prin înălțarea și inspirația voastră spirituală. 

51 Pentru a mă face cunoscut prin intermediul intelectului uman, mă limitez în funcție de 

receptivitatea celui prin care vorbesc și a celor care mă ascultă. Unii care Mă aud nu Mă pot înțelege, în 

timp ce alții Mă înțeleg fără să Mă audă. Voi, cei care M-ați ascultat astăzi, sunteți cei chemați în această a 

treia eră să faceți un pas spre spiritualizare. 

Și în vremurile anterioare, poporul s-a ridicat la chemarea profeților pentru a renunța la idolatria lor. 

Ați fost până astăzi oamenii care au păstrat tradiția. Dar în adâncul ființei voastre ați așteptat 

întoarcerea mea pentru a renunța la tradițiile inutile și la ritualurile lipsite de sens, de dragul spiritualizării, 

care este cultul interior al smereniei, al milei și al iubirii. 

52 Vă dau acest mesaj pe care trebuie să-l transmiteți peste mări. Cuvântul Meu va traversa Vechiul 

Continent și va ajunge chiar și la poporul lui Israel care s-a aruncat într-o luptă fratricidă pentru o bucată 

de pământ fără să-și dea seama de mizeria din sufletele lor. 

Nu vă puteți imagina prin ce încercare va trece lumea. Toți așteaptă pacea, dar aceasta se va împlini 

numai după ce forțele naturii îmi vor fi mărturie. 

53 Oamenii nu se mai tem de justiția mea. Războiul a fost crud, dar umanitatea nu se reînnoiește. Nu 

că pedepsesc păcatele oamenilor cu războiul. Dacă dreptatea mea o permite, este pentru că omul trebuie să 

fie purificat. 

54 Mulți sunt cei care se numesc pe ei înșiși "copii ai lui Dumnezeu", dar foarte puțini sunt cei care Îl 

recunosc cu adevărat, pentru că trebuie să căutați Divinitatea Mea cu spiritul. Dar printre voi este deja 

timpul trezirii, al renașterii, al învierii. 

După semănat va veni recolta, dar aceasta nu va fi doar produsul dezvoltării umane, ci și lucrarea 

puterii mele cerești. Trebuie să vă pregătiți și să contribuiți pentru ca noile generații să înflorească și să dea 
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roade bune. Aveți grijă ca credința voastră să nu se diminueze, pentru că după 1950 va trebui să mărturisiți 

adevărul învățăturii mele și să o proclamați ca profeți. 

55 Ucenicul meu, Ioan, a văzut evenimentele care urmau să aibă loc. La porunca divină, el a văzut 

ceea ce avea să vină și a făcut cunoscut acest lucru pentru salvarea omenirii. El a văzut că cei marcați au 

fost salvați. Tu ești al celor însemnați și nu vei pieri, nici cei care se refugiază în tine ca ultimă soluție. 

56 Buzele voastre vor fi vestitori, făcând cunoscut cuvântul meu omenirii. 

57 Poporul lui Israel: v-am pregătit să mângâiați și să "ungeți" pe cei bolnavi, să înmulțiți pâinea celor 

lipsiți și să aduceți pacea semenilor voștri. 

58 În această zi, vin să încerc sămânța ta, ce ai cules, să te întreb cum ți-ai crescut copiii și dacă ai 

pregătit calea pentru generațiile viitoare. 

59 Voi căutați urma Mea în fiecare clipă și Îmi spuneți: "Cum ar trebui să mă comport în acest sau în 

acel moment critic?". Eu vă spun: Cuvântul Meu învață toate acestea. Studiați-o și veți găsi în ea soluția pe 

care o căutați. 

60 Calea pe care mergeți este stâncoasă. Dar fiecare pas pe care îl faceți, fiecare lucrare pe care o 

faceți în cadrul legii mele, vă aduce mai aproape de scopul pe care îl are orice spiritualist. 

61 Datoria ta de a repara este mare și, în consecință, la fel și durerea ta. Dar odată ce ți-ai plătit 

datoriile și ai obținut mântuirea, vei înțelege că durerea nu a fost în zadar și că destinul tău este drept. 

62 De ce nu v-ați slujit unul altuia, cum face robul față de stăpânul său? Înțelegeți că cel care slujește 

nu este mai prejos, căci umilința îl înalță și îi dă demnitate. 

Puteți îndeplini toate sarcinile pe care vi le-am dat. Capacitatea și puterea ta sunt suficiente pentru asta. 

V-am spus să vă iubiți unii pe alții și să faceți binele fără niciun interes personal, să nu așteptați plată 

de la semenii voștri, căci nu o monedă este prețul iubirii voastre sau al sacrificiului pentru alții. 

63 Iertați-vă unii pe alții și, făcând acest lucru, veți găsi ușurare pentru voi înșivă și pentru cel care v-

a greșit. Nu purtați în sufletul vostru povara urii sau a resentimentelor; fiți curați cu inima și veți descoperi 

secretul păcii și veți trăi ca apostoli ai adevărului meu. 

64 În această zi vă amintiți de cei care v-au aparținut pe pământ: părinții, copiii sau frații și surorile. 

Dar unii Mă acuză în suferința lor profundă pentru că i-am chemat înapoi în "valea spirituală". Dar eu le 

spun: Legăturile de iubire care vă unesc nu sunt rupte. Cu toții trăiți în acest univers și veți trece de la o 

etapă la alta până când veți ajunge la destinația finală, iar acolo vă veți găsi pe voi înșivă. Acele ființe 

pentru care Mă întrebi nu au murit, ele sunt vii, iar în sufletele lor există o mai mare claritate decât în 

sufletele voastre. Ei sunt iluminați și, departe de a-i fi pierdut, ei sunt pentru voi baston și mângâiere în 

suferință, mijlocitori și protectori. Unește-te cu ei, căci cu Mine sunt uniți prin iubire și prin Duhul Sfânt. 

Ei nu suferă și sunt mulțumiți pentru că evoluează și se perfecționează pentru a veni la Mine. 

65 Maria, avocata voastră, trimite peste lume dragostea ei maternă, tăria ei sufletească și pacea ei. 

Pacea mea fie cu voi! 



U 244 

20 

Instrucție 244  
1 Iubirea și mila Mea sunt în mijlocul tău, popor iubit al lui Israel. 

2 Bărbați și femei care vă plecați gâturile în fața prezenței Tatălui: vă binecuvântez pe voi, suflete 

ale poporului ales al lui Dumnezeu în cele Trei Vremuri, care astăzi deschideți din nou ochii pentru a 

vedea prezența și lumina mea. Fiți binecuvântat! 

3 Intră în miezul Cuvântului Meu: Hristos se revelează tocmai prin intermediul facultății umane de 

înțelegere, pentru a vă da instrucțiuni. Dar eu vă spun: Ori de câte ori v-a dat Cuvântul Său, Iehova Tatăl și 

Duhul Sfânt au fost implicați. Nu căutați trei persoane în Spiritul Meu Divin, ci un singur Spirit Creator, 

un singur Tată, care a venit la voi în trei momente și faze diferite de revelație. 

4 Adevărat vă spun: Cât de mult au încurcat teologii omenirea! Dar Eu vă dau lumina Mea pentru a 

vă salva, pentru a vă răscumpăra și pentru a vă înălța, spunându-vă cu adevărat că nu mintea voastră 

dezvăluie aceste cunoștințe spiritului, ci spiritul dezvăluie cunoștințele spirituale și divine minții umane. 

De aceea, Domnul vostru vă spune: Nu teologii, ci duhovnicii, adevărații ucenici ai Duhului Sfânt - 

sufletele care învață să fie în contact cu Spiritul Divin pentru a auzi vocea Mea și pentru a simți 

mângâierea, încurajarea și chemarea Domnului vostru. 

5 De aceea, în acest moment, m-am limitat la o singură rază de lumină pentru a mă face cunoscut 

prin intermediul unei singure facultăți de înțelegere. Eu vă vorbesc ca Tată prin intermediul propriului 

Meu "Cuvânt", care a devenit om în Era a doua, împreună cu Duhul Meu Sfânt, care a fost întotdeauna în 

Mine. Căci Eu Însumi sunt Cel din care ați ieșit cu toții. Cunoașteți adevărata Trinitate Divină, căutând un 

singur Spirit, o singură Esență și o singură Iubire Tatălui. 

6 Ați intrat în timpul dezvoltării, manifestării și revelației Duhului Sfânt, iar fiecare dintre revelațiile 

mele va trezi oamenii și îi va face să reflecteze. Vor fi momente de confuzie în care veți spune: "Tată, 

rațiunea este întotdeauna în tine, adevărul ești tu, iar eu sunt întotdeauna un copilaș în prezența ta". 

7 Vă primesc în această zi de comemorare; dar tradiția care încă mai există la voi se va stinge în 

vremurile ce vor veni, iar venirea Divinității și a Lumii Spirituale nu va mai fi comemorată într-o singură 

zi. Vreau ca voi să fiți mereu în contact cu Mine și cu frații și surorile voastre. 

8 În Prima Eră, Mi-ați adus un cult al fricii și nu al iubirii față de Mine, care a apărut doar din partea 

voastră de ființă pământească. Pentru că nu descoperiseți încă în inima Tatălui iubirea Sa infinită și 

perfectă pentru creaturile Sale și nu ați văzut în Mine decât un Tată implacabil, strict, care cerea dreptate. 

Ați stăpânit legile Mele și le-ați ascultat de frica dreptății Mele, iar Eu am așteptat momentul în care Mă 

veți recunoaște ca pe un Tată iubit și nu temut. 

Dar, deși v-am dat mari dovezi ale iubirii mele, ale căldurii și ale tandreței mele, ați continuat să vă 

temeți de dreptatea lui Iehova. Ați continuat să vă temeți de vocea conștiinței voastre prin care Tatăl vă 

vorbea neîncetat. 

În acea perioadă de pregătire și de trezire a sufletului, când ai început să faci primii pași fermi pe calea 

care îți va conduce spiritul spre al Meu, te-am făcut să înțelegi că nu era voința Mea să intri în contact cu 

sufletele celor plecați, pentru că nu erai încă pregătit pentru asta și nu te-ai fi folosit de acest har. Nici 

lumea spirituală și nici voi nu erați suficient de pregătiți pentru a intra în contact unul cu celălalt. Dar 

bănuiala era deja acolo, la fel ca și posibilitatea și harul. Prin urmare, de atunci încoace, în lume au apărut 

acei oameni care căutau legătura cu ființele spirituale. 

9 Interdicția nu ar trebui să fie valabilă pentru totdeauna. Cum ar putea Tatăl care își iubește atât de 

mult copiii să interzică El însuși comunicarea între ei? Cum ar trebui ca Spiritul meu divin să ridice bariere 

și distanțe de netrecut între frații și surorile care se caută cu fervoare și iubire? Pur și simplu nu era încă 

momentul potrivit și de aceea te-am cruțat. Dar în iubirea Mea infinită pentru om, pentru sufletul vostru 

întrupat, am devenit om, anunțându-vă în prealabil acest lucru în mod profetic și informându-vă, pentru ca 

venirea Mea să nu fie o surpriză și să vă găsesc veghind și rugându-vă în așteptarea prezenței Mele. 

10 Mi-am îndeplinit promisiunea și mi-am întrupat spiritul. M-am născut ca ființă umană și am locuit 

printre voi pentru a trăi, a crește și a muri, iar în acea perioadă în care eu, Tatăl vostru, am fost om, v-am 

oferit manifestări, lecții și învățături pline de spiritualitate. Multe revelații am dat spiritului vostru, care pe 

unii i-au umplut de lumină, iar pe alții i-au derutat. 
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11 V-am pregătit cu venirea mea în Epoca a doua pentru ca voi să vă ridicați privirea și să contemplați 

mai îndeaproape Împărăția mea - pentru ca în acel timp sufletul vostru să simtă că Împărăția Cerurilor se 

apropie tot mai mult. 

Atunci am întâlnit printre oameni mari legiuni de suflete invizibile, de neatins pentru voi, care erau 

încă un mister inaccesibil pentru sufletele voastre - acea viață care se agita și se țese printre voi. Eu v-am 

dezvăluit-o, v-am dezvăluit secretul acestor manifestări și am arătat teologului și omului de știință că 

revelația mea era superioară descoperirilor și cuvintelor sale. 

12 I-am vindecat pe bolnavii abandonați de știință, pentru că bolile lor erau supranaturale, pentru că 

erau de natură spirituală. I-am eliberat pe cei posedați de marile legiuni de suflete confuze, iar cei care au 

crezut în Mine s-au ridicat și mi-au lăudat numele și au recunoscut puterea Mea. Cei care nu au crezut în 

Mine M-au condamnat și au atribuit aceste dovezi de putere răului și M-au tratat ca pe un magician negru. 

Am deschis o ușă către lumină pentru umanitate, pentru ca voi să înțelegeți că nu există distanțe pentru 

suflet, iar în momentul morții mele ca ființă umană, Spiritul meu a trezit sufletele care locuiau în 

morminte. Eu i-am făcut să iasă din morminte ca Lazăr și i-am trimis printre voi ca să dea mărturie despre 

prezența și existența lor. 

13 Ochii voștri i-au văzut și inimile voastre i-au simțit foarte aproape, pentru că le-am dat o viață nouă 

în acel moment de încercare, pentru ca ei să fie martori la viața glorioasă a sufletului, la viața veșnică în 

lumea de dincolo care vă așteaptă pe toți. 

A fost, de asemenea, voința Mea ca, după ce Trupul Meu a zăcut pe pământ, să se întoarcă la voi sub 

forma lui Isus pentru a Mă revela din nou și din nou în fața ochilor voștri, pentru a lăsa deschisă pentru 

totdeauna ușa care leagă "valea spirituală" de cea în care locuiți în prezent și pentru a da astfel sufletelor 

acces la împărăția Mea binecuvântată și promisă, pentru ca ei să vadă că această ușă a iubirii Tatălui, a 

Duhului Sfânt, este întotdeauna deschisă pentru toți - că acea ușă, care a fost închisă doar pentru o vreme, 

pentru că sufletele voastre nu au putut să-i treacă pragul, a fost deschisă prin mila Domnului. Din acel 

moment, sufletul omului s-a trezit la comunicarea spirituală. 

14 Dar nu era încă timpul înțelegerii complete a revelațiilor spirituale. Dar dorința pentru aceste 

învățături divine a început să îmbrățișeze omenirea, oamenii din diferitele generații ale Erei a doua au 

început să caute cu zel dincolo, folosindu-se de facultățile și darurile latente în mijlocul lor, și astfel au 

găsit treptat calea care i-a condus la "Valea Spirituală". 

15 Oamenii au întâmpinat multe obstacole și dezamăgiri, multe profanări au fost comise în munca 

mea și în lumea mea spirituală. Dar Tatăl a iertat totul pentru că a văzut dorința sufletelor care populau 

acest pământ de a ajunge la schimbul de gânduri cu frații și surorile lor spirituale. Dar în timp ce o parte a 

omenirii tânjea după descoperirea acestor revelații și după comunicarea cu lumea de dincolo, o altă parte a 

privit comunicarea spirituală cu suspiciune și aversiune. 

16 Dar cea de-a treia eră a răsărit printre voi - timpul în care Eu, Dumnezeul vostru Însuși, același 

Tată care a venit ca Lege în prima eră, același care a devenit om pentru a răspândi Cuvântul Său printre 

voi, am venit ca Spirit Sfânt - nu pentru a Mă face audibil material ca în prima eră, nici pentru a deveni om 

ca în cea de-a doua eră, ci pentru a vă pregăti prin intelectul omului, manifestându-Mă pentru scurte 

perioade de timp, pentru a putea face acest lucru cu voi mai târziu, de la spirit la spirit. Căci chiar și acum, 

deși vorbesc ca Duh Sfânt, a trebuit să Mă materializez într-o măsură determinată de voința Mea atunci 

când am vorbit prin intermediul omului însuși. 

17 În curând, o nouă eră se va ridica în fața voastră, timpul de har al Duhului Sfânt, în care Mă veți 

găsi - nu prin intermediul ritualurilor, nici prin ceremonii ecleziastice, nici prin facultatea minții, ci în 

propriul suflet. 

18 A trecut mult timp și odată cu el încercările, lupta, evoluția sufletului vostru, iar acum, în timpul 

Duhului Sfânt, vă ridicați ca oameni capabili să Mă înțelegeți. 

19 Acum nu mai este momentul interzicerii comunicării cu lumea de dincolo. Nu mai este momentul 

în care doar vă pregătesc și vă fac promisiuni. Este momentul împlinirii promisiunilor Mele - momentul de 

a vă spune că nu numai că v-ați înrobit trupul pe acest pământ, dar v-ați înlănțuit și sufletul de nevoile 

materiale, deși adevărata voastră casă este infinitul, este universul, este spațiul spiritual fără sfârșit pe care 

vi-l ofer. Pentru că nu contează că sufletul vostru tocmai s-a încarnat. Deja de aici puteți cuceri spațiile; 

puteți fi acasă în lumea spirituală și vă puteți îmbrățișa ca frați și surori. 
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20 Înainte ca lumina mea să înlăture granițele, ea v-a pregătit pentru a vă putea conecta cu Spiritul 

meu divin, precum și cu frații și surorile voastre din "Valea Spirituală". Pentru că nu vreau să fiți copiii 

ignoranței, ci ca voi, ca discipoli ai Lucrării mele spirituale trinitariene-maghiare, să intrați în această 

legătură cu deplină puritate și înălțare. Numai cel care nu știe cum să se pregătească nu va putea rămâne în 

ea. Cel care este spurcat nu va ajunge nici el la comunicarea fericită despre care vă vorbesc. Căci v-am 

spus deja că nimic necurat nu ajunge la Mine. 

21 Dacă doar curiozitatea vă va determina să căutați legătura cu lumea de dincolo, nu veți găsi 

adevărul. Dacă dorința de măreție sau de vanitate vă va conduce la ea, nu veți primi adevărata manifestare. 

Dacă ispita ar trebui să vă amăgească inima cu intenții false sau interese egoiste, nici voi nu veți primi 

legătura cu lumina Duhului meu Sfânt. Numai reverența voastră, rugăciunea voastră curată, dragostea 

voastră, mila voastră, înălțarea voastră spirituală vor face ca miracolul sufletului vostru să-și întindă 

aripile, să traverseze spațiile și să ajungă în casele spirituale - în măsura în care este voința mea. 

22 Acesta este harul și mângâierea pe care Duhul Sfânt v-a dăruit-o pentru ca voi să vedeți una și 

aceeași casă și să vă convingeți că nu există moarte și nici înstrăinare, că nici una dintre creaturile mele nu 

moare în ceea ce privește Viața Veșnică. Pentru că în acest "Al treilea timp" veți putea îmbrățișa spiritual 

și acele ființe care au plecat din această viață pământească și pe care le-ați cunoscut, pe care le-ați iubit și 

le-ați pierdut în această lume, dar nu și în veșnicie. 

23 Mulți dintre voi au intrat în contact cu aceste ființe cu ajutorul "lucrătorilor" mei. Dar vă spun cu 

adevărat că aceasta nu este modalitatea perfectă de a lua contact și că se apropie momentul în care 

sufletele încarnate și cele neîncarnate vor putea să comunice între ele de la spirit la spirit fără a mai folosi 

niciun mijloc material sau uman, și anume prin inspirație, prin darul subtilității spirituale, al revelației sau 

al presimțirii. Ochii spiritului tău vor putea percepe prezența de dincolo, apoi inima ta va simți expresiile 

de viață ale ființelor care populează "valea spirituală" și atunci bucuria spiritului tău, precum și 

cunoașterea și iubirea ta pentru Tatăl vor fi mari. 

24 Atunci veți ști ce este viața sufletului vostru, cine este și cine a fost, cunoscându-vă pe voi înșivă, 

fără să vă vedeți în limite atât de înguste precum cele care corespund trupurilor voastre. Căci Tatăl vă 

spune: Chiar dacă materia corpului vostru este într-adevăr mică - cât de asemănător este spiritul vostru cu 

Spiritul meu divin! 

25 Vă vorbesc pentru prezent și pentru viitor. Eu vă pregătesc și vă trezesc cu cuvântul meu prin 

această revelație. Veți începe să faceți același lucru cu alți oameni, vorbind despre Lucrarea Mea Divină - 

nu numai despre Era a Treia. Căci ceea ce v-am învățat și v-am dezvăluit în ea nu este toată lucrarea Mea. 

Ceea ce v-am învățat și v-am revelat în prima și a doua oară face parte din ea și, prin urmare, trebuie să 

cunoașteți învățăturile tuturor celor Trei Vremuri pentru a fi adevărați trinitariști. Pentru că ați fost cu 

Tatăl în cele Trei Timpuri, în cele Trei Manifestări ale Sale, în cele Trei Revelații ale Sale. 

26 Pregătiți-vă astfel, iubiți oameni, pentru ca mâine să nu încurcați omenirea și pentru ca nici o 

întrebare din inima, mintea sau sufletul oamenilor să nu vă lase tăcuți, ci pentru ca, cu lumina Spiritului 

meu, să răspundeți sau să luminați totul, fără a lăsa nici un suflet în confuzie, ci oferind întregii vieți 

explicația a ceea ce omul a considerat învăluit în mister, în întuneric sau în incertitudine. 

27 Eu sunt lumină, simplitate și adevăr. Nu mai este timpul să vedeți secrete în care totul este 

claritate. Eu îmi dezvălui înțelepciunea sufletului pe măsură ce acesta progresează în sus. Cu cât 

progresează și se spiritualizează mai mult, cu atât înțelege mai bine revelațiile pe care nu le cunoștea și, în 

acest fel, sufletul vostru se va bucura veșnic de lecțiile mereu noi pe care Spiritul meu divin vi le 

dezvăluie. 

28 Voi, care sunteți aici în acest moment, aveți deja certitudinea că ați locuit pe pământ de mai multe 

ori, deoarece credeți în reîncarnarea sufletului. Dar această revelație, așa cum v-am dat-o, va zgudui 

lumea, va provoca o revoluție în rândul oamenilor și, odată cu ea, ei vor obține explicația multor mistere și 

încurajarea sufletelor lor, pentru că reîncarnarea este o lege a iubirii și se bazează pe lumina mea. 

29 Voi nu știți încă, oameni iubiți, de câte ori ați fost în diferite trupuri pământești în această lume. 

Deși "carnea" se cercetează și își chestionează propriul suflet, tu nu reușești să îți privești trecutul, viețile 

anterioare. Pentru că eu, ca Tată, am interzis această cunoaștere, am împiedicat sufletul vostru să 

descopere viețile sale pământești trecute în timpul vieții umane, pentru că aceasta este încă o interdicție a 

Duhului Sfânt care este printre voi. 
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Dar voi pregătiți în prezent generațiile viitoare, care vor avea suflete cu o mare dezvoltare sufletească 

și care acum trăiesc încă în lumea de dincolo, unde se vor purifica și vor evolua în sus, pentru a veni pe 

această planetă. Duhul Sfânt le va da cu siguranță capacitatea de a-și aminti viețile trecute, de a-și cunoaște 

trecutul, pentru că acest lucru va fi util pentru sufletele lor. 

Dacă nu ți-am acordat acest lucru, este pentru că încă găsesc slăbiciune în sufletul tău și chiar mai mult 

în natura ta pământească și știu că ai fi disperat dacă te-ai uita la trecutul tău. Cel care a săvârșit multe 

fărădelegi și astfel l-a ofensat pe Tatăl său nu ar avea suficientă putere pentru a rezista pocăinței și 

reproșurilor conștiinței sale. Iar cel important se va umple de vanitate - cel neînsemnat se va simți umilit, 

iar în inima lui va apărea dorința de răzbunare. Acesta este motivul pentru care Tatăl vostru, care este 

înțelepciunea perfectă, nu a vrut încă să vă dezvăluie trecutul sufletului vostru în timpul vieții voastre în 

trup. 

30 Acest har este rezervat pentru generațiile viitoare, care nu vor fi afectate de cunoașterea trecutului 

lor. Vei fi pentru ei ca o carte deschisă în fața ochilor lor. Aceste suflete vor fi revelatorii multor secrete - 

cei care vor lumina viața sufletului prin propria lor viață pe pământ - cei care vor vorbi acestei lumi despre 

alte lumi și despre calea atât de largă, care este calea spirituală. 

31 Pregătiți-vă, oameni buni, pentru ca această pregătire să o lăsați moștenire celor care vor ieși din 

voi - pentru ca acest har să continue în posteritatea voastră - pentru ca trupurile pe care le nașteți și le 

primiți să fie instrumente binevoitoare pentru sufletele generațiilor viitoare. Pentru că în prezent pregătesc 

o lume nouă pentru această umanitate prin voi înșivă. Voi sunteți grâul pe care îl cultiv în acest moment și 

pe care îl irig cu apele cristaline ale învățăturilor mele. 

32 Sufletele încarnate și cei care locuiesc în "Valea Spirituală" îmi aduc un omagiu în acest moment. 

Întreaga creație îmi oferă tributul său de iubire. 

33 Cine nu s-a pregătit astăzi pentru a Mă primi poartă tristețe în inimă. Dar ușa care mi-a fost închisă 

o voi deschide cu cheia iubirii mele. Căci Eu sunt cel care umblă pe pământ și care vizitează totul pentru a 

lăsa ca o urmă a pașilor Mei învățătura Mea perfectă. 

34 Vocea mea îl trezește pe cel adormit și îl întărește pe cel obosit, pentru a-l face să înțeleagă că 

timpul pe care îl are la dispoziție este scurt și că este necesar să-l folosească. 

35 Cuvântul meu a fost dat tuturor, atât celor educați, cât și celor needucați. Tuturor le-am vorbit în 

același mod - clar și simplu. Pentru că față de cuvântul de învățătură spirituală al Maestrului Divin sunteți 

cu toții discipoli copii. Dar câtă viață, cât de multă viață, cât adevăr și câte revelații ați descoperit în acest 

simplu cuvânt, fără să-l fi înțeles și pătruns pe deplin. 

36 Mare este responsabilitatea celor care M-au ascultat în acest timp, pentru că ei vor fi ca o sămânță 

de reînnoire în această lume și un stimulent pentru ca oamenii să se schimbe. Noii mei apostoli și 

"lucrători" vor aduce învierea celor care sunt morți pentru viața harului, deși continuă să trăiască fizic. Ei 

vor auzi vocea emisarilor mei ca acel "Scoală-te și umblă!" pe care l-a auzit Lazăr. 

37 Unii s-au pregătit prin desfășurarea darurilor lor și urmând instrucțiunile mele divine și se 

pregătesc de luptă plini de fervoare și speranță. Alții, însă, se arată descurajați pentru că nu au folosit 

timpul, nu s-au străduit încă. Vorbesc tuturor și îi luminez pe toți, astfel încât fiecare să înțeleagă ceea ce îl 

privește. 

38 Nu vreau să-i văd pe unii mulțumiți pentru că și-au îndeplinit bine sarcina, pentru că prezintă grâul 

de aur din belșug, în timp ce alții își ascund mâinile goale de rușine, pentru că atunci bucuria mea nu poate 

fi deplină. Dar nu vreau să stric bucuria celui care și-a îndeplinit sarcina. Căci pentru a-mi prezenta recolta 

sa, a trebuit să muncească, să se chinuie și adesea chiar să verse lacrimi. Dar este, de asemenea, o parte din 

sarcina lor să îi învioreze și să îi inspire pe cei timizi, pe cei reci, pe cei obosiți, astfel încât să fie o 

sărbătoare în tot poporul atunci când Maestrul va apărea pentru a cere socoteală de rezultatul muncii 

voastre. 

39 Eu lucrez cu iubire inimile voastre pentru ca din ele să izvorască fapte de milă și fraternitate. 

40 Mergeți mereu înainte și nu gândiți ca aceia care sunt mulțumiți cu ceea ce au făcut pentru că ei 

cred că au cucerit deja Țara Făgăduinței. 

41 Sunteți pe calea sufletelor, care a fost trasată de Dumnezeu din veșnicie. Nu este o cale 

pământească vizibilă pentru ochii oamenilor. Pentru că, dacă ar fi fost așa, peisajele din Canaan ar fi fost 
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încă destinația. Dar am scos sufletele de acolo pentru a le împrăștia pe tot cercul pământului - ca voi, care 

ați trăit în Orient în trecut și care acum ați apărut în Occident fără să vă abateți de la calea spirituală. 

42 Pentru unii, un simbol reprezentat în formă materială este încă indispensabil; alții au în imaginație 

figuri care reprezintă forțele sufletului. Odată ce ați atins adevărata spiritualizare, nu veți mai avea nicio 

dorință de a avea imagini sau figuri vizibile sau invizibile pentru a crede în prezența Divinității sau pentru 

a-i înțelege sensul. 

43 Sunteți deschizători de drumuri, pentru că din voi vor ieși noi generații și în ele se vor întrupa noi 

gazde spirituale. 

44 Tu le pregătești calea în prezent, astfel încât practica religioasă, actele lor de cult și comunicarea cu 

Mine să fie mai avansate. 

45 Mergeți cu pas ferm și vă veți ridica pas cu pas. Renunță la practica falsă și materialistă a religiei și 

vei oferi sufletului tău o mai mare înălțare și libertate în fiecare zi. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 245  
1 Spiritul meu este mulțumit pentru că voi veniți cu dorința de Mine. De ce, în această zi, vă amintiți 

într-o măsură mai mare de cei care au trecut în lumea de dincolo, deși nu există zile și date pentru suflet? 

Nu vă lăsați înșelați de "morții" care își plâng "morții". Nu sunteți "morți", și nici cei care v-au aparținut ca 

părinți, copii, frați și surori, rude sau prieteni. De ce nu și cei care v-au făcut rău, dacă s-au purificat? 

2 Sunteți dornici de lumină, iar Lucrarea mea satisface cu adevărat această dorință a sufletului vostru 

care, cu cât este mai luminat, se îndepărtează tot mai mult de "moartea" aparentă. 

3 Inima îți devine tristă când îi vezi pe semenii tăi plângându-și "morții" fără speranță și fără 

consolare. Rugați-vă pentru ei și lucrați ca să învățați să aduceți la viață "morții" acestei lumi și ai 

celeilalte. 

4 Odată ce oamenii vor înțelege realitatea acestor învățături, ei nu vor mai plânge pe mormintele care 

adăpostesc niște rămășițe și își vor transforma plânsul în respect pentru locurile destinate să fie locuri de 

odihnă pentru trupuri și în rugăciuni pentru sufletele care locuiesc în "Valea Spirituală" - rugăciuni care 

sunt o îmbrățișare, un salut, un sărut și o mângâiere. 

5 Trăiți deja în "Era a treia" și omenirea este încă retardată din punct de vedere spiritual. Pastorii, 

teologii și păstorii săi spirituali îi dezvăluie destul de puțin și uneori chiar nimic despre Viața veșnică. Și 

lor le dezvălui secretele Cărții Înțelepciunii Mele, și de aceea vă întreb: De ce sunt tăcuți? De ce se tem să 

trezească sufletele adormite ale oamenilor? 

6 Voi, cei care Mă ascultați în acest moment, înțelegeți deja că sunteți aici pentru a elabora evoluția 

și progresul pentru viitorul sufletelor voastre. Dar câți nu cunosc aceste adevăruri sau le uită, iar moartea îi 

surprinde nepregătiți. 

7 Vreau ca gândurile pure să fie limbajul în care comunicați cu frații și surorile voastre care locuiesc 

în spiritualitate, pentru ca voi să vă înțelegeți în acest fel și, cu adevărat, meritele voastre și faptele voastre 

bune le vor fi de folos; la fel cum influența celor din copiii mei, inspirațiile și protecția lor vă vor fi un 

ajutor puternic pe calea vieții voastre, pentru ca voi să veniți la Mine împreună. 

8 Spiritualizați-vă și veți experimenta în viața voastră prezența binefăcătoare a acestor ființe: 

mângâierea mamei care și-a lăsat copilul pe pământ, căldura și sfaturile tatălui care, de asemenea, a trebuit 

să plece.  

9 După ce vă voi da această învățătură, veți înțelege judecata asupra celor care își iau propria viață, 

asupra celor care își ucid semenii și asupra celor care provoacă războaie criminale. "Vegheați" și rugați-vă 

pentru toți, de la Cain până la ultimul criminal, pentru ca judecata lor să fie atenuată. 

10 Ca niște nori negri care anunță o furtună, legiuni de ființe confuze plutesc deasupra ta. Rugați-vă 

ca să nu deveniți victime ale influențelor lor. Rugați-vă ca aceste forțe întunecate să devină lumină. 

11 Nu vă plictisiți de această viață, nu vă răzvrătiți în suferințele voastre, căci nu știți ce datorii din 

viețile anterioare plătiți. 

12 Trăiți în armonie și în pace în sânul familiei și al societății voastre, astfel încât mulți dintre semenii 

voștri să vă urmeze exemplul, care vă vor fi aduși de ființe de lumină. 

13 Fiți bucuroși în acest al treilea timp, căci Cuvântul meu a venit la voi plin de splendoare. 

14 Este un moment de pace pentru fiecare suflet. Lumile sunt luminate atunci când Tatăl își revarsă 

lumina asupra lor. Acestea sunt momente de glorie pentru toate ființele umane care sunt pregătite să 

primească acest dar divin. Acest har a ajuns în lumea voastră, și pe ea am văzut "morții" îngropându-și 

"morții", oferind venerație și închinare bunurilor pământului și ofrande materiale lui Dumnezeu prin 

ceremonii deșarte. 

15 Lumina Duhului meu Sfânt se revarsă asupra tuturor oamenilor în acest moment și, prin ea, ei vor 

putea înțelege cum este jertfa plăcută Domnului: sufletul se va pregăti ca o jertfă care trebuie să intre în 

prezența Creatorului atunci când se va debarasa de corpul său - acea materie care, atunci când se scufundă 

în pământ, se descompune, își pierde forma și va fi doar un mic morman de atomi. Acolo, unde se află 

sfârșitul unei ființe umane, începe o viață pe care ființele umane nu au fost capabile să o înțeleagă. 

16 Oamenii se agață de tradițiile și obiceiurile lor. Este de înțeles că au o amintire de neșters a 

persoanelor ale căror trupuri le-au coborât în mormânt și că sunt atrași de locul în care și-au îngropat 

rămășițele. Dar dacă ar fi să cerceteze adevăratul sens al vieții materiale, ar realiza că atunci când acel corp 
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se dizolvă, atom cu atom, el se întoarce în acele regnuri ale naturii din care a fost format, iar viața continuă 

să se desfășoare. 

17 Dar omul, ca urmare a lipsei de studiu al spiritului, a creat în toate timpurile un lanț de culte 

fanatice pentru trup. El încearcă să facă viața materială nepieritoare și uită de suflet, care este cel care, în 

realitate, posedă viața veșnică. Cât de departe sunt ei încă de a înțelege viața spirituală! 

18 Acum înțelegeți că nu este necesar să aduceți daruri în acele locuri în care o piatră funerară care 

exprimă "moarte" ar trebui să exprime "dizolvare și viață"; pentru că acolo natura este în plină înflorire, 

acolo este un sol fertil și un pântec inepuizabil de creaturi și forme de viață. 

19 Atunci când aceste învățături vor fi înțelese, omenirea va ști cum să acorde materialului locul său 

și divinului locul său. Atunci va dispărea cultul idolatru pentru predecesori. 

20 Omul își va cunoaște și iubi Creatorul din spirit în spirit. 

21 Altarele sunt mormane de jale, iar mormintele sunt dovada ignoranței și a idolatriei. Îți iert toate 

fărădelegile, dar trebuie să te trezesc cu adevărat. Învățătura mea va fi înțeleasă și va veni vremea când 

oamenii vor înlocui darurile materiale cu gânduri înalte. 

22 Discipoli: Când ați trecut prin încercarea de a pierde o persoană dragă, începe să vă vină o 

rugăciune ca aceasta: "Doamne, știu că cel care a plecat din această lume este cu tine, că doar a pornit la 

drum înaintea noastră, că va veni clipa în care ne vei îngădui să fim cu toții uniți în aceeași casă. Nu avem 

lacrimi în ochi pentru că știm că nu ei sunt morții, ci noi suntem cei care suntem în această lume - că în 

"Valea Spirituală" există o adevărată egalitate și fraternitate. Căci, în timp ce cei care au atins deja lumina 

din abundență avansează pe calea dezvoltării ascendente, iar alții, care au doar o scânteie slabă care să le 

lumineze calea, sunt susținuți de cei dintâi, între ei există o armonie perfectă, bunăvoință și milă." 

23 Atunci de ce să vă limitați amintirile despre cei care au murit la existența lor pământească? 

Amintește-ți de ei spiritual, ca să nu-i deranjezi. Odată ce au lăsat deoparte orice înclinație umană, se vor 

întoarce la tine, li se va permite să se apropie de inima ta, chiar dacă tu nu vei ști în ce fel. 

În viața spirituală există o singură dorință, o singură dorință: aceea de a se apropia de perfecțiunea 

divină. V-am spus atunci: "Omul nu va intra în Împărăția Cerurilor până nu va deveni ca Mine". 

24 Dacă cineva nu înțelege învățătura mea, este pentru că nu s-a ostenit să o studieze, căci ea este 

ușoară pentru toți. Va veni vremea când toată omenirea se va ridica și va spune: "Cred în tine, în învierea 

pentru viața veșnică". 

25 Discipoli: Această atmosferă de pace pe care ați experimentat-o, care a fost ca un cer deschis 

pentru voi, este cu adevărat pântecul celui de-al doilea Ierusalim, în firmamentul căruia strălucește steaua 

care îi va călăuzi pe cei care vin în dorința de pace și adevăr. 

26 Spiritul meu se bucură când vă vorbește, iar bucuria mea în ceruri este la fel de mare când un 

păcătos pocăit ajunge în el ca și când vine un neprihănit. Pentru că acesta a fost întotdeauna întreg, în timp 

ce acela s-a rătăcit și a fost regăsit. 

27 Nu vă considerați salvați pentru că ascultați Cuvântul Meu și nu spuneți: "Am fost pierduți, dar am 

fost găsiți, iar Cerul este sigur pentru noi". Nu, trebuie să înțelegeți că am venit doar pentru a vă pune pe 

calea care duce la regatul meu și trebuie să vă străduiți să nu vă abateți niciodată de la această cale și să 

avansați cu un pas în fiecare zi până când veți ajunge la ușa din spatele căreia se află patria eternă, 

leagănul și adevărata patrie a sufletului, la care trebuie să ajungeți cu toții pentru a nu vă mai rătăci 

niciodată și a vă bucura astfel de roadele culese în lupta vieții, precum și de răsplata promisă de Tatăl 

tuturor celor care perseverează în credință și iubire. 

28 Te simți înlănțuit de "carne", de lume și de durere. Dar, în loc să vă descurajați din cauza lor pentru 

că le considerați obstacole în calea dezvoltării voastre ascendente, vreau să înțelegeți că aceste obstacole 

sunt de fapt mijloace de a vă testa credința, iubirea și perseverența în bine. 

29 Eu sunt Salvatorul vostru, Eliberatorul vostru. Înțelegeți, totuși, că dacă Eu vă dau dragostea Mea 

pentru a vă salva, trebuie să Mi-o dați și voi pe a voastră. Eu îmi voi fi făcut partea mea și voi partea 

voastră, dându-vă posibilitatea de a dobândi merite pentru a ajunge la Mine, conștienți de faptele voastre și 

știind la Cine veniți și de ce. 

30 Ce merit ar fi pentru tine dacă, din compasiune, te-aș lua din această lume și din durere și te-aș 

duce în regiunile cerești? Vă spun cu adevărat că nu v-ați simți vrednici să locuiți în ele și nici nu ați 

aprecia această viață - într-un cuvânt: Nici măcar nu veți ști unde locuiți. De aceea, vă spun că este voința 
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Mea ca atunci când veți ajunge acolo, să fie pe baza meritelor voastre. Pentru că atunci veți fi demni de tot 

ceea ce vă înconjoară și de tot ceea ce posedați. 

31 Să știi că sunt prezent în fiecare pas al tău, în fiecare încercare sau dificultate, în fiecare aspirație, 

în fiecare lucrare și gând, dăruindu-ți iubirea mea, vorbindu-ți, întărindu-ți voința și încurajându-ți 

credința. Căci cine s-ar putea apropia de perfecțiune fără ajutorul meu? 

32 Trezește-te! Ridică-te! Ridicați-vă la lumină și începeți lupta! Vă simțiți ca niște prizonieri? Atunci 

rupeți închisoarea materialismului vostru. Ești deprimat de durere și suferință? Apoi învață să te ridici 

deasupra greutăților umane. Te simți nesemnificativ în comparație cu alții? Există o mare ființă în tine 

atunci când sufletul se desfășoară prin intermediul bunătății. Nu am creat suflete care sunt destinate să fie 

mereu nesemnificative sau să trăiască mereu în secret. Dacă există suflete mari în casele înalte, este doar 

pentru că au urcat pe calea iubirii. Dar, inițial, erau și ele mici. 

33 Află de ce Duhul meu este mulțumit când vorbește celor care sunt încă mici - celor care locuiesc în 

întuneric sau trăiesc înlănțuiți de durere și mizerie. Pentru că știu că, prin iubirea mea, sufletul tău se 

trezește la lumină, este inundat de speranță, crede și îmbrățișează idealul de dezvoltare ascendentă. 

34 Vreau să vă văd pe toți fericiți, locuind în pace și în lumină, pentru ca, încetul cu încetul, să 

posedați totul - nu numai prin dragostea mea, ci și prin meritele voastre; căci atunci satisfacția și fericirea 

voastră vor fi depline. 

35 Pentru a vă ajuta în evoluția voastră ascendentă, raza mea divină coboară asupra voastră pentru a 

se transforma în cuvinte de învățătură. Iar eu vă spun, ca și în a doua eră: "Eu sunt Calea, Adevărul și 

Viața". Astfel M-am revelat pe calea voastră și v-am scos din mizerie pentru a vă plasa pe calea 

adevărului, a moralității și a spiritualizării totale. Eu v-am rupt lanțurile ca să mă urmați. 

36 Isus, Nazarineanul, a fost printre oameni în cea de-a doua epocă pentru a vă lăsa un exemplu viu 

despre cum să îl iubiți și să îl slujiți pe Tatăl și cum să îi iubiți pe oameni. 

Vă vorbesc în acest fel pentru ca voi să nu credeți că am venit doar pentru a vă vindeca suferințele. 

Căci am venit să vă învăț și pe voi să faceți bine aproapelui vostru. Vă reamintesc cursul vieții mele și 

pasiunea mea ca om, pentru ca voi să înțelegeți că drumul pe care vi-l arăt astăzi este același cu cel pe care 

vi l-a arătat Isus. Este calea veche, singura cale, calea eternă. 

37 Multora dintre voi li se pare o pretenție sau o imposibilitate ca Eu să Mă fac cunoscut prin 

intermediul intelectului uman. Dar acestor îndoieli le răspund că, în toate timpurile și de la începutul 

umanității, M-am făcut cunoscut prin intermediul oamenilor, prin a căror transmitere am dat lumii 

poruncile Mele, inspirațiile Mele și revelațiile Mele. Ceea ce se întâmplă astăzi este că umanitatea este 

materializată, înlănțuită de lume și de materie și prejudiciată de fanatismul său religios. 

38 Mă adresez tuturor în prezent, pentru că nu vă favorizez, deoarece la început am trimis doar suflete 

egale să locuiască pe scoarța pământului. 

39 Eu sunt singurul care cunoaște destinul tuturor, singurul care cunoaște drumul pe care l-ați parcurs 

și cel pe care încă îl mai aveți de parcurs. Eu sunt cel care vă înțeleg suferințele și bucuriile. Știu cât de 

mult ați rătăcit pentru a găsi adevărul și dreptatea. Mila Mea este cea care primește strigătul angoasat al 

celui care Îmi cere în interior iertare pentru greșelile sale. 

40 Și, ca Tată, vă îndeplinesc orice cerere fierbinte, vă adun lacrimile, vă tămăduiesc neputințele, vă 

fac să simțiți că sunteți iertați și absolviți de petele voastre, pentru ca voi să vă refaceți viața. 

41 De asemenea, sunt singurul care vă poate ierta pentru insultele pe care Mi le-ați adus voi, care 

sunteți copiii Mei. 

42 Voi sunteți sămânța pe care o pregătesc. Dacă m-ați respins chiar și în trecut, v-am iertat și v-am 

așezat astăzi la masa mea pentru a vă transforma în discipolii mei. 

43 Văd sufletul tău obosit de oboseala pe care a contractat-o în lume și a căutat calea care îl va 

conduce la adevărata odihnă. Urma adâncă de durere pe care suferințele au lăsat-o în tine va fi ștearsă în 

măsura în care vei merge pe această cale în care sufletul tău este ocupat cu exercițiul iubirii față de 

aproapele tău. În acest efort nu va obosi niciodată. Când acest popor, în existența sa actuală, va ajunge la 

scopul final al misiunii sale pe pământ, nu se va mai întoarce la el, pentru că atunci patria sa va fi 

Universul spiritual pentru totdeauna. 
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44 Voi nu sunteți din această lume, dar ați venit în ea pentru a învăța lecții profunde, pentru a dobândi 

merite, pentru a ispăși o vină, pentru a avansa pe calea perfecțiunii spirituale, pentru a semăna binele și 

pentru a da mărturie despre mine. 

45 Cei care M-au ascultat în acest moment trebuie să aibă o mai bună înțelegere a lucrărilor și a 

responsabilităților lor. Pe de altă parte, cei care nu M-au auzit pot fi considerați ignoranți. Cei dintâi vor 

trebui să răspundă pentru tot ceea ce au învățat, au făcut și s-au abținut să facă. 

46 Dacă v-ați cerceta pe voi înșivă, ați descoperi că nu vă lipsește nimic pentru a Mă sluji și pentru a 

ajunge în vârful muntelui. Fie că Mă slujești sau nu, vei avea întotdeauna misiunea și darurile. Dar la ce îți 

dorești daruri și plinătate dacă nu trebuie să le folosești? Nu vă asemănați cu avarul bogat, a cărui avere 

poate fi foarte mare, dar care este inutilă. 

47 Când sufletul vine pe pământ, este animat de cele mai bune intenții de a-și consacra existența 

Tatălui, de a-i face pe plac în toate, de a-i fi de folos aproapelui său. Dar, de îndată ce se vede închis în 

trup, ispitit în mii de feluri și pus la încercare pe drumul său prin viață, slăbește, cedează impulsurilor 

"cărnii", cedează tentațiilor, devine egoist și, în cele din urmă, se iubește pe sine mai presus de orice, și 

doar pentru câteva clipe dă ascultare spiritului, unde sunt scrise destinul și jurămintele. 

48 Cuvântul meu vă ajută să vă amintiți de legământul vostru spiritual și să învingeți tentațiile și 

obstacolele. Nimeni nu poate spune că nu s-a abătut niciodată de la calea pe care i-am trasat-o. Dar eu te 

iert pentru ca tu să înveți să-ți ierți semenii. 

49 Cine sunt cei care Mă iubesc? Adevărat vă spun că numai Eu știu. Unii Mă iubesc și nu știu asta, 

iar alții cred că Mă iubesc și chiar se laudă cu asta fără să Mă iubească. 

50 Nu veți fi singuri după plecarea Mea. Voi lăsa în mijlocul vostru pe cei care Mă iubesc, căci în 

inimile lor nu va fi nici sămânță rea, nici deșertăciune. În ele va fi iubire, milă și smerenie. 

51 Pentru că unii Mă iubesc mai mult, ei nu se bucură de daruri mai mari - nu. În prezent, le ofer 

tuturor ocazia de a se trezi la viața adevărată, de a fi instrumentele sfaturilor mele înalte. 

52 Am trimis apelul la mulți la acea vreme, dar nu toți s-au grăbit. Vestea prezenței mele printre 

oameni a ajuns în multe locuri și în multe inimi, și pot să vă spun că omenirea a fost surdă la această 

chemare. Dar odată ce marile încercări se vor acumula și forțele naturii își vor ridica strigătele pentru 

dreptate, omenirea se va trezi din somnul ei lung și va realiza că am fost cu adevărat cu voi. 

53 Nu am venit să salvez doar un popor sau o națiune anume, ci am venit de dragul întregii umanități, 

pentru a-i învăța pe toți rugăciunea care îi unește într-o adevărată comuniune spirituală cu Creatorul. 

54 Unii Mă întreabă când Mă aud vorbind: "Doamne, oare în viitor nu vom mai înălța cântece în 

cinstea Divinității Tale?". La aceasta răspund: "Copii, păsările îmi slăvesc Numele prin cântecul lor de 

îndată ce apare zorii. Dacă aveți nevoie de ea pentru a vă înălța sufletul, faceți-o. Dacă nu, există un alt 

cântec de laudă care izvorăște din suflet și ale cărui sunete nu răsună în urechile tale, deși ecourile sale 

răsună în infinit: rugăciunea. 

55 Nimeni nu se laudă cu spiritualitatea sa. Cine poate spune că el este deja mai mult spirit decât 

carne și că poate merge pe apă fără să se scufunde? Nu natura voastră materială se va înălța, ci doar va 

ajuta sufletul în adunarea sa pentru a depăși distanțele. 

56 Spiritul meu divin care locuiește în inima voastră vă spune: 

57 Iubiți oameni, dacă ar exista un om neprihănit pe pământ, lumea ar fi salvată de acel om neprihănit. 

Dar această rază universală a mea strălucește pentru a ilumina calea pe care Tatăl a trasat-o pentru omenire 

încă din cele mai vechi timpuri - acea cale a moralității, a virtuții și a spiritualității care v-a ridicat atunci 

când ați căzut în genunchi în fața zeilor falși din slăbiciune. 

58 Încă din prima eră, M-am făcut cunoscut omenirii prin oameni aleși prin mila Mea. Profeții, cei 

inspirați, cei drepți, patriarhii, au fost cei care v-au făcut cunoscute poruncile Mele și voința Mea. 

Recunoașteți cum, încă de la început, toți v-au condus pe calea spiritualizării, învățându-vă să vă rugați 

Tatălui invizibil și să vă pregătiți inima ca pe un sanctuar pentru ca Domnul să fie prezent cu voi - atât în 

colțul de la cazare, cât și pe un munte, pe drum sau pe malul unui râu. 

59 Pentru scurt timp v-ați rătăcit pe căile materialismului, v-ați îndepărtat de Tatăl, ați pervertit 

adevărata slujire a lui Dumnezeu, înlocuind-o cu fanatismul și idolatria, iar în cele din urmă mulți au căzut 

în necredință. 
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60 Dar ai simțit pașii Domnului aproape în acel moment, i-ai auzit ca un sunet îndepărtat de clopot, și 

a trebuit să urmezi chemarea misterioasă care te-a chemat. Ce au văzut ochii tăi fizici?: Niște săli de 

întâlnire umile, unde se adună noii mei discipoli și câteva creaturi neînsemnate, din care curgea, ca dintr-

un izvor inepuizabil, un cuvânt iubitor plin de cordialitate, înțelepciune și putere de convingere. De atunci, 

acest Cuvânt a fost pentru mulți pâinea vieții, apa care le potolește setea și balsamul care le alină durerea. 

61 În fața miracolului prezenței mele reînnoite printre oameni, surdul a auzit, orbul a văzut, inima 

împietrită a devenit sensibilă, sufletul mort la viața harului a înviat. 

62 Iar bărbații și femeile au devenit "lucrători" sârguincioși, ucenici cunoscători care vor vorbi despre 

adevăr după aceea. Aceștia nu Mă vor mai nega din nou, nu Mă vor mai judeca greșit și nu se vor mai 

îndoi vreodată de puterea Mea. 

63 Vei merge pe calea celui pierdut ca un radiant 

Fiți un far. Și astfel, în această perioadă, sufletele vor găsi calea adevărului pentru a face încă un pas mai 

aproape de Creatorul lor. 

64 Cât timp mai ai suflare de viață, caută-i pe cei care s-au rătăcit. Ridicați-i pe frații și surorile 

voastre care s-au împiedicat în lupta pentru viață, vindecați sufletul, inima sau trupul celor bolnavi. Faceți 

binele și astfel îmi veți da mărturie. Nu are nicio importanță dacă cei care au primit un beneficiu nu se 

întorc la lucrarea Mea. Sămânța pe care ați semănat-o nu va pieri niciodată, va încolți mâine sau în 

veșnicie. 

65 Recunoașteți puterea darurilor voastre, pe care nici un om, oricât de învățat sau de puternic, nu vi 

le-ar fi putut da, pentru ca voi să deveniți cu adevărat lumina și sarea lumii. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 246  
1 Iubiți discipoli: Ați fost chemați să îndepliniți o misiune spirituală în acest moment. Pentru ca 

sufletul tău să fie vrednic să primească aceste însărcinări, a trebuit să treacă prin mari încercări și să 

golească potire foarte amare. Dar această piatră de încercare v-a dat putere, dezvoltare și experiență. 

2 Sunteți la fel ca și cei pe care am încercat să-i învăț în alte vremuri. Dar această mică comunitate 

pe care o formați este doar o foarte mică parte din poporul lui Dumnezeu răspândit pe tot globul, pe care îl 

iubesc la fel de mult ca pe voi. 

3 Cu toții aveți aceeași origine, toți aveți darurile Duhului Sfânt și veți ajunge la același scop. Dar v-

am numit "poporul meu" pentru că sunteți ca niște frați și surori mai mari între oameni, care au sarcina de 

a duce sămânța iubirii la fiecare suflet. Ca o sămânță virgină ai ieșit din mine și va trebui să te întorci la 

mine ca o sămânță multiplicată în număr infinit, dar care trebuie să fie la fel de pură ca cea inițială. 

4 Așa vor veni sufletele la sânul meu: mari prin dezvoltarea darurilor lor și pure prin integritatea 

faptelor lor. 

5 V-am încredințat o parte din munca mea. Căci dacă Tatăl ar face totul, nu v-ar da ocazia să vă 

desăvârșiți. 

6 De-a lungul veacurilor v-am dat o învățătură pe care am extins-o din ce în ce mai mult, pentru ca 

ea să guverneze viața voastră umană ca o lege și să vă întărească sufletul pe calea care duce la lumina 

eternă. 

7 Din legea mea, care este ca un pom, oamenii au tăiat ramuri, care sunt sectele și bisericile, care, 

pentru că au fost tăiate din pom, și-au pierdut seva. Umbra lor a fost rară, iar printre frunzișurile lor nu 

există cuiburi de iubire, nici fructe de bun gust. 

8 Nu v-am dezvăluit învățătura mea doar pentru ca voi să trăiți bine pe pământ. Este calea care 

conduce sufletul spre un loc înalt, spre regiunile înalte ale iubirii, înțelepciunii și armoniei cu toate ființele. 

9 Bisericile nu și-au îndeplinit sarcina de a conduce sufletele spre pragurile veșniciei. Când aceștia 

se despart de această lume, se pierd la răscrucea morții, nu cunosc drumul, se poticnesc din lipsă de lumină 

și cad în materialism, tânjind după viața pe care au lăsat-o în urmă. 

10 Nu aceasta este calea pe care mi-am trasat-o. Calea mea este marcată de lumină, de revelație, de 

înțelepciune profundă pentru toți, de milă și iubire. Pentru a nu ne abate de la ea, sunt necesare sacrificiul, 

renunțarea și perseverența în îndeplinirea legii mele. 

11 Dar Spiritul meu, care vă iubește, s-a pus în calea fiecăruia dintre copiii mei pentru a-i trezi la 

lumina adevărului și pentru a-i pune pe calea care îi va face să găsească pomul vieții care dă umbră 

binefăcătoare și oferă fructe bune, pentru că seva lui este perfectă. 

12 Acest lucru vă face să înțelegeți că vor veni vremuri în care nu veți avea alt păstor, nici altă călăuză 

decât propriul vostru spirit în care strălucește lumina mea. 

13 Nu există surse de cunoaștere spirituală adevărată în această lume. Izvorul harului și al 

înțelepciunii îl veți găsi în Mine, datorită smereniei voastre, în dialogul vostru spiritual cu Tatăl. 

14 Aceste săli de întâlnire umile și mici, în care intrați pentru a fi martori și a vă bucura de 

manifestarea mea, vă protejează de rigorile vremii și de ochii curioși. Dar ele nu pot fi niciodată templul 

Divinității mele, pentru că prefer să o caut în universul pe care l-am creat, unde fiecare ființă este o 

ofrandă, unde fiecare viață este un sanctuar și fiecare inimă este un sfeșnic. 

15 Oriunde veți merge și orice veți vedea, veți întâlni Prezența mea. Căci Duhul meu locuiește veșnic 

în templul său, unde divinul, spiritualul și materialul se unesc într-o armonie perfectă pentru a forma 

sanctuarul lui Dumnezeu. 

16 Dar nu numai eu locuiesc în acest templu, ci în el sunt toate creaturile mele, fiecare ocupând locul 

care îi corespunde. 

17 Cu adevărat vă spun că nu există niciun Maestru pe pământ care să vă învețe o cale mai scurtă și să 

vă ducă mai departe decât aceasta, și care să vă arate un orizont atât de larg, a cărui lumină vă va face să 

vedeți eternitatea. 

18 Omul și-a dezvoltat știința până la un grad înalt, dar simte că acum atinge o limită - dar nu pentru 

că știința poate avea limite, ci pentru că am intervenit în cursul lipsit de sens al omului de știință pentru a-l 
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face să reflecteze asupra muncii sale, pentru a-l face să audă vocea conștiinței sale și să aștepte corectarea 

cursului său. 

Dacă omul își folosește știința în folosul semenilor săi, natura îl va copleși cu secretele ei și îi va fi ca 

un servitor la picioare. Căci am trimis pe om pe pământ ca să domnească pe el și să fie stăpânul lui. 

19 Purificarea este atotcuprinzătoare. Căci de la copilul abia născut până la cel care a ajuns la 

bătrânețe - toți golesc un potir al suferinței. Toate elementele și forțele sunt implicate într-o bătălie. 

20 Legiuni de suflete de toate felurile se luptă între ele și peste tot se respiră o atmosferă de război, 

durere și tristețe. Fiți puternici, căci odată ce această bătălie se va încheia și drojdia amară se va bea, 

paharul gol se va umple cu vinul vieții și în toate sufletele de pe pământ va fi ca o nouă naștere. 

21 Printre cei care Mi-au învățat lecția ascultându-Mă în acest timp, sunt unii care nu-și vor părăsi 

patria pentru a-și îndeplini misiunea. Dar alții vor trebui să plece la alte popoare și națiuni. Astăzi vreau 

doar să perseverați și să ascultați ultimele mele cuvinte de învățătură, pentru ca voi înșivă să purtați în voi 

ultimele mele cuvinte ca pe o moștenire. 

22 Vai de purtătorii de voce care își închid buzele înainte de acel moment! Vai de cei care rețin 

revelațiile mele din lipsă de pregătire sau de inspirație, căci mai târziu conștiința lor le va cere inexorabil 

socoteală! 

23 După 1950, nu mă voi mai manifesta sub această formă, dar misiunea voastră nu se va încheia - 

dimpotrivă, va fi începutul unei vieți pline de confruntări. Vă voi arăta o nouă formă de comunicare, voi 

vorbi cu inima voastră, voi dialoga cu sufletul vostru, vă voi inspira mintea și astfel veți continua să auziți 

vocea Maestrului Divin - de fiecare dată mai perfectă, mai înaltă, mai spirituală. 

24 După ce am terminat cuvântul Meu printre voi, nimeni să nu încerce să atragă raza Mea pentru a 

mai asculta cuvântul Meu, căci nu știe la ce se expune. Dacă oamenii din alte popoare sau din alte patrii, 

unde aceste învățături nu sunt cunoscute, contactează lumea spirituală și apelează la Spiritul meu divin 

pentru a-L auzi prin intermediul minții umane, îi voi ierta pentru că nu știu ce fac. Dar vouă vă spun: 

"Grăbiți-vă, ca lumina mea să ajungă la ei înainte de haos". Pentru că se apropie un timp de confuzie, când 

cei învățați vor crede că nu știu nimic, când multe convingeri vor fi distruse și multe lumini vor fi stinse. 

Dar în mijlocul acestui vârtej, numele meu va merge din gură în gură. Omenirea își va întoarce ochii 

spre Scripturi în dorința de a găsi profeții și credință. Teologii, clerul și oamenii de știință vor fi interogați. 

Dar timpul pe care vi-l anunț și pentru care vă pregătesc este tocmai cel pentru care trebuie să pregătiți 

noile generații care trebuie să continue misiunea voastră, pentru ca poporul meu să nu se stingă printre voi, 

ci să crească și să se înmulțească în număr, în spiritualitate pură, în cunoaștere și virtute. 

25 Se apropie ziua în care vă voi părăsi ca profesor, ca exemplu și ca "carte". Căci atunci când 

învățătura mea va răsuna în rândul umanității, privirea mea vă va căuta. 

26 Au trecut vremurile când Mă ascultai fără să te simți responsabil, când mâncai fructe și pâine de la 

masa Mea fără să-ți iei niciun angajament, când beai vin cât voiai până când îl vărsai și erai fericit să 

găsești balsamul pentru bolile tale. 

27 Acum veniți cu un suflet trezit, acum vă simțiți responsabilitatea. Aveți grijă de oameni, suferiți 

din cauza bolilor voastre și vă faceți apărători ai Cauzei Mele. Și, știind că asistați în prezent la ultimele 

mele manifestări, vă grăbiți să mă ascultați și să păstrați transmisiunile mele în spiritul vostru. Faceți bine 

să vă pregătiți pentru a primi judecata în ultima zi a acestei manifestări. 

28 Lumea va vedea cum "Israelul" se va ridica din nou din propria cenușă. Dar nu pe evreul carnal și 

avid de bani, ci pe Israelul după spirit, care, atunci când va apărea printre oameni, va da mărturie despre 

reîncarnarea sufletului, despre legea iubirii și a dreptății, care va zgudui temeliile, opiniile și credințele. 

La început veți provoca lupte și războaie de viziuni ale lumii. Dar, după aceea, veți face ca pacea 

voastră să fie palpabilă, ceea ce vă va permite să rămâneți calmi și de neclintit chiar și în momentele de cel 

mai mare conflict. Confuzia va trece, pentru că tulburarea mentală nu durează niciodată la nesfârșit, 

deoarece în miezul fiecărei ființe umane există o scânteie de lumină care nu se stinge niciodată. 

29 După aceea, veți fi chemați să explicați ceea ce v-am învățat, iar apoi veți face lumină pentru a 

înlătura confuzia semenilor voștri. Atunci, când lumea va fi ajuns la pace, Împărăția mea va fi aproape de 

oameni, pentru că mila mea va fi gata să elibereze cea de-a șaptea pecete. 

30 Fără să proclamați că sunteți apostolii mei, veți fi. Chiar dacă sunteți maeștri, veți spune că sunteți 

discipoli. Să nu porți o haină care să te deosebească de alții, să nu porți o carte în mână, să nu construiești 
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case de adunare. Nici nu veți avea pe pământ vreun centru sau temelie a lucrării mele, nici nu va fi cineva 

mai presus de oamenii care îmi iau locul. 

31 Liderii pe care i-ați avut până acum sunt ultimii. Rugăciunea, spiritualizarea și practicarea 

învățăturii mele vor conduce mulțimile pe calea luminii.  

32 Momentul este solemn când sensul Cuvântului Meu ajunge în inima ta și lasă o dâră de lumină. 

Este același cu cel pe care ți l-am desenat altădată cu Sângele Iubirii. 

33 Sufletul, în dorința sa de mântuire, caută calea în acest moment și pe ea mă întâlnește pe mine, care 

sunt iertarea care purifică și iubirea care înalță. Vă spun cu adevărat, această iubire este puterea care unește 

toate cele create de mine, este suflul divin care dă viață și întărește toate ființele. 

Pe parcursul dezvoltării voastre, v-ați transformat din ce în ce mai mult spre perfecțiune - atât din punct 

de vedere spiritual, cât și fizic, deși vă spun că esența ființei voastre este sufletul, deoarece corpul este doar 

un înveliș în care se desfășoară sufletul. 

34 Chiar dacă v-ați rătăcit în decursul timpului, pentru că ați urmat înclinațiile cărnii, înțelegeți acum 

că ați găsit calea cea bună, că ați ajuns la contemplarea în care Tatăl se dezvăluie lumii pentru ca aceasta 

să ajungă la mântuire. Voi, cei de aici, ați mers uneori până la sacrificiu în dorința voastră de mântuire, 

pentru că înțelegeți că mai devreme sau mai târziu, dar inexorabil, veți intra în Viața Spirituală. 

35 Recunoașteți foarte bine că această viață de aici, presărată cu frumuseți și minuni, este glorioasă. 

Nu puteți nega faptul că omul și-a făcut și el treaba în ea, ceea ce a adus progres în modul vostru de viață. 

Cu toate acestea, a sosit timpul ca voi să vă întoarceți ochii spre Mine, să Îmi spuneți că Eu sunt Creatorul 

și Proprietarul a tot ceea ce vă înconjoară și că Eu sunt Lumina care dezvăluie știința oamenilor. Nu toți ați 

ajuns la acest nivel de dezvoltare, pentru că nu toți ați înțeles vremurile în care trăiți și nici nu aveți 

cunoștințe despre viața pe care ați trăit-o înainte. 

36 Cum ar putea ghici harul acestui timp cei care, învăluiți în fanatism religios, privează sufletul de 

orice libertate și îi răpesc orice expresie naturală?  

Fiecare suflet deține mari abilități pentru că a existat înainte de lume. Dar dacă este îngrădită și 

împiedicată să exprime ceea ce deține, ea va trebui să trăiască neînțeleasă și deranjată. Ea va trebui să 

trăiască din premoniții ale spiritului și din amintiri ale propriului trecut și, ca urmare a fricii insuflate de 

dogmele fanatice ale credinței despre spirit, va ascunde și va tăinui totul. Astfel, ea nu va putea să-mi simtă 

prezența, deoarece chiar și cuvântul "suflet spiritual" i se pare ciudat. Cum ar putea ea să aibă credință în 

învierea sufletului spiritual, care este reîncarnarea? Cum ar putea ea să creadă în manifestările la care 

sunteți martori astăzi? 

37 Se apropie momentele finale în care vă voi vorbi sub această formă, dar omenirea nu a dat încă 

dovada că îmi simte prezența. 

38 Cât de puțini sunt cei care au aflat de manifestarea mea în acest timp! Cât de puțini sunt cei care nu 

numai că cred în manifestarea Mea prin intermediul intelectului uman, dar au și certitudinea că Divinitatea 

se poate manifesta într-un număr infinit de forme. Dar dacă voi, pe care vă pregătesc ca să fiți martorii 

mei, nu ați da mărturie despre revelația mea în acest timp, natura și elementele ei ar "vorbi" și noile 

generații ar ajunge să cunoască lucrarea mea, chiar dacă nu au auzit cuvântul meu. 

39 Gândiți-vă la responsabilitatea voastră și realizați că mai este încă timp să vă folosiți de 

învățăturile mele, despre care știți că au o semnificație spirituală profundă, că ele dezvăluie o cale de 

dezvoltare pentru perfecționarea voastră. Păstrează în inima ta impresia pe care ți-o lasă esența cuvântului 

meu și uită că el a fost făcut cunoscut printr-o ființă umană ale cărei buze au fost singurele care au 

exprimat mijlocirea mea. 

40 Nu dați instrucțiuni decât dacă le-ați exersat mai întâi, pentru că nimeni nu vă va crede. Oamenii 

vor cere dovezi de la voi, pe care v-am învățat să le dați. Ceea ce puteți și ar trebui să știți despre suflet 

până în ziua de azi, v-am spus. Să nu adăugați nimic la ceea ce v-am dezvăluit. Trebuie să continuați să vă 

străduiți să fiți rezilient din punct de vedere mental și fizic. Căci dacă există boli printre voi până în ziua 

de azi, este pentru că nu ați fost capabili să vă ridicați deasupra mizeriei și durerii acestei vieți din lipsă de 

spiritualitate și credință. 

41 Doctrina mea ne învață nu numai să avem credință în puterea lui Dumnezeu, ci și să avem credință 

în noi înșine. Oricine este un adevărat duhovnic va fi capabil să primească în fiecare oră concepția pură a 
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Domnului său în facultatea minții sale. Pentru că va fi demn de ea atât din punct de vedere spiritual, cât și 

fizic. 

În concluzie, vă spun în această zi: vegheați și rugați-vă pentru ca puterea gândurilor voastre, trimisă în 

rugăciune către Tatăl Ceresc, să coboare și să se răspândească ca un balsam vindecător peste suferințele 

acestei umanități. 

42 Iubiți copii, Prezența mea divină este aici cu voi - nu întrupată ca în Era a doua, ci în mod spiritual. 

43 Mă adresez totalității celor care Mă ascultă. Dar dacă pătrundeți în Cuvântul Meu, veți simți că 

Maestrul vorbește cu fiecare inimă în parte. 

44 Nu te obișnui cu cuvântul meu, ci gândește-te că el îți modelează în prezent sufletul pentru a-i face 

pașii pe calea cea sigură. 

45 Ilie este păstorul invizibil care conduce oile spre obstacolul sigur, așa cum Moise v-a condus pe 

voi spre Țara Făgăduinței în prima eră. 

46 Când va urma această umanitate rătăcită urmele păstorului ei? Îi voi ilumina pentru ca ei să 

găsească calea cea bună. 

47 Calea despre care vorbesc este cea a reînnoirii, a spiritualizării, a exercitării milosteniei. Oricine 

aude vocea angoasată a bolnavului, rugămintea celui care este epuizat și fără consolare, ar trebui să-și 

deschidă inima și să o simtă pulsând de iubire și compasiune. 

48 Este dorința mea ca voi să permiteți sufletului vostru să se dezvăluie în adevărata sa esență, astfel 

încât să fiți recunoscuți ca apostoli ai Lucrării mele. 

49 În prezent, pregătesc noile generații care vor face un nou pas înainte. Le pregătești calea. 

50 Ați fost destinați să auziți instrucțiunile mele divine în acest moment, căci așa a fost scris. Ceasul 

indica ora la care toată lumea trebuia să sosească pentru a se răcori la umbra copacului măreț în care Tatăl 

așteaptă întoarcerea "Fiului risipitor", pentru care are întotdeauna o privire de iertare, o îmbrățișare de bun 

venit și un zâmbet iubitor. 

51 Lumina Spiritului Meu Divin trece prin creierul tău până în adâncul inimii tale. Și pe buzele 

voastre pun Cuvântul meu pentru ca voi să vă îndepliniți misiunea pe care v-am încredințat-o. 

52 Acest cuvânt nu este o operă a imaginației umane. Înălțarea pe care sufletul a atins-o este ceea ce l-

a adus mai aproape de Mine în acest fel. Pentru că voi înțelegeți treptat Legea Mea și, în măsura în care vă 

desfășurați în cadrul ei, atingeți o dezvoltare mai mare. 

53 Dacă cineva nu Mă înțelege, deși M-a auzit, este pentru că amestecă învățăturile Mele cu teoriile și 

ideologiile sale pământești - pentru că amestecă spiritualismul cu crezurile dogmatice și obiceiurile 

ecleziastice care i-au fost inculcate de strămoșii săi. 

54 Învățătura mea nu vă impune nicio dogmă. Facultatea voastră spirituală este singurul lucru care vă 

va oferi cunoașterea învățăturii mele. Trebuie doar să urmăriți această desfășurare fără oprire până când 

sufletul vostru va ajunge la perfecțiune. 

55 Aspirația mea, exprimată în legea mea și în învățătura mea, este ca oamenii să devină frați și 

surori, să se iubească unii pe alții, să existe pace în lume, ca fiecare persoană de pe pământ să mă 

reprezinte prin virtutea și exemplul său. 

56 Am găsit omenirea tulburată în această a treia eră și i-am trimis această inspirație divină pentru a 

se salva. 

57 Dar a trebuit să mă lupt cu vechile lor obiceiuri și forme de închinare la Mine, pentru că le-am 

considerat că nu mai sunt potrivite pentru acest timp, iar lupta mea cu păstrătorii acestei moșteniri, care nu 

este a mea, a fost mare. 

58 Doctrina pe care v-am adus-o, pe care am numit-o duhovnicească, este cea eternă pe care v-am 

învățat-o întotdeauna. Dar adevărat vă spun: Cel care nu a simțit-o niciodată nu va putea spune că a 

înțeles-o. 

59 Puteți să vă bucurați pentru că venirea mea marchează pentru voi un pas înainte pe calea 

progresului spiritual. 

60 Deoarece sunteți încă imaturi și slabi, nu sunteți capabili să recunoașteți toată măreția pe care o 

conține revelația mea. Dar te vei dezvolta cu învățăturile mele și vei fi în cele din urmă un bun exemplu 

pentru cei care așteaptă de la tine să faci recunoscută cu viața ta calea spirituală pe care oamenii au 
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pierdut-o. Nu-i lăsați fără speranță și nu-i dezamăgiți dacă veniți la ei doar cu vorbe și fără să fiți un 

exemplu, pentru că atunci nu vă vor recunoaște ca discipoli ai mei. Trebuie să dați mărturie despre 

învățătura mea prin faptele voastre. 

61 Cât de departe sunt oamenii de a înțelege pacea spirituală care trebuie să domnească în lume! Ei 

încearcă să o impună prin violență și amenințări și cu ajutorul roadei științei lor, cu care se laudă. 

62 Nu neg în niciun caz progresul oamenilor și nici nu sunt împotriva lui, pentru că este și o dovadă a 

dezvoltării lor spirituale. Dar totuși vă spun că mândria lor în folosirea forței și a puterii pământești nu este 

plăcută înaintea Mea. Pentru că, în loc să ușureze crucile oamenilor, ei profanează astfel cele mai sacre 

principii, jignesc viețile care nu le aparțin și semănând durere, lacrimi, tristețe și sânge în loc de pace, 

sănătate și bunăstare. De ce lucrările lor arată exact contrariul, deși fântâna din care își extrag cunoștințele 

este propria mea creație, care este inepuizabilă în dragoste, înțelepciune, sănătate și viață? 

63 Vreau egalitate între copiii Mei, așa cum am predicat deja în "Era a doua". Dar nu numai din punct 

de vedere material, așa cum înțeleg oamenii. Vă inspir egalitate din iubire, cu care vă fac să înțelegeți că 

sunteți cu toții frați și surori, copii ai lui Dumnezeu. 

64 Nu vă fie teamă să aduceți aceste revelații umanității. Nu veți suferi martiriul, deoarece acele 

vremuri s-au încheiat, deși veți fi cauza unei anchete. 

65 Astfel, vă pregătesc prin intermediul intelectului ființei umane. Cuvântul Meu are aceeași 

semnificație pentru toți purtătorii de voce, iar dacă voi credeți că este diferit pentru fiecare, atunci este 

pentru că voi aderați la forma exterioară și nu vă uitați la semnificație. 

66 Vreau să primesc lucrările voastre pentru binele semenilor voștri, vreau să vă văd practicând 

învățăturile mele. Câte minuni care îi uimesc pe oameni poți face! 

67 Îndeplinește-ți sarcina și, pe baza meritelor tale, intră în posesia "Țării Făgăduinței" - acea 

promisiune care va fi o realitate eternă pentru tine. 

68 Copilul vine la tatăl său în dorința de căldură, îl face confidentul său pentru a-și descărca grijile, 

suferințele și temerile. Și sunt cu adevărat mulțumit când aud chiar și cea mai adâncă bătaie a inimii 

voastre. Pentru aceasta, mă apropii de voi pentru a vă da lumina învățăturilor mele, astfel încât să fiți 

înălțați. 

Chiar dacă nu vă dau toate bogățiile pământului în mâinile voastre, nu vreau nici să trăiți în mizerie. 

Atunci veți putea prezenta un exemplu nepătat generațiilor viitoare, când vor afla că M-ați urmat și v-ați 

reînnoit fără să urmăriți interese egoiste și fără să vă îndepărtați cu fanatism de îndatoririle voastre 

pământești. 

69 Zidește pe un teren solid, ca ceea ce am zidit în tine de spiritualitate și de înnoire să nu fie distrus 

de necredincioși. Dar nu trebuie să ascundeți acest adevăr de lume de teama lui; trebuie să îl arătați lumii 

în lumina strălucitoare a zilei. În acest moment, nu mergeți în catacombe pentru a vă ruga și a Mă iubi. Nu 

fiți timizi când vorbiți sau mărturisiți despre Mine în vreun fel, pentru că atunci oamenii nu vor recunoaște 

că M-am făcut cunoscut vouă, se vor îndoi că mulțimile de bolnavi și nevoiași au fost vindecați și au găsit 

alinare de la suferințele lor, vor nega minunile pe care le-am făcut pentru a vă aprinde credința. 

70 Vă voi lăsa cartea învățăturilor mele, ca să puteți spune lumii: "Iată ce a lăsat Maestrul ca 

moștenire". Și, într-adevăr, câți, auzind citirea Cuvântului Meu, vor crede, și câți păcătoși vor fi reînnoiți! 

Luați aminte la toate aceste învățături pentru ca încercările din viața voastră să nu vă prindă nepregătiți. 

71 Vei continua să dai balsam de vindecare pe tot parcursul vieții tale pământești, cuvântul tău va fi 

un sfat plin de iubire pentru copii, tineri și adulți, și de aceea, ca și astăzi, oamenii vor întreba de tine, vor 

continua să îți ceară ajutorul. Veți fi chemați de cei muribunzi care vă vor cere ajutorul, iar cuvintele 

voastre vor fi ca o cale sau un far în ceasul de moarte al sufletelor umane. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 247  
1 Bine ați venit, oameni care vă apropiați de Mine în număr din ce în ce mai mare. Iată-l pe Stăpânul 

tuturor timpurilor, dând învățătura Sa de iubire celor care îl așteaptă de bunăvoie. 

2 Vă primesc pe toți, așa cum am făcut-o în cea de-a doua eră, și vă vorbesc în același spirit, pentru 

că sunt același Maestru. Printre voi sunt mulți dintre cei care au auzit cuvântul Meu - dintre cei care au 

fost martori ai pașilor Mei pe pământ și au privit cu indiferență lucrările Mele. Dar, printre ei, mulți M-au 

ascultat cu respect, au absorbit cu nerăbdare cuvintele Mele și au fost captivați de lumina învățăturilor 

Mele, care le oferea un paradis și o lume necunoscută de fericire eternă pentru suflet. 

Astfel M-au primit cei flămânzi și însetați de iubire, cei bolnavi, cei suferinzi și asupriți. Câți M-au 

căutat și au venit la Mine după lungi călătorii, știind că în curând vor găsi vindecarea, că Eu îi pot vindeca 

pentru că Eu sunt viața și învierea pentru suflet. 

3 De asemenea, în acest timp am găsit inimi pline de credință, care s-au grăbit imediat și au înțeles să 

primească cuvântul meu divin în sufletele lor și s-au vindecat. 

4 Mai am încă multe lucruri de învățat, ca să deveniți discipolii mei. Apoi, când vei fi pregătit, te voi 

trimite la popor. Voi deschide căile pentru ca voi să puteți semăna sămânța Mea și să fiți în armonie cu toți 

cei care Mă iubesc și Mă caută spiritual. Dar duceți-i de mână pe cei care nu au luat încă drumul 

spiritualizării până când veți fi cu toții uniți, mergând pe aceeași cale. 

5 Mergeți mereu înainte, copiii mei, căutați înțelepciunea pentru a găsi esența vieții. Iubiți și veți 

putea intra în tezaurul meu secret, nu vor mai exista secrete, totul vă va fi dezvăluit odată ce veți urca pe 

culmea iubirii adevărate. 

6 Copiii de astăzi vor fi apostolii de mâine, iar voi puteți deveni deja apostoli. Nu te strădui din 

vanitate să lași amintirea numelui tău în frăție. Luați-i ca exemplu pe apostolii cei buni, chiar depășiți-i 

dacă doriți, dar faceți acest lucru numai din dragoste pentru oameni. Străduiește-te pentru bine, lucrează 

pentru pace, arată mereu calea spre perfecțiune. 

7 Vă inspir în meditațiile voastre, pentru ca în numele meu să-i mângâiați pe cei bolnavi și să-i 

învățați pe semenii voștri să se întoarcă la mine, luptând pentru armonie, sănătate și pace. Aduceți-i acestei 

umanități atât de iubite secretul sănătății, spuneți-i că trebuie să se întoarcă la simplitate, la sinceritate, la 

rugăciune și la fapte milostive. În acestea va găsi tot ceea ce-și poate dori. 

Voi fi alături de tine în ceasul împlinirii tale. Vă încurajez să urmați această cale în care ar trebui să vă 

recunoașteți, să vă îmbrățișați și să formați o singură familie. Ori de câte ori îți întinzi mâna pentru a face 

ceva bun, strălucirea mea va curge în jos și vei percepe că împrejurimile vor fi umplute cu un parfum 

delicios care va emana din faptele tale bune. 

8 Binecuvântați sunt toți cei care deschid calea pentru umanitate, care îi pregătesc viitorul pentru voi. 

Marcați acest timp de har în care trăiți cu fapte care vor rămâne gravate în conștiința semenilor voștri. 

Aceste lucrări vor fi pașii dumneavoastră de pionierat, cel mai eficient apel pe care îl puteți face către ei și 

moștenirea care va dăinui cu siguranță. 

9 Cruțați-i de durere, avertizați-i și instruiți-i cu un bun exemplu, astfel încât omenirea să se îndrepte 

curând pe calea cea bună. Nu vreau să-i văd plângând și nici să continue să se poticnească. Ea este fiica 

mea iubită pe care vreau să o salvez. 

10 Pelerini pământeni: Sunteți la umbra copacului măreț și vă bucurați de roadele lui. Chiar aici se 

află un izvor de apă pură și cristalină, unde vă puteți potoli setea. Pentru tot ceea ce aveți nevoie veți putea 

găsi aici. 

11 Ați lăsat în urma voastră mulțimea de bărbați și femei care încă mai caută copacul și izvorul. 

12 Te-am văzut puternic. Când foamea, oboseala și setea s-au îndepărtat de la voi, v-am spus: 

"Întoarceți-vă privirea spre cei ce pier de lipsă. 

13 Steaua care te ghidează și care este ghidul tău a strălucit mai presus de toate. Dar nu toți au fost 

capabili să o vadă și aceștia s-au rătăcit. 

14 Așa văd eu sufletele oamenilor în acest moment: flămânzi pentru că li s-a ascuns pâinea - 

naufragiați pentru că au devenit slabi în fața patimilor lumii și nu au găsit o mână salvatoare care să le 

întindă mâna. 

15 Vă pregătesc deja ca pescari de suflete pentru a-i salva cu dragoste pe semenii voștri. 
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16 Fiți un sprijin pentru cei bolnavi și cei epuizați, pentru că acum sunteți puternici. Vindecă rănile, 

fie că sunt ale sufletului sau ale trupului, turnând pe ele balsamul Meu vindecător. Când cel însetat nu mai 

are putere să vină la Mine, tu îi aduci apa la buze. 

17 Aceasta este legea mea eternă a iubirii pe care v-o prescriu. Inima ta va fi noul chivot al 

legământului în care va fi păstrat. Atunci această lumină interioară va fi cea care vă va ghida pașii și va 

marca calea pentru cei care vă urmează. 

18 Cuvântul meu în acest moment este mana care vă hrănește sufletul în călătoria sa prin viața plină 

de necazuri, suferințe și lupte, așa cum a făcut-o atunci când ați traversat deșertul. Dar această mană este o 

mană de viață veșnică - nu ca cea care a hrănit poporul lui Israel doar cât a durat rătăcirea în pustie și de 

care copiii acelui popor și-au păstrat amintirea luând câte o mână ca relicvă. 

19 Bărbați și femei, rămâneți credincioși învățăturilor mele, pentru ca printre semenii voștri să fiți ca 

niște sori care risipesc întunericul, Dați un exemplu bun copiilor, pentru ca în sânul familiei să fie ca un 

sfeșnic cu lumină nestinsă. 

20 Binecuvântate sunt creaturile Mele iubite în care văd un efort entuziast și în același timp durere, o 

durere profundă, pentru că știți că acest timp se va sfârși curând și este foarte puțin ceea ce ați folosit din 

instrucțiunile Mele. Dar vă spun cu adevărat că timpul harului nu se apropie de sfârșit. Voi fi în jurul tău și 

îți voi păzi pașii. Ochii profeților Mă vor vedea umblând înaintea poporului ales. 

21 Eu sunt iubire infinită, milă sublimă, și nu-mi las niciodată copiii fără apărare. Spiritul meu este 

mereu cu voi și așteaptă invocarea pentru a vă oferi mângâierea mea. Voi nu ați fost niciodată orfani, iar 

dacă vă simțiți abandonați pentru o perioadă scurtă de timp, este pentru că m-ați părăsit. Dar acum văd că 

vreți să simțiți efectul harului Meu. 

22 Ferice de cel ce Mă cheamă, căci Eu Mă cobor în inima lui și rămân în el. Oricine dorește lumina 

Duhului Meu va fi luminat. Cine Mă cheamă ca Tată, Mă va întâlni ca Tată. Când vei avea nevoie de Mine 

ca de un medic, voi fi cu tine și vei simți balsamul Meu vindecător. Celui care Mă va chema ca pe un frate, 

îi voi întinde mâna Mea milostivă pentru a-l îndruma și a-l mângâia, iar cel care Mă cere ca pe un Maestru 

va primi învățătură în inima sa. 

23 Nimic nu este imposibil pentru Mine. Eu sunt Cel Atotputernic, iar dragostea infinită pe care o 

simt pentru creaturile Mele mă determină să le acord oamenilor mila și iertarea Mea. Aceștia nu trebuie să 

se uite la slăbiciunile voastre, ci doar să-și înalțe sufletul, pentru că el face parte din Duhul Meu și Îmi 

aparține. Deasupra este spiritul, care este scânteia divină pe care am pus-o în fiecare creatură umană. 

Voi face din tine un stâlp, pentru că acum construiesc o lume nouă, o lume a păcii și a luminii. 

24 Iar voi, care, asemenea discipolilor celei de-a doua ere, ascultați Cuvântul Meu, îmi cereți să fiți un 

instrument util pentru Lucrarea Mea, iar Eu vă dau puterea și lumina pentru a face acest lucru. În toate 

căile voastre Mă veți simți. 

25 Vreau ca voi să înțelegeți cuvântul meu din acea vreme, care va fi imprimat în inima voastră, și, de 

asemenea, să înțelegeți sensul venirii mele în Era a doua. Căci ceea ce s-a întâmplat în acel timp a fost 

lucrarea de răscumpărare a sufletului. 

26 Am coborât ca Mântuitor din perfecțiune, devenind om pe pământ. Am împlinit misiunea de a 

salva toate creaturile care au căzut în păcat prin neascultarea lor de la Adam încoace. Slăbiciunea lor a 

făcut ca sufletele lor să cadă tot mai adânc. Dar, la timpul potrivit, pentru a împlini anunțurile venirii lui 

Mesia, am devenit om pentru a da învățătura Mea și pentru a îndepărta lanțurile sufletului și a-i da 

învierea. 

27 Știți cu toții ce s-a întâmplat la Cina cea de Taină. Pâinea și vinul pe care le-am dat ucenicilor mei 

au fost hrana întregului univers. Ele simbolizau esența mea și iubirea mea care domnește peste toți copiii 

mei, credincioși și necredincioși. Lumina Spiritului meu a fost dată tuturor. 

28 Am spălat picioarele apostolilor mei pentru a-mi arăta umilința și pentru a-i invita să pornească pe 

cărările pământului pentru a pregăti fiecare inimă cu iubirea mea - cu acea imensă iubire pe care o simt 

pentru toți, pentru ca nimeni să nu se piardă și toți să vină la mine. Dar acest act vă învață să vă purificați 

de orice păcat dacă vreți să vă angajați în îndeplinirea misiunii voastre. 

29 Nimic nu am păstrat pentru Mine. Ce ar putea face oamenii împotriva Mea, fără ca Eu să știu 

dinainte? Totul fusese pregătit, așa cum era voința Mea, iar când a avut loc, a fost cursul predestinat de 
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Mine pentru a convinge inimile. M-au târât pe cruce, Mi-au expus trupul și Mi-au prins mâinile și 

picioarele de lemn. - Acesta este simbolismul crucii: 

30 Bara orizontală reprezintă păcatul lumii, care se opune barei verticale. Acesta din urmă se ridică la 

înălțimi și le marchează. Dar păcatul este întotdeauna o barieră în calea ridicării la divinitate. 

31 Am fost bătut în cuie pe acel lemn și când spiritul meu a văzut răceala inimilor, răutatea și apoi 

bucuria când au văzut acel trup martirizat, fața contorsionată de durere. Buzele mele au rostit atunci aceste 

cuvinte: "Iartă-i, Doamne, căci nu știu ce fac". 

Acum, în acest timp prezent, vă iert din nou, pentru că încă nu M-ați înțeles. Câte dintre creaturile 

Mele pretind că Mă iubesc și nu Mă iubesc - câți dintre cei care cred că Mă slujesc pe Mine servesc ispita! 

32 Încă o dată, ochii mei se odihnesc asupra mulțimii de oameni și îi recunosc pe unul și pe altul 

dintre cei care Mă înconjurau în acel moment - dintre cei care primiseră minuni cu puțin timp înainte și 

care, totuși, erau incapabili să Mă recunoască. 

33 Nu am văzut în acele chipuri nici milă, nici iubire. De aceea am spus poporului: "Mi-e sete". Nu 

setea trupului, ci setea sufletului a fost cea care a făcut ca aceste cuvinte să fie rostite. Eram însetat de 

dragostea oamenilor. Dar, departe de a iubi, am văzut în aceia satisfacția, plăcerea de a mă fi făcut să sufăr 

până la moarte. Atunci pământul s-a cutremurat, soarele s-a întunecat și s-a întâmplat ca spiritul Meu să se 

desprindă de trupul lui Isus. 

34 Copiii mei au văzut trupul pe care a căzut toată greutatea păcatului și rușinea lumii, iar trupul 

martirizat a strigat: "Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit?". 

35 Apoi Mi-am întors privirea spre chipul îndurerat al Mariei, spre apostolul Meu Ioan și spre acele 

femei care o însoțeau pe Maria și, dorind să las o altă dovadă a iubirii Mele, i-am încredințat Mariei grija 

și protecția tuturor copiilor Mei, spunându-i: "Femeie, iată copilul tău", iar lui Ioan: "Copilule, iată mama 

ta". A fost moștenirea pe care am lăsat-o omenirii în acel moment. Ioan a întruchipat copilul, umanitatea. 

Ai fost încredințat Mariei pentru a mijloci, a mângâia și a proteja toate creaturile în veșnicie. 

36 Apoi m-am întors spre cel care a strigat de frică și care a fost și el bătut în cuie pe o cruce: Dimas. 

Am intrat în inima lui și am văzut marea lui pocăință. Mi-a spus: "Pe Tine, care ești desăvârșit, Te 

răstignesc. Ai milă de mine, sărmanul păcătos". L-am consolat spunându-i: "Cu adevărat, cu adevărat, în 

câteva clipe vei fi cu Mine în Paradis." 

37 Moartea fizică s-a apropiat de Isus și atunci am rostit aceste cuvinte: "Tată, în mâinile Tale îmi 

încredințez duhul". 

Eu v-am învățat să vă întoarceți la Tatăl după ce ați împlinit poruncile Lui. Spiritul meu s-a întors în 

prezența Lui pentru a se uni cu spiritul Său. 

38 Ultimele mele cuvinte au fost: "Totul este împlinit". Binecuvântată este inima care poate atinge 

scopul final al drumului său de dezvoltare, pentru că eu o voi primi și va fi plină de har și perfecțiune. 

39 Acestea sunt cele șapte cuvinte pe care lumea le aude an de an fără să le înțeleagă semnificația 

spirituală. 

40 Ucenicii și prietenii mei, după moartea lui Iisus, i-au recuperat trupul, l-au îmbălsămat, așa cum 

era obiceiul, și l-au așezat într-un cavou funerar. În cele trei zile care au urmat, Spiritul Meu a coborât în 

lumile în care sufletele Mă așteptau pentru a le da libertatea și a le arăta calea. Răscumpărarea a ajuns și la 

acele creaturi care se aflau în sferele întunecate, așteptându-l pe Mântuitorul lor. 

41 După aceea, am apărut făcându-Mă vizibil și am vizitat-o pe mama Mea, Maria Magdalena, 

precum și pe discipolii Mei. Înainte de Înălțarea Mea, le-am dat ultima Mea instrucțiune pentru a le arăta 

cum trebuiau să se comporte printre oameni dacă doreau să aducă înțelepciunea Mea infinită, instrucțiunea 

perfectă, pentru a trezi toate sufletele la o viață nouă. 

42 Și astăzi, când se apropie timpul de a mă despărți de voi, vă spun: Fiți fără grijă după acest timp 

limitat de instruire. Sufletele au evoluat și nu mai aveți nevoie să Mă vedeți cu ochi materiali. De 

asemenea, nu mai este necesar ca voi să auziți cuvântul Meu din guri materiale. Sufletul a evoluat, s-a 

înălțat și va primi spiritual. De asemenea, voi arăta calea tuturor discipolilor mei în viitor. 

43 Eu dau instrucțiunile mele tuturor copiilor mei. Maestrul vă spune: După ce veți transforma 

sufletele care v-au fost încredințate în câmpuri fertile unde dragostea dă roade, unitatea și fraternitatea vor 

domni între voi. Atunci veți putea să vă considerați discipolii mei. 
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44 Uneori vă vorbesc în imagini, pentru ca voi să pătrundeți învățăturile profunde prin imprimarea 

Cuvântului Meu în imaginația voastră, și vă vorbesc pe larg, pentru ca nimic să nu vă jignească sau să vă 

deruteze. Dacă nu ar fi fost așa, ați fi creat deja insigne de rang, grade și clasificări între discipoli și 

ucenici, între "primii" și "ultimii" în adunările voastre, iar în mijlocul festivităților v-ați fi încununat cu 

cununi de lauri fictive. Căci bărbații au o înclinație spre vanitate și spectaculozitate. 

45 Semănați între voi sămânța fraternității pe care apostolii mei au cultivat-o în acel timp. Această 

sămânță a fost modelul cu care au plantat biserici, sate și orașe. 

46 Ce trebuie să știți pentru a preda doctrina mea?: Dragoste. Este imposibil pentru voi să fiți 

misionari ai lui Hristos dacă nu aveți dragoste în inimile voastre. Veți ajunge cu toții la Mine, și va fi prin 

iubire. Unele vor ajunge mai devreme, altele mai târziu. Cei care au întârziat cel mai mult din vina lor vor 

trebui să verse cele mai multe lacrimi. 

Sunteți cu toții ca niște flori care nu se deschid în același timp pentru a primi lumina noii zile. Dacă 

inima ta a rămas închisă iubirii divine, îți spun acum: trecutul tău a trecut, acum eternitatea te recuperează. 

Țin în mâinile mele cartea vieții tale trecute, în care există cu siguranță multe greșeli. Dar în ea se află și 

paginile goale ale vieții tale viitoare și ale transformării tale. Văd și știu totul. 

47 Vă spun încă o dată că vă veți uni cu toții cu Mine. Dar fiecare va trebui să "cucerească" singur 

cerul. Poți face această "cucerire" ușor prin iubire sau dureros prin durere. Eu vă ajut, vă consolez și vă 

îndrum, dar restul trebuie să faceți voi înșivă. Eu vă întăresc, iar această forță este cea a iubirii, adevărata 

energie care mișcă universul, tot ceea ce a fost creat, și fără de care nu ați exista. 

Îți ascund cartea trecutului tău, căci dacă i-ai vedea paginile, ai plânge de durere și te-ai îmbolnăvi de 

tristețe. Pentru mulți, oroarea și durerea lor ar fi atât de mari încât s-ar considera nevrednici de iertare și 

răscumpărare. Chiar și în aceste chestiuni întunecate, dragostea mea strălucește, scutindu-te de o agonie 

teribilă și nesfârșită și creând noi căi prin care îți poți reînnoi treptat sufletul prin fapte pure. Totuși, dacă ai 

cunoaște paginile viitoare ale cărții vieții tale - cum ai zâmbi de fericire! 

48 Odată ce v-ați înălțat, vă veți aminti cu bucurie de suferințele din trecut și veți mulțumi Tatălui. 

Pentru că aceste suferințe au fost mai puțin decât ceea ce ați meritat. 

49 Iată cuvântul Meu dat prin intermediul intelectului uman. Pentru ca ea să fie atât de perfectă pe cât 

vă doriți, trebuie să vă spiritualizați și să o împărtășiți cu frații și surorile voastre prin intermediul cărora 

vă vorbesc. Oferiți-le idealism, liniște sufletească și stimulente pentru aceasta. Munca ta este greu de 

îndeplinit pentru suflet și foarte împovărătoare pentru trup. Lucrarea mea are nevoie de purtători de cuvânt 

puternici, doar așa va putea să facă minunile cerute de lumea necredincioasă, adică de cei care sunt ca 

Toma în îndoiala lor - care trebuie să vadă și să atingă pentru a fi convinși, fără să știe că și ei ar putea face 

minuni dacă ar lua ca exemplu mai puțin pe Toma și mai mult pe Maestrul care vă vorbește. 

50 Voi, purtători de voce ai Cuvântului Meu: atâta timp cât munca voastră nu este înțeleasă și vedeți 

că nu primiți atenția și stima pe care le meritați datorită muncii pe care o faceți - acceptați acest lucru, 

iertați, nu vă pierdeți bunătatea. Dar atunci când simțiți atingerea spirituală a luminii Mele îndreptată spre 

intelectul vostru, pentru ca apoi să iasă de pe buzele voastre - gândiți-vă la Mine, abandonați-vă cu bucurie 

iubirii Mele, slujiți-Mă cu o încântare infinită, știind că astfel îi slujiți pe frații și surorile voastre. Vă voi 

răsplăti pregătirea, umplându-vă de har în acele momente. Pentru a merita toate acestea, trebuie să deveniți 

iubitori și să aveți în inimă sentimentul adevăratei carități. 

51 Nu vă gândiți la "înțelepciuni" sau filozofii pământești în momentul pregătirii pentru manifestarea 

mea, căci toate acestea vor fi inutile în fața înțelepciunii mele. Eu sunt cel care vă inspiră în extazul vostru 

și vă dă putere pentru îndeplinirea sarcinii voastre dificile. Dacă vă predați Mie, de ce trebuie să vă temeți? 

52 Rugați-vă, dar lăsați ca rugăciunea voastră să fie determinată de intențiile și faptele voastre zilnice, 

aceasta va fi cea mai bună rugăciune a voastră. Dar dacă vrei să-mi adresezi un gând pentru a-ți exprima o 

cerere, spune-mi doar: "Tată, facă-se voia Ta pentru mine". Cu aceasta vei cere chiar mai mult decât ai 

putea înțelege și spera, iar această simplă propoziție, acest gând, va simplifica și mai mult acel "Tatăl 

nostru" pe care Mi l-ai cerut în altă vreme. 

53 Astfel aveți rugăciunea care cere totul și care va vorbi cel mai bine pentru voi. Dar nu buzele tale o 

vor spune, ci inima ta o va simți, căci a o spune nu înseamnă a o simți, iar dacă o simți, nu e nevoie să Mi-

o spui Mie. Știu cum să aud vocea spiritului și să-i înțeleg limbajul. 
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54 Există o bucurie mai mare pentru voi decât să știți acest lucru? Sau crezi că depind de tine ca să-mi 

spui ce trebuie să fac? Nu vă întăriți în opinia că pentru manifestările Mele sunt necesare locuri adecvate, 

haine speciale și chiar anumite comportamente, pentru ca Eu să Mă fac cunoscut. Vor veni zile în care 

inspirația Mea va fi cu voi în orice loc și la orice oră, în fața unor mulțimi diferite, în care veți exprima 

gândurile Mele cu cuvinte și în limbi pe care toți le vor înțelege. 

55 Singura biserică în care va răsuna acest cuvânt va fi inima fratelui tău. Învățați limbi străine pentru 

a putea transmite Cuvântul meu în alte limbi decât cea pe care o vorbiți? Eu vă spun că veți exprima 

gândurile mele, care sunt ușoare, și fiecare le va primi în limba sa, așa cum s-a întâmplat când apostolii 

mei vorbeau despre împărăția mea unor oameni de limbi diferite. Cei care cred că aceste evenimente 

uimitoare sunt adevărate le numesc miracole, în timp ce alții le neagă pentru că le consideră imposibile. 

Dar eu vă spun că sunt lucruri mărunte pe care le veți putea face fără efort dacă sunteți cu adevărat 

discipoli ai iubirii mele. Urmați impulsurile inimii voastre, o, purtători ai vocii mele, fără să imitați pe 

nimeni. Amintiți-vă că fiecare are o sarcină de îndeplinit. 

56 Oameni buni, înmulțiți-vă, ajutați cu gândurile voastre pe cei care sunt instrumentele mele. În 

extazul lor, ei îți oferă lumina spirituală, hrana care te întărește și te încântă. Ei slujesc pentru ca voi să 

învățați. Mâine, ceilalți vor face pentru tine ceea ce tu faci astăzi pentru ei. Ați putea spune că forma 

exterioară a limbii în care vorbeam în "A doua eră" și cea pe care o folosesc acum sunt diferite și, în parte, 

ați avea dreptate. Pentru că Isus v-a vorbit atunci cu expresiile și expresiile națiunilor în care a trăit, așa 

cum și eu o fac astăzi cu privire la spiritul celor care ascultă Cuvântul meu. Dar conținutul spiritual 

transmis de acel Cuvânt, dat atunci și acum, este același, este unul, este neschimbat. Cu toate acestea, acest 

lucru a rămas neobservat de mulți, ale căror inimi sunt împietrite și ale căror minți sunt închise. 

57 Întotdeauna sunt unii care se îndepărtează de rădăcină și se agață de exterior, unde greșesc și se 

rătăcesc fără să-și dea seama. Limbajul care se dezvăluie în fiecare dintre copiii mei prin care vă vorbesc 

este de o mare simplitate și puritate, dezvăluie iubire și are un conținut spiritual. Dar nu vă lăsați amăgiți 

de expresii melodioase care sună foarte bine pentru urechile voastre și nu spun nimic pentru inima voastră. 

58 Lasă-ți inima să fie mișcată mai mult decât creierul, căci acesta din urmă este stăpân pe ea. Cu cât 

un om este mai înalt, cu atât iubește mai mult, cu atât este mai umil și mai sănătos. 

59 Căutați lucrarea mea în cea mai pură și mai înaltă credință, în cea mai înaltă iubire și în cele mai 

înalte idei ale voastre. Nu o complicați cu cunoștințe superflue și nu întunecați splendoarea acestei 

doctrine cu forme exterioare de închinare. Nu uitați că, prin aceste lucruri și prin altele pe care vi le voi 

spune mai târziu, v-ați îndepărtat de la adevărata cale. 

60 Ce preferi: Să Mă căutați prin intermediul obiectelor pe care le creați pentru a Mă reprezenta sau să 

primiți direct în inima voastră atingerea iubirii Mele sau chemarea vocii Mele? Spiritualizați-vă pe voi 

înșivă. Vă spun cu adevărat că oricine va reuși acest lucru va avea ceva mai valoros decât toate titlurile și 

numirile pământești. 

61 Veți trăi miracole atunci când se va întâmpla acest lucru, și chiar înainte de asta vor avea loc 

evenimente incredibile. Înainte, discipoli! Nu vă lăsați intimidați de sufletele fără lumină, fie că sunt sau 

nu mai sunt încarnate. Dar iubiți-i și ajutați-i, pentru că și ei sunt copiii mei mult iubiți care mă vor căuta 

în continuare, așa cum m-ați căutat și voi. Atunci îi voi primi și îi voi îmbrățișa ca pe "Fiul risipitor". 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 248  
1 Pacea Mea să fie în fiecare suflet. Simțiți profund această pace, pentru ca lumina să izbucnească, 

făcându-vă vizibile adevăratele căi, și să vă puteți îndepărta de cărările întunecate pe care le-ați străbătut 

timp de secole, împiedicându-vă printre tufișuri spinoase. Cu cât de mult necaz ați acoperit frumoasa 

planetă pe care v-am încredințat-o pentru ca voi să locuiți pe ea o clipă din viața voastră veșnică. 

2 Numai cu pace în suflet veți putea să Mă urmați și să Mă înțelegeți. Adresa de învățătură pe care v-

o dau este pentru sufletele puternice, pentru oamenii care au devenit puternici în durere și în iubire, pentru 

ca mai târziu să strălucească în fața umanității ca modele de urmat. 

3 Dacă vă gândiți la exemplul lui Isus, veți folosi cât mai bine învățăturile mele. Dar dacă persistați 

în a mânca fructele amare pe care le cultivă omenirea, veți înțelege puțin sau nimic din învățătura 

Maestrului. Există multe fructe periculoase și otrăvitoare, pentru că promit dulceață la exterior și ascund 

otravă în interior. 

4 Vă spun din nou: Odihniți-vă sufletele și uitați pentru o clipă de problemele voastre cu gândul că 

sunt cele ale întregii omeniri, în timp ce lumea trece printr-un moment de reparație. 

5 Sunteți ca niște arbuști care uneori au ramuri atât de sfrijite și bolnave încât au nevoie de o tăiere 

dureroasă pentru a le îndepărta părțile bolnave, astfel încât să se poată reface. Atunci când dreptatea mea 

de iubire îndepărtează din copacul uman ramurile bolnave care îi afectează inima, îl înalță. Când unui om 

urmează să i se taie un membru al corpului, el suspină, tremură și devine laș, deși știe că se face pentru a 

îndepărta ceea ce este bolnav, ceea ce este mort și amenință ceea ce mai poate trăi. Și trandafirii, atunci 

când sunt tăiați, își varsă sângele vital ca niște lacrimi de durere, dar apoi se acoperă cu cele mai frumoase 

flori. Iubirea mea curăță într-un mod infinit mai înalt răul din inima copiilor mei, sacrificându-mă uneori 

pe mine însumi. Când oamenii M-au răstignit, Eu i-am acoperit pe călăii Mei cu bunătatea și iertarea Mea 

și le-am dat viață. Cu cuvintele Mele și în tăcerea Mea i-am umplut de lumină, i-am apărat și i-am salvat. 

Astfel, Eu reduc răul, îl resping cu dragostea Mea, îl apăr și îl salvez pe cel rău. Aceste iertăciuni au fost, 

sunt și vor fi surse veșnice de mântuire. 

6 Astăzi, ca și în trecut, vă ridic când cădeți, intervin când vă rătăciți. Realizează că nu ai de ce să te 

temi de Mine. Să vă fie frică de voi înșivă! 

7 Întotdeauna le arăt copiilor mei calea ușoară, frumoasă și sigură. Vă scutesc de călătoriile lungi, 

dificile și dureroase pe jos pe care vi le creați singuri prin operele voastre. Dacă vă rătăciți sau sunteți 

leneși și întârziați să ajungeți pe calea luminii, este doar pentru că sunteți încăpățânați. 

8 Vă dau noi revelații pentru ca și voi să puteți realiza noi transformări. Nimeni și nimic nu va putea 

împiedica cuvintele mele de învățătură să ajungă la suflete sub formă de scrieri. Cuvântul Meu va distruge 

tot ce este fals și care s-a acumulat în viața umană. 

9 Nu pornesc o mică ceartă, ci un mare război al viziunilor lumii în care vor străluci cei inspirați. Vă 

voi da cuvântul potrivit pentru ca voi să puteți interpreta corect învățătura mea. 

10 Veniți la Maestru și învățați de la El, astfel încât să puteți înlătura interpretările greșite pe care le-

ați învățat despre Scripturile din vremurile trecute. Acele interpretări eronate, care erau ca niște oglinzi 

oarbe, nu v-au lăsat să vedeți adevărul. 

11 Vi s-a vorbit despre Antihrist, ceea ce se referă la o revelație a ucenicului meu Ioan. În mod eronat, 

ați aplicat această personalitate multor semeni de-ai voștri, atât din trecut, cât și din prezent. Astăzi vă 

spun că acel Antihrist, așa cum l-a perceput omenirea, nu există și nici nu va exista. Antihrist este oricine 

nu iubește, pentru că Hristos este iubirea Creatorului. Prin urmare, realizați că lumea voastră este plină de 

anticriști care sunt orbiți de materialism. 

12 Vă spun că este mai bine pentru voi să fiți plini de incertitudini și negări decât plini de credințe 

false sau de minciuni pe care le credeți adevăruri. O negare sinceră care provine din îndoială sau ignoranță 

vă face mai puțin rău decât falsa certitudine a unui neadevăr. Îndoiala sinceră care tânjește după înțelegere 

este mai bună decât credința fermă într-un mit. Incertitudinea disperată, care strigă după lumină, este mai 

bună decât certitudinea fanatică sau idolatră. Astăzi, necredincioșii, cei dezamăgiți și cei amărâți 

predomină pretutindeni. Sunt rebeli care adesea văd mai clar decât ceilalți, care nu percep postura ritualică 

ca atare și nici nu sunt convinși de asigurările pe care le-au auzit de la cei care îi ghidează spiritual pe 

oameni. Pentru că toate aceste teorii complicate nu le satisfac inima însetată de apă pură, care să le 
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potolească frica. Cei pe care îi considerați rebeli arată adesea mai multă lumină în întrebările lor decât cei 

care le răspund pentru că se consideră învățați sau importanți. Ei simt, văd, simt, aud și înțeleg cu mai 

multă claritate decât mulți dintre cei care se numesc maeștri în învățăturile divine. 

13 De asemenea, discutați despre temutul și teribilul sfârșit al lumii, pe care îl considerați iminent de 

fiecare dată când izbucnește un război. Și la aceasta vă spun astăzi că acel sfârșit pe care îl așteptați nu va 

veni. Cuvintele mele din Era a doua se referă la lumea materializată și științifică care nu mă onorează, nu 

mă iubește și nu mă recunoaște. 

14 Ați crezut literalmente în venirea unor oameni care se vor numi pe ei înșiși "Hristos" și în cele din 

urmă ați crezut și ați înțeles că aceștia vor fi falși creștini. 

15 Vreți să luați simbolurile în mod greșit și să vă ocupați de ele în așa fel încât să cădeți în eroare și, 

în cele din urmă, să nu mai știți ce să credeți. Nu te mai gândi atât de mult, purifică-ți sufletul și inima și 

vino la Mine. Eu vă voi da lumina și vă voi dezvălui ceea ce trebuie să știți, atât pentru îmbunătățirea 

voastră materială, cât și pentru ascensiunea voastră spirituală. 

16 Cine sunt falșii Hristoși? Toți cei care trâmbițează superioritatea și virtutea și pretind că sunt 

răspânditori de bine, deși fac exact contrariul. 

17 Încă mai vorbiți despre teribila dreptate a lui Dumnezeu, despre mânia lui Iehova, despre "ochi 

pentru ochi și dinte pentru dinte" din Ziua Judecății, când Eu voi fi Judecătorul răzbunător. Dar câte zile de 

judecată ai trăit în timpul existenței tale? În acele momente triste pentru sufletul tău, nu ți-am fost 

judecător, ci apărător. În spiritul meu nu poate exista mânie. Atunci cum aș putea să o dezvălui? În Mine 

există doar armonie. Cei care iau ochi pentru ochi și dinte pentru dinte sunteți voi. Dreptatea mea este 

iubitoare și voi înșivă sunteți cei care cereți ocazia de a vă purifica. Căci Eu nu vă pedepsesc. 

18 Voi, cei care vă rătăciți, vă voi primi curând și vă voi da puterea și lumina Mea, când Mă veți 

chema. Nu contează că aveți semnul marilor păcătoși în trupul și în sufletul vostru. Te voi face să-i 

binecuvântezi pe cei care te-au jignit și să-l binecuvântezi pe Dumnezeu pentru că a crezut posibilă această 

minune în tine. Atunci veți începe să simțiți dragostea lui Hristos în inima voastră. 

Unii se gândesc când aud aceste cuvinte: Cum este posibil ca marii păcătoși să primească acest har la 

fel de bine ca și cei drepți, care îl au prin merit? O, oameni buni, 

Oameni buni, voi nu vedeți mai departe de ochii voștri! Întotdeauna ți-am dat binefacerile mele din har, 

chiar înainte ca tu să le meriți! 

19 Răspund atât la un gând pur, cât și la lamentația tristă a celui care se apropie pătat de Mine ori de 

câte ori îi scapă chiar și o scânteie de umilință sau de discernământ din cauza lipsei de iubire pentru 

semenii săi. 

20 Sunt apărătorul celor slabi care varsă lacrimi în marea lor incapacitate și ignoranță. Eu sunt 

speranța divină care cheamă și mângâie pe cel care plânge, eu sunt Isus cel iubitor care îl mângâie cu 

blândețe pe cel care geme în durerea și în reparația sa. 

21 Eu sunt Mântuitorul tău, Răscumpărătorul tău. Eu sunt adevărul accesibil omului. 

22 Urmează acum o altă învățătură a Mea, ucenicilor: Adevărat vă spun că atunci când vă simțiți 

puternici, mari sau superiori, vă îndepărtați de Mine, pentru că mândria voastră sugrumă sentimentul de 

smerenie. Dar când vă simțiți mici, când vă dați seama că sunteți ca niște atomi în mijlocul creației Mele, 

atunci vă apropiați de Mine; pentru că, datorită umilinței voastre, Mă admirați, Mă iubiți și Mă simțiți 

aproape de voi. Apoi te gândești la tot ceea ce este măreț și de nepătruns pe care Dumnezeu îl ține în Sine 

și pe care ai vrea să îl cunoști și să îl experimentezi. Ți se pare că auzi ecoul șoaptelor divine în sufletul 

tău. 

23 Eu sunt Stăpânul sufletului tău și Mântuitorul lui. Corpul tău este unul dintre multele instrumente 

care ți-au fost oferite. Dar cei mai mulți au tendința de a Mă uita atunci când se încarnează și se rătăcesc, 

influențați de viața care îi înconjoară pe pământ. Acest lucru se întâmplă atunci când sufletului îi lipsește 

încă adevărata măreție și înălțare. 

Alții, care nu uită că Eu sunt Domnul și Tatăl lor, se arată nesățioși în a cere, dar zgârciți când vine 

vorba de a da. Le lipsește generozitatea sufletească pentru a putea iubi. Ei cred că înțeleg cum să ceară, dar 

nu știu cum să dea. Ei nu fac niciun efort pentru a învăța să ceară și cu atât mai puțin pentru a învăța să 

dăruiască. Singurul lucru pe care ar trebui să mi-l ceară este ca Eu să îndeplinesc voința Mea asupra lor. 

Pentru că ați recunoscut deja că voința mea este dreaptă, perfectă și iubitoare. 
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24 Eu vă spun: "Cereți și vi se va da". 

25 Credeți că această propoziție sau această cerere este lipsită de sens? Adevărat vă spun că oricine 

Mi-o adresează Mie și o simte a găsit o sursă de minuni. - În ceea ce privește dăruirea, dăruiți tot ceea ce 

dragostea vă sfătuiește să dăruiți. 

26 Încerci să reduci la tăcere cele mai pure senzații ale sufletului în lume prin plăceri adecvate. Dar, 

din moment ce Spiritul divin este ascuns în ființa voastră, cu toții va trebui să vă supuneți Lui, unii mai 

devreme, alții mai târziu. 

27 Oamenii nu se vor putea lupta la nesfârșit cu Dumnezeu, singurul care vă poate ridica din starea de 

ființe imperfecte la culmile perfecțiunii. 

28 Vă voi arăta adevăratul sens al vieții prin învățătura mea și vă voi învăța să interpretați corect nu 

numai cuvântul meu din acest timp, ci și pe cel din trecut. Pentru că prin interpretările voastre greșite ați 

creat acte de cult fanatice cu referire la cuvintele mele. De aceea, materialismul vostru nu vă permite să 

înțelegeți când vă spun: "Cerul și pământul vor trece, dar cuvântul meu nu va trece". 

Te gândești: Este posibil ca cerul să dispară ca și pământul? Acest lucru arată lipsa dumneavoastră de 

înțelegere mai profundă. Am vrut să vă spun că cerul pe care îl vedeți și pământul pe care locuiți vor 

dispărea odată cu trecerea timpului, secundă cu secundă. 

a doua își lasă amprenta asupra lor, dar că esența și substanța Cuvântului meu nu vor trece, deoarece - fiind 

divin - este etern, iar divinul este neschimbător. 

Pământul și cerul tău, însă, se schimbă și trec imperceptibil pentru oameni, în timp ce dragostea mea 

rămâne neschimbată. Iubirea mea nu trece, pentru că întregul univers este plin de ea. 

29 Isus a venit să vă învețe iubirea, nu să vă satisfacă curiozitatea deșartă. dar cât de puțini știu să 

iubească în numele lui. Ori de câte ori faci ceva bun, spui: "Sunt nobil, sunt generos, sunt caritabil; de 

aceea fac asta". Îți spun eu: Dacă ai face aceste fapte în numele Domnului tău, ai fi smerit, pentru că 

bunătatea este de la Dumnezeu și Eu am dăruit-o sufletului tău. Prin urmare, dacă atribui faptele tale bune 

inimii tale umane, îți renegi sufletul și pe Cel care l-a înzestrat cu aceste virtuți. Pe de altă parte, dacă faci 

ceva rău, te speli pe mâini ca Pilat și dai vina pe Tatăl pentru acea faptă, spunând: "A fost voia lui 

Dumnezeu, a fost scris, Dumnezeu a vrut, este destinul". 

30 Spuneți că nimic nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu pentru a vă absolvi de greșelile voastre. 

Dar, cu adevărat, vă spun că vă înșelați, pentru că greșelile voastre, nenorocirile voastre, se întâmplă fără 

voia lui Dumnezeu. Realizează că Atotputernicul nu te obligă niciodată prin forță, prin puterea Sa. Asta 

faci cu frații și surorile tale mai slabe. Adevărat vă spun că răul, necinstea, lipsa de armonie sunt ale 

voastre; dragostea, răbdarea, pacea sufletească vin de la Dumnezeu. Ori de câte ori iubești, Creatorul 

sufletului tău este cel care te inspiră. Pe de altă parte, atunci când urăști, tu ești tu, slăbiciunea ta este cea 

care te conduce și te distruge.  

31 Ori de câte ori se întâmplă ceva rău în viața ta, poți fi sigur că este din cauza ta. Dar apoi te întrebi: 

De ce permite Dumnezeu acest lucru? Oare nu suferă El prin păcatele noastre? Oare nu plânge El când ne 

vede plângând? Cât L-ar costa să ne scutească de aceste căderi? Vă spun: atâta timp cât nu iubiți, 

Dumnezeu va fi pentru voi ceva ce nu puteți înțelege, pentru că mărinimia Creatorului vostru este dincolo 

de înțelegerea voastră. 

32 Deveniți puternici, mari, înțelepți, învățați să iubiți. Când veți iubi, nu veți mai avea dorința 

copilărească de a-L înțelege pe Dumnezeu, pentru că atunci Îl veți vedea și Îl veți simți, iar acest lucru vă 

va fi de ajuns. 

33 Iubirea mea răspunde la acele întrebări pe care vi le puneți uneori în suferințele voastre. Îți permit 

doar să cunoști gustul fructelor pe care le-ai cultivat, pentru ca tu să simți ceva din ceea ce i-ai făcut pe 

alții să simtă. Dar vă mai spun și acest lucru, că atunci când îți faci paharul suferinței să se reverse, iar eu 

aș putea să te scutesc de durere, tot permit ca acestea și chiar moartea să fie în tine. Căci sufletul este mai 

presus de toate aceste percepții senzoriale nesemnificative care îl testează prin intermediul corpului. 

34 Isus a venit în popor pentru a vă învăța cum un suflet înălțat suportă lovituri de biciuire, insulte și 

spini, pentru ca atunci când ești "răstignit" să ai curajul de a înfrunta călăul sau calomniatorul, de a-l iubi și 

de a-l binecuvânta. 

35 Acesta este modul în care trebuie să lăsați în urmă lumea și trupul. 
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36 Dar astăzi, în această dimineață de har, când Cuvântul Meu se întoarce la voi prin intermediul 

minții umane, vă urez bun venit. 

37 Umanitate, vă pregătiți să comemorați nașterea lui Isus. 

38 Sărbătoarea Crăciunului, bucurie și aducere aminte. 

39 Pentru cei bogați și puternici, aceasta înseamnă satisfacții și plăceri lumești. Pentru cei care îl 

urmează pe Hristos, care nu avea nici pat, nici casă în noaptea în care s-a născut, este o sărbătoare a 

lipsurilor, dar a bucuriei spirituale. 

40 Umanitate creștină, voi care vă faceți pregătirile pentru a vă împodobi altarele și a vă găzdui 

sărbătorile, vă spun cu adevărat că inima voastră este goală. Nu v-ați gândit că acele altare pe care le 

ridicați și acele imagini cu care Mă reprezentați nu sunt decât o încântare pentru ochii voștri și o replică a 

Divinității foarte departe de realitate? Întotdeauna am locuit în templul adevăratei umilințe. De asemenea, 

v-am învățat să vă îndepliniți sarcina cu toată dragostea și abnegația. 

41 Astăzi văd că această învățătură a fost golită de puterea ei, că sensul ei a fost uitat de acest 

creștinism. Căci chiar și cei care aduc greutăți familiilor lor se numesc creștini. Cei care afișează 

splendoare și putere și cei care provoacă războaie se numesc, de asemenea, creștini. Dar nu toți vor urma 

acest exemplu și această cale, pentru că mulți se vor trezi la conștientizarea faptului că măreția sufletului 

se bazează pe natura inimii, care găzduiește sentimentele pure pe care Dumnezeu le inspiră omului. 

42 Au trecut aproximativ 2000 de ani de când am venit pe lume ca ființă umană. Vă reamintesc acest 

lucru doar pentru ca să vă dați seama cât de departe sunteți de a îndeplini instrucțiunile mele. Exemplul 

meu de ființă umană perfectă a început din momentul nașterii mele, a continuat pe parcursul copilăriei și 

adolescenței mele, până când s-a încheiat la ultima suflare pe crucea torturii. Această poveste, scrisă cu 

sângele meu, este cartea vieții și începutul răscumpărării umane. 

43 Am trăit printre oameni pentru a-i face să înțeleagă că dragostea Tatălui pentru ei era atât de mare 

încât, în cele din urmă, m-am limitat să trăiesc cu ei ca o ființă umană, departe de toate ideile de divinitate 

pe care le aveau conducătorii poporului care urmau Legea pe care le-o lăsase Moise. Cum ar fi putut să-L 

conceapă pe Fiul lui Dumnezeu în sărăcia Lui, în timp ce ei trăiau în bogăție? Cum ar fi putut să se plece 

în fața lui Isus, fiul tâmplarului, în timp ce ei se simțeau privilegiați? 

Învățătura mea despre dragoste și umilință nu a fost înțeleasă de ei. Leagănul meu era atât de sărac 

încât nimeni dintre ei nu s-a apropiat, nici măcar pentru a Mă mângâia sau pentru a Mă privi cu dragoste. 

Dar natura a fost foarte încântată de prezența mea ca ființă umană și mi-a întins brațele în diferitele ei 

tărâmuri pentru a mă primi, în timp ce lumina Eternului, simbolizată printr-o stea, a anunțat lumii venirea 

lui Mesia. 

44 Acum, în acest timp în care nu a trebuit să mă nasc ca o creatură umană, nici să devin o ființă 

umană și apoi să fiu persecutat, lumina Spiritului Meu care strălucește asupra voastră va fi privită de 

umanitate, care va putea recunoaște unde curge în prezent Cuvântul Meu. 

45 Astăzi vin ca lumină, ca esență, pentru a-i umple de pace pe oamenii de bunăvoință care au știut să 

comemoreze această zi cu spiritualitate și bucurie și care mi-au oferit în dar inimile lor. 

46 Suferința și nenorocirea este ceea ce îi oferiți Domnului vostru, amintindu-vă că și Stăpânul vostru 

a venit în lume pentru a suferi. 

47 Primesc această ofrandă și aprind o flacără nestinsă în inimile voastre. De vreme ce M-am oferit pe 

Mine însumi ca jertfă pentru a vă arăta calea mântuirii voastre - nu uitați că sunt mereu gata să întind mâna 

Mea milostivă pentru a vă salva. 

48 Copilăria voastră spirituală s-a încheiat și acum trebuie să înțelegeți cum vă dezvoltați. 

49 Eu v-am dat înlocuirea mea, pentru că v-am spus: "Oricine își îndeplinește sarcina de ucenic va fi 

asemenea Maestrului său". Semănați iubire, puneți pace în inimi, faceți minuni. Înviați la viața harului, 

înviați-i pe "morți" la adevăr. 

50 Spiritiști, fiți interpreți și mesageri ai Cuvântului Meu. În această zi îi mângâi pe toți oamenii care, 

conform instrucțiunilor pe care le-au primit, comemorează venirea mea. 

51 La răpirea purtătorului de voce, raza mea divină, inspirația mea va coborî asupra voastră pentru ca 

voi să înțelegeți cuvântul meu. Vreau să vă văd uniți într-o singură dorință: pacea între oameni. 

52 Binecuvântat este cel care vine cu dorința de Mine, pentru că va avea lumina Spiritului Meu divin. 

Cel care Mă caută pe Mine o face pentru că a simțit în sinea sa că a sosit timpul evoluției sale ascendente. 
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53 Mintea umană caută să rupă lanțurile de sclavie care au ținut-o legată. V-am spus că acum este 

momentul ca mintea și sufletul să își caute libertatea. Căci în fața lor se întinde un câmp infinit de larg în 

care pot ajunge să cunoască și să realizeze mai mult decât ceea ce inima lor le-a indicat. În acest fel, ființa 

umană se va perfecționa și va dobândi mai multă înțelepciune. Atunci adevărul va fi conținut în fiecare 

gând uman. 

54 Astăzi vă vorbesc prin intermediul multor purtători de voce, iar prin ei las un manual pentru 

sufletul vostru, așa cum în Era a Doua am lăsat acestei umanități o moștenire de înțelepciune și iubire. 

Pentru că fundamentele învățăturii mele constau în iubire, acea putere universală și supremă care 

urmărește să unească toate ființele într-o singură familie. 

55 Trebuie să posedați această calitate divină, pentru că acolo unde nu există iubire nu poate exista 

milă. Cu toate acestea, v-am umplut de iubire, astfel încât, ori de câte ori se ivește ocazia de a exercita 

milostenia, o faceți, știind foarte bine că ea nu este supusă și fixată într-o anumită formă. 

Pentru ca voi să vă dezvoltați abilitățile necesare în acest sens, v-am dat o parte din mine însumi care 

trăiește în voi. Sufletul vostru, luminat de Duhul Sfânt, este cel care vă face să înțelegeți că ați ieșit din 

mine. 

56 Prin urmare, puteți înțelege că puterea divină se poate manifesta în tot ceea ce este viață, căci viața 

este tot ceea ce vă înconjoară. V-am instruit să nu vă limitați Dumnezeul vostru la o singură formă. Pot să 

iau toate formele sau să nu am niciuna, pentru că eu sunt Creatorul. 

57 Când inteligența voastră vă va conduce la principiul vieții și veți descoperi cum se nasc și se 

transformă creaturile, veți fi uimiți când veți înțelege explicația multora dintre învățăturile mele. Acolo 

veți descoperi că Dumnezeu se revelează în toate, de la ființe imperceptibile pentru privirea voastră până la 

cele mai mari lumi și stele. 

58 În acest fel veți înțelege că omul nu este un creator al vieții și al forțelor naturale, că el doar 

folosește și transformă ceea ce a fost deja creat. În acest scop, l-am plasat pe om în creație, pentru ca el să-

și poată desfășura toate darurile și capacitățile cu care l-am înzestrat. 

59 Creația este Dumnezeu Însuși și va veni vremea când oamenii care nu realizează relația care există 

între Creator și om vor înțelege că omul își ia tot ceea ce face din puterea divină. 

60 Omul are o dezvoltare, așa cum are tot ceea ce formează creația. A fost imatur la început. 

Inteligența sa corespundea vieții primitive pe care o ducea. Dar Dumnezeu a avut grijă ca el să se dezvolte 

din el însuși, să recunoască ceea ce este bun și ceea ce este rău, astfel încât să-și descopere în el însuși 

partea sa spirituală și partea sa fizică, pentru că la început sufletul său nu a putut. 

Astfel, omul s-a dezvoltat treptat, în cunoașterea locului de unde vine și încotro se îndreaptă, în 

cunoașterea facultăților sale, care trebuiau să îl ghideze spre perfecțiune. Așa a ajuns la momentul în care 

i-am dezvăluit că o viață pământească nu este suficientă pentru desăvârșirea sufletului. 

61 Puteți avea o dovadă clară a acestui lucru atunci când constatați că experiența omului de astăzi este 

mai mare decât cea a oamenilor din epocile trecute. Pentru că sufletul aduce cu el lumina dobândită în 

căile anterioare ale vieții. 

Dar voi ați numit această perioadă secolul luminii, datorită progresului științei umane, pentru că lumina 

divină a strălucit în fiecare minte. 

62 Eu, Tatăl, sunt cel care vă vorbește. Pentru cel care se îndoiește, Eu fac Cuvântul Meu clar și 

precis. Ea se dezvăluie în funcție de capacitatea purtătorului de voce. Creierul său primește transmiterea 

înțelepciunii Mele și o exprimă în funcție de capacitatea sa. Dar semnificația este aceeași pentru toate 

emițătoarele. 

63 Vă primesc pe toți și vă binecuvântez. 

64 Iată-l pe Judecătorul desăvârșit printre voi, bătând la ușile sensibilității voastre pentru a vă face să 

înțelegeți cât de puțin contează gândurile, cuvintele și faptele voastre față de atotputernicia, dreptatea și 

adevărul său. Sufletul tău a reușit să evolueze în așa fel încât spiritul tău nu numai că judecă fărădelegile 

existenței tale actuale, dar îți dezvăluie și vechea îndatorire față de justiția mea divină. 

65 Odată ce sentimentele tale au atins o mai mare spiritualitate, memoria trecutului tău și intuiția vor 

fi mai clare în tine. Acum aveți doar o vagă idee despre toate acestea. Dar, cu toate acestea, te ajută să-ți 

duci crucea cu predare și încredere - cu certitudinea că în acest fel sufletul tău va fi purificat și mântuit. 
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66 Cei care obișnuiau să râdă de Isus când îl vedeau gâfâind cu crucea pe umeri sunt cei care astăzi și-

au luat de bunăvoie crucea pentru a urca pe deal. Cei care au strigat atunci: "Răstignește-L" s-au dedicat 

acum să Mă slujească și să Mă iubească. 

67 Acele strigăte Mi-au străpuns inima, acele ură și blasfemii M-au rănit. Dar nu le-am dat moartea, ci 

i-am iertat și le-am dat o viață nouă, pentru că nu știau ce fac. 

68 Din punct de vedere spiritual, sunt încă bătut în cuie pe cruce, deși voi mi-ați desprins trupul de 

lemnul crucii. Din partea mea curge încă sânge și apă și toate rănile sunt proaspete, pentru că încă nu vă 

iubiți unii pe alții, pentru că încă există dușmănii și războaie. 

69 Cu adevărat, vă binecuvântez: Pregătiți-vă ca să auziți limpede glasul conștiinței și ca ochii 

spiritului vostru să poată discerne adevărul a tot ceea ce v-am spus. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 249  
1 Iubiți oameni, iată "Cuvântul" printre voi, cel care v-a vorbit în Era a doua și care astăzi se 

manifestă spiritual prin mintea omului. 

2 Cu adevărat vă spun că existența lui Isus printre oameni nu a fost ușoară. Încă din copilărie, 

paharul amărăciunii a ajuns pe buzele mele. Dar iată ce am venit să fac: să sufăr de la început până la 

sfârșit, să vă arăt calea mântuirii și să vă învăț că, dacă eu, Domnul vieții, al păcii și al fericirii, am 

renunțat la gloria mea pentru a suferi prin voi pe pământ, ce vă rămâne? La ce te poți aștepta de la 

fericirile, plăcerile și succesele din lumea ta pământească? 

3 Lumea creștină comemorează încă ziua în care Iisus a venit pe lume. Dar chiar și în zilele de 

comemorare, se aude vuietul războiului și oamenii se ucid între ei. Femeile sunt lăsate fără apărare, iar 

copiii rămân orfani. Între timp, Maria, Mama, își întinde mantia de iubire peste tot în lume. Ea este căldura 

inimii, pântecul etern, casa. Cea mai desăvârșită Mamă a lui Iisus, ca ființă umană, a predat, de asemenea, 

lecția sa divină, care a început în ieslea din grajd și s-a încheiat pe crucea de pe Golgota. 

4 Pacea să fie cu oamenii de bunăvoință care iubesc, binecuvântează și se roagă pentru umanitate. 

5 Creaturile Mele, voi care Mă căutați fără să-mi cereți nimic și care așteptați doar ceea ce vă acordă 

voința Mea: când simțiți iubirea și binefacerile Mele, le primiți cu dragoste profundă, îmi încredințați 

gândurile voastre și îmi spuneți că doriți să vă desăvârșiți. 

6 Sunteți ca niște păsări care caută un cuib pentru a se adăposti. V-ați abordat unul pe celălalt în 

dorința de căldură, iar Cuvântul meu v-a hrănit și v-a satisfăcut inima. 

7 În această zi vă prezentați lucrările voastre înaintea Mea. Lași în urmă lacrimile și suferința și ai 

speranța că noul an va aduce omenirii pacea mult dorită. 

8 Îmi mulțumiți că M-ați găsit după ce ați suferit lipsa de înțelegere și dezamăgiri, iar când vă simțiți 

iubiți de Mine, cântați un cântec de mulțumire. 

9 Descoperiți acum comoara, moștenirea pe care o căutați, iar când ați intrat în sufletul vostru, ați 

fost uimiți când v-ați descoperit darurile, când ați văzut abilități care erau ascunse și uitate. 

10 Ați găsit în Mine iubirea pe care o căutați, adevăratul Maestru, prietenul credincios. Toate corzile 

nobile ale sufletului tău s-au trezit și tu simți dorința de a spune omenirii că Spiritul meu vibrează deasupra 

fiecărei ființe, că lumina mea a devenit cuvântul care trebuie auzit de toți și că instrumentul pe care l-am 

ales este ființa umană care, prin voința mea, a devenit purtătorul de cuvânt al învățăturii mele. 

Dacă Vestea Bună ajunge la oameni prin mijlocirea ta și ești ascultat, te vei bucura. Dacă nu vă ascultă, 

nu vă îngrijorați, pentru că Mă voi face cunoscut în multe feluri pentru a învinge indisciplina umană. 

11 În cea de-a doua eră, le-am spus discipolilor mei: "Voi veni din nou și voi vorbi cu sufletul omului 

atunci când acesta va fi cunoscut păcatul la apogeu". Dar le-am indicat modul în care voi veni din nou, 

spiritual, și iată-mă aici, împlinindu-mi promisiunea. 

Acei ucenici M-au întrebat: "Cum Te vom recunoaște?". Și le-am dat semnele venirii Mele. Dar acum 

vedeți că, deși acei apostoli nu mai sunt pe pământ, ați recunoscut vocea Tatălui vostru în cei pe care i-am 

ales în acest timp pentru a vă transmite învățătura mea. 

12 Când am ajuns la Golgota și Mi-am golit paharul suferinței, mulți dintre cei care Mă aud vorbind 

astăzi prin mijlocirea unei ființe umane erau prezenți. Ei nu au înțeles cine era Cel care le vorbea, iar voi 

sunteți cei care nu ați ținut cont de învățătura Mea și îmi spuneți astăzi: "Învățătorule, noi Te iubim, vrem 

să Te urmăm. Dacă nu Te-am recunoscut în alte vremuri - acum ne vedem greșeala și Îți cerem iertare. 

Lasă-ne să urmăm direct pașii Tăi." 

13 Dar eu vă spun: O, ucenici, care v-ați deschis inimile și permiteți Cuvântului meu să germineze ca 

o sămânță fertilă, să crească și să rodească - permiteți ca această învățătură să lase în voi toate beneficiile 

sale, iar acestea să fie spre binele semenilor voștri. 

14 Se apropie momentul în care spiritul uman va căuta adevărul. Atunci sămânța mea va fi semănată 

pe toată suprafața pământului și apostoli vor apărea peste tot. 

15 Pregătiți-vă astăzi, fiți răbdători în luptă. Toate suferințele tale vor fi răsplătite. Simțiți mângâierea 

și iertarea Mea, care vă vor alina suferințele. Așa vă purificați pentru a veni puri la Mine. - Când vă 

vorbesc în acest fel, simțiți pace și inima voastră devine liniștită. 

16 Lasă în urmă necazurile tale, nu Mă căuta pe calea durerii. Veniți la Mine, care sunt Iubire. 
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17 Vreau să vă văd puternici, vreau să vă văd purtându-vă crucea cu răbdare și împărțind daruri pe 

drumul vostru. Fiți atenți la fiecare dintre faptele voastre, astfel încât să fiți mereu demni de pacea pe care 

v-o ofer. 

18 Voi, mulțimi de oameni, copiii mei, voi care veniți aici în dorința de lumină: Așteptați cuvintele 

mele, gândurile mele, ca să vă uitați suferințele. 

19 V-ați adunat aici și ați găsit lumina mea în sensul învățăturii mele. Când ați vorbit unii cu alții, ați 

înțeles că a fost unul și același motiv care v-a determinat să mă căutați în acest cuvânt și că acest motiv a 

fost setea de adevăr, setea de iubire. 

20 Foarte puțin este ceea ce trebuia să vă dau, oameni buni, pentru că voi purtați deja în sufletul 

vostru tot ceea ce mi-ați cerut. Trebuia doar să vă învăț să priviți spre eternitatea ființei voastre, pentru ca 

acolo să vă descoperiți moștenirea și bogăția. 

21 Numai lumina mea deschide ochii sufletului spre adevăr, numai aceasta luminează calea nesfârșită 

spre adevărata înțelepciune, calea spre mântuirea voastră. 

22 Cu cât veți căuta mai mult pe această cale, cu atât veți găsi mai multe, cu cât veți scormoni mai 

mult, cu atât veți găsi comori mai mari - comori care au fost ascunse, dar care sunt prezente în sufletul 

vostru și în viața care îi aparține. 

23 Câte bogății uitaserăți și câte minuni veți descoperi pe drum! 

24 Aveți încă multe de învățat pentru a vă face receptivi la inspirațiile și chemările mele. Cât de des 

percepeți vibrațiile spiritului fără să puteți înțelege cine vă cheamă! Acest "limbaj" este atât de confuz 

pentru tine, încât nu-l poți înțelege și ajungi să atribui manifestările spirituale unor halucinații sau cauze 

materiale. 

25 Duri sunt inimile voastre și nebunești mințile voastre care nu permit sufletului să primească 

influența adevăratei sale case. Nu așa era poporul lui Dumnezeu în vremurile de odinioară: spiritualizarea 

era cultivată de acei oameni cu inima simplă și sufletul înălțat care se străduiau să împlinească Legea 

divină și să se supună legilor pământului. 

26 Vreau să fiu din nou simțită și iubită ca în acele vremuri, dar într-un mod mai spiritual. 

27 Acest lucru a fost anunțat prin profeți, prin Cuvântul meu și prin unul dintre apostolii mei. Dacă ați 

fi cu adevărat capabili să uniți toate aceste revelații într-una singură, ați fi uimiți de claritatea cu care 

vorbesc despre această perioadă pe care o trăiți și despre manifestările la care sunteți martori. 

28 Proclamarea mea prin intermediul intelectului uman va fi scurtă. Căci dacă s-ar prelungi, v-ați opri, 

v-ați adapta doar pentru a vă bucura de cuvântul meu și v-ați obișnui în cele din urmă cu prezența mea. De 

aceea, manifestarea mea sub această formă se va încheia curând, iar atunci vă veți vedea obligați să 

studiați ceea ce ați auzit, să vă perfecționați rugăciunea pentru a-mi simți prezența și să vă pregătiți mai 

bine pentru a deveni demni de miracolele mele. 

29 Vreau să evitați două greșeli: să vă blocați în obișnuința actelor de închinare și să doriți să 

progresați prea repede. Mergeți neclintit, pas cu pas, spre scopul pe care vi l-am fixat. În acest fel, vă veți 

înălța treptat, vă veți curăța petele din suflet și vă veți plăti datoriile. Vă veți apropia din ce în ce mai mult 

de viața veșnică, care este destinată să fie casa tuturor sufletelor atunci când vor atinge starea de 

perfecțiune. 

30 Când Mă auziți, copilașii Mei, unii se roagă și Îmi cer iertare, alții plâng. Văd lacrimi de iubire, de 

pocăință, de frică - le primesc pe toate. Realizează în câte feluri ești ascultat de Maestrul tău, care știe să 

interpreteze toate "limbile". 

31 Când Mă auziți, nu vreți ca acest ceas să treacă. "Câtă pace, câtă liniște, câtă fericire infinită!", îmi 

spune sufletul tău. Dar eu vă răspund: Veți avea această pace, această fericire, această fericire de a simți, 

de a iubi, de a cunoaște și de a fi capabili în viața spirituală - nu pentru o oră, ci pentru toată eternitatea. 

32 Eu vă voi aștepta în Țara Făgăduinței, iar lumina mea vă va însoți pe calea voastră până când veți 

ajunge la mine. Căci eu sunt lumina care strălucește în jos pentru a vă lumina calea. 

33 În Cuvântul Meu ți-am făcut profeții pe care le-ai văzut împlinindu-se, pentru ca cei care îți ascultă 

mărturia să aibă parte de credința ta. Câtă încântare va fi pentru cei care au trăit până acum fără credință și 

care, deodată, își deschid ochii, descoperind în jurul lor viața veșnică și în ei înșiși asemănarea cu 

Divinitatea însăși! În acel moment, existența acestor ființe se va schimba pentru ele, pentru că nu vor mai 
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aparține celor care cer, ci celor care mulțumesc. Pentru că cei care cer o fac pentru că nu-și dau seama că 

au destul, iar cei care mulțumesc o fac pentru că sunt convinși că au mai mult decât merită. 

34 Când contemplați minunile naturii și vă dați seama că ați fost obiectul iubirii și al milei divine, nu 

a curs recunoștința din inimile voastre? Ce dovadă mai mare de recunoștință îmi puteți da în acel moment 

decât admirația, umilința și mărturisirea măreției mele? Atunci nu a fost nici durerea, nici greutățile, nici 

egoismul care v-a aprins inima pentru Mine. 

35 Ori de câte ori șoptiți o rugăciune de mulțumire, însoțiți-o de fapte care să confirme acest 

sentiment. 

36 Trebuie să înlătur orice eroare din voi, pentru că perioada de timp în care vă vorbesc sub această 

formă este deja foarte scurtă, iar când anul 1950 se va încheia, veți avea o mai bună înțelegere a muncii 

mele, deoarece veți fi studiat mai temeinic învățăturile mele cu ajutorul sfaturilor înțelepte din lumea mea 

spirituală. Purtătorii de voce cărora li s-a încredințat sarcina de a transmite mesajul divin se vor pregăti cu 

o mai bună cunoaștere a responsabilității lor. 

37 Până la momentul în care Îmi voi retrage Cuvântul, trebuie să existe o curățire printre voi a actelor 

de cult și a obiceiurilor. Atunci, cel care dorește să-mi urmeze steagul adevărului trebuie să pornească și să 

mă urmeze, iar cel care, din egoism și căutând avantaje personale, persistă în falsificarea a ceea ce este 

pur, va fi obligat să sufere consecințele neascultării și lipsei de vigilență. 

38 Nu voi fi eu cel care îl va pedepsi pe copil: el însuși își va simți sentința. Orice buruiană va fi 

smulsă de la rădăcină. 

39 Eu am eliberat acest popor spiritualist, le-am luminat "câmpurile" și am înlăturat barierele și 

obstacolele pentru ei. Dar, pentru atâtea beneficii, are și o mare responsabilitate. 

Vegheați, ca să auziți clar vocea conștiinței voastre, care vă va indica ce trebuie să faceți și vă va îndemna 

mereu să fiți vigilenți. 

40 Pe parcursul acestui an, care v-a servit de pregătire, pentru că ați făcut un efort pentru a rupe 

lanțurile care vă legau de un fanatism ce vă împiedica dezvoltarea spirituală, ați avut voința fermă de a vă 

debarasa de multe prejudecăți. De atunci, te simți mai liber și mai aproape de adevăr. Acum vă veți simți 

mai puternici pentru această luptă. 

41 Câte evenimente se vor întâmpla! Câte lumi mici create de om vor fi distruse! Adevărat vă spun că 

orice falsă măreție și orice lucrare egoistă se va nărui. 

42 Sunt puțini printre voi care au înțeles învățătura mea. Dar când va veni momentul plecării mele, le 

voi lăsa discipolilor mei cunoștințele și puterea necesară pentru a înfrunta lupta. Pentru că Maestrul este 

îngăduitor cu voi, pentru că văd efortul vostru, care, deși mic, este totuși valoros, și pe care îl accept. 

Aveți convingerea că lucrați pentru suflet, că ceea ce semănați cu lacrimi astăzi va da roade dulci 

mâine. Cine, știind acest lucru, va îndrăzni să-și piardă timpul? 

43 În curând, veți vedea învățăturile mele publicate în diferite limbi. Apoi, cuvântul meu, învățătura 

mea vă va aduce în contact cu oameni din țări îndepărtate și, deși nu v-ați văzut niciodată, vă veți 

recunoaște unii pe alții. Chiar dacă între voi sunt pământuri și mări, veți fi uniți și veți fi una prin Lucrarea 

mea. 

44 Pe măsură ce anul 1950 se apropie de sfârșit, mulți dintre voi vor avea incertitudini și îndoieli. De 

ce se îndoiesc de revelațiile mele unii care se bucură de o inteligență mai mare decât cea  a celor care cred 

în manifestarea mea? Pentru că nu cunoașterea umană și nici intelectul nu pot judeca adevărul meu, iar 

atunci când omul înțelege acest lucru, este cuprins de teamă față de tot ceea ce este nou, față de tot ceea ce 

îi este necunoscut, pentru a-l respinge în mod inconștient. Dar voi, cei slabi, cei needucați, care nu puteți 

ajunge la înălțimea celor recunoscuți prin inteligența lor, sunteți cei care credeți și sunteți capabili să 

pătrundeți în misterele spiritului. De ce? Pentru că Spiritul este cel care dezvăluie minții viața veșnică și 

minunile ei. 

45 Inteligența umană reprezintă o forță cu care vă veți lupta acum, pentru că prin ea omul și-a creat 

idei și concepții despre spiritualitate care nu i-au fost revelate prin Spirit. 

46 Pentru această luptă veți fi puternici - cu o putere care, de asemenea, izvorăște din spirit. Puterea 

voastră nu se va baza niciodată pe corpul vostru, nici pe puterea banilor, nici pe mijloace pământești. 

Numai credința în adevărul care trăiește în tine te va face să ieși victorios din luptă.  
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47 Lumea va fi agitată atunci când Cuvântul meu va fi auzit în națiuni, pentru că spiritul oamenilor, 

pregătit pentru această revelație, va fi mișcat de bucurie și în același timp de teamă. Atunci, cel care vrea 

să cunoască adevărul se va elibera de robia ideilor sale materialiste și se va reîmprospăta cu orizonturile 

pline de lumină care se prezintă privirii sale. Dar cel care persistă în întunecarea minții sale și în lupta 

împotriva acestei lumini este încă liber să facă acest lucru. 

48 Schimbarea inimii către spiritualitate va aduce prietenie și fraternitate între națiuni. Dar este 

necesar să vă pregătiți, căci conflictul va fi mare. Când oamenii se ridică unii împotriva altora în războaie, 

nu este pentru că așa vreau eu, ci pentru că nu au înțeles legea lui Dumnezeu. 

49 Deoarece dezvoltarea sufletului este supusă unei legi juste, omul este purificat pe drumul său. În 

acest fel, el devine neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin el însuși. 

50 Perioada actuală a surprins omenirea foarte departe de calea cea bună. Războiul, foametea, 

epidemiile, durerea și distrugerea sunt voci care vorbesc despre lipsa de milă, spiritualitate și dreptate care 

domină în lume. 

51 Înțelegeți că eu vă inspir la pace. Nu v-am incitat niciodată la război. 

52 În mijlocul acestui haos, v-am învățat și v-am scos din vârtejul pasiunilor pentru a vă dezvălui ceea 

ce v-am promis în alte vremuri - pentru a vă spune că, deși sunteți mici și umili, pregătirea voastră 

spirituală și credința vă vor transforma în soldați curajoși și apostoli dezinteresați ai Lucrării Mele. 

53 Lumea va simți Prezența Mea în voi, își va aminti de Legea Mea uitată astăzi și va cunoaște noile 

revelații și învățături. Omenirea Mă va vedea în toată gloria Mea când va primi mărturia faptelor voastre 

de iubire. 

54 Dacă credința ta slăbește în fața marilor încercări, nu vei putea inspira credință semenilor tăi, nu 

vei putea vindeca pe cei bolnavi, nu vei putea zdruncina inima păcătosului, nu vei putea mângâia pe cei 

suferinzi. Vă veți simți temporar lipsiți de acea putere de a lumina drumurile, de a deschide ușile celor 

nevoiași. Te vei simți nevrednic să-l iei pe orb de mână pentru a-l călăuzi și atunci inima ta va plânge cu 

amar. Numai dacă te rogi cu toată încrederea ta pusă în Mine te voi primi, te voi asculta, voi da pace 

sufletului tău și voi aprinde lampa credinței tale cu lumina inepuizabilă a iubirii Mele. 

55 Am vrut să creez din voi un popor, o familie unită în Legea mea, care să se iubească reciproc, în 

care să nu existe rea voință, pentru ca voi să fiți un exemplu pentru semenii voștri și să fiți temelia 

sanctuarului meu. 

56 Nu vă cer nimic imposibil, vreau doar ca în cuvintele și lucrările voastre să existe sinceritate. Dacă 

urmați instrucțiunile mele cu umilință și înțelegere - dacă exprimați virtutea și simplitatea în viața voastră, 

nu va trebui să vorbiți și nici să faceți vreun efort pentru a trezi sufletul semenilor voștri. Mărturia carității 

tale active va fi suficientă. 

57 Nu veți fi singurii pe care se va baza această responsabilitate. Vor exista noi mulțimi de oameni, 

noi "muncitori" și noi "soldați" cu la fel de multă sau chiar mai multă fervoare și iubire ca și voi, care vor 

reuși să facă un pas înainte pe calea dezvoltării. 

58 Așa cum i-am învățat pe cei doisprezece apostoli din a doua epocă să vindece bolnavii, să iubească 

pe aproapele, să ierte insultele, să elibereze pe cei posedați și să învie pe cei "morți" la o viață nouă prin 

cuvinte și fapte de iubire, așa v-am învățat și pe voi, pentru ca voi să fiți adevărații apostoli ai învățăturii 

mele. 

59 Odihnește-ți mintea, antrenează-ți rațiunea, căci îți spun cu adevărat că vei primi de la mine după 

cum te-ai pregătit, și pot să-ți spun: Iată-mă aici, împlinindu-mi promisiunea că voi fi din nou cu tine. 

60 Vorbește-Mi în adâncul ființei tale, căci Eu îți aud limbajul spiritual. Voi Îmi arătați nenorocirile 

voastre, dar Eu văd și că suferiți atunci când vedeți suferința pe care omenirea o golește ca pe un pahar de 

amărăciune în acest moment, pentru că lumea M-a respins, a căzut în ghearele ispitei și se dezlănțuie în 

ignoranța și chinul ei. Mă apropii plin de smerenie să bat la ușile fiecărei inimi pentru a da oamenilor 

mângâiere, pace, pâine pentru sufletele lor. Dar omul M-a uitat, Mă aruncă departe de el, pentru că nu M-a 

recunoscut. Omul își plânge trecutul pentru că Mă crede departe, pentru că nu a auzit acest Cuvânt pe care 

vi-l dau acum. De aceea, vă reamintesc încă o dată misiunea sublimă pe care trebuie să o îndepliniți în 

rândul umanității. 



U 249 

50 

61 V-am umplut cu puterea mea pentru ca voi să treziți sufletele, pentru ca voi să transmiteți pacea 

mea, pentru ca voi să vă rugați pentru cei care nu știu să se roage, pentru ca, simțind durerea semenilor 

voștri, să vă rugați pentru ei. 

Voi sunteți oamenii pe care i-am trezit și i-am înzestrat pentru a face primii pași plini de iubire, 

fraternitate și iertare. Fiți adevărați discipoli care studiază și urmează instrucțiunile pe care vi le-am dat. 

Căci vă voi lăsa pe pământ ca ucenici ai Mei. 

62 Oameni: Printre voi sunt necredincioși care nu sunt mulțumiți de sensul Cuvântului Meu, care nu 

simt o credință adevărată în manifestarea Mea spirituală, care Mă caută în materialism, în cântări și 

rugăciuni verbale, în rituri și ceremonii, pentru că sufletele lor nu s-au întărit încă în adevăr și din acest 

motiv se îndepărtează de Mine. 

63 Te-am învățat multe lucruri. Ți-am promis să locuiesc în sanctuarul pe care mi-l pregătești în inima 

ta. Dar cei care practică un cult materializat cred că îmi fac pe plac și că își îndeplinesc mai bine misiunea. 

Dar eu le spun: Eu v-am transmis în mod clar instrucțiunile Mele. De ce continuați să dormiți? 

V-am vorbit mult, dar ați învățat foarte puțin. Când v-am făcut mari revelații, voi v-ați răzvrătit 

împotriva lor, spunând: "Acest mod de a ne închina Tatălui nu ne place, vom rămâne la formele noastre de 

închinare. Căci forma de a ne închina Tatălui din duh în duh nu am învățat-o." 

Dar eu vă spun: Timpul va trece și tu vei continua să dormi și nu vei avea parte de trezirea glorioasă 

care îți înalță sufletul. Mâine vă veți simți orfani de Mine și, deși sunt atât de aproape de voi, nu Mă veți 

simți pentru că nu ați învățat să Mă simțiți. 

64 Amintiți-vă, popor iubit, că Tatăl vostru v-a vorbit în toate timpurile. În Era a Doua, Maestrul 

Divin v-a arătat calea de ascensiune și și-a lăsat urmele pe ea, astfel încât să ajungeți la adevărata Patrie. În 

timpul prezent, v-am luminat sufletul, v-am pregătit prin Cuvântul Meu și prin harul Meu, pentru ca voi să 

porniți să lucrați ca Ilie. În acest fel puteți deveni conducători de oameni. 

65 Acesta este momentul în care am unit și am adunat cele douăsprezece triburi ale poporului ales al 

lui Israel pentru a primi încă o dată instrucțiunile "Cuvântului" divin. Ca Maestru, am făcut ca învățătura 

Mea să fie auzită printre voi. Eu v-am pregătit prin Cuvântul Meu, v-am orientat. Dar această formă de 

comunicare cu voi va trece curând. 

66 "Israel, devino conducătorul umanității, dă-i această pâine a vieții veșnice, arată-i această lucrare 

spirituală, pentru ca diferitele religii să se spiritualizeze în învățăturile mele, iar pe aceste 

astfel, Împărăția lui Dumnezeu vine la toți oamenii." 

67 Vă dau lapte și miere pentru că voi sunteți poporul care are o misiune dificilă de îndeplinit - o 

misiune care nu va fi o cruce grea pe umerii voștri. Voi sunteți oamenii care M-au recunoscut încă o dată 

și care, plini de spiritualitate, doriți să porniți să vă arătați steagul în fața omenirii. 

68 V-am învățat să trăiți în armonie cu Mine și să fiți umili și simpli în toate acțiunile și gândurile 

voastre. V-am învățat că, în timp ce omul își stârnește războaiele pentru a se sinucide, voi ar trebui să fiți 

soldații Divinității Mele, purtând în mâini armele de lumină pentru a lupta împotriva urii și ignoranței 

lumii. 

69 Recunoașteți, poporul meu, cum în împrejurimile voastre oamenii se luptă în frica și durerea lor, 

iar voi sunteți cei chemați să le aduceți mângâierea, încurajarea și iubirea Spiritului meu divin. 

70 Vedeți, atunci când vă veți îndeplini misiunea în acest fel, veți simți pacea mea și îi veți lăsa pe 

oameni să se împărtășească din această pace. Renunțați la toate ambițiile pământești și îmbrăcați-vă cu 

iubirea mea, astfel încât mila mea să se manifeste prin voi pe tot globul. 

Pacea mea fie cu voi! 



U 250 

51 

Instrucție 250  
1 Ce suflet care Mă aude vorbind despre Țara Făgăduinței nu simte dorința de a trăi în ea? Scopul 

proclamării Mele printre voi este de a ajuta sufletul vostru să ajungă în lumea luminii și a păcii veșnice, de 

unde poate fi percepută gloria Creatorului vostru. În orice moment, un drum a fost trasat pentru tine, 

pentru ca tu să ajungi la porțile acelei eternități, acelei vieți care îți așteaptă sufletul. 

2 Te-am iertat și ți-am ușurat povara ispășirii pentru ca tu să poți merge mai repede înainte, să-ți 

cureți vina și să te simți întărit pentru a începe din nou călătoria. Mare este misiunea și lupta pe care o 

aveți pe pământ, dar și mai mare în aceste vremuri de războaie și catastrofe, în care trebuie să învățați să 

vă rugați cu atâta devotament încât sufletul vostru - invizibil și inviolabil pentru ceilalți - să poată opri 

răspândirea războiului și să întindă mantia păcii peste națiuni. 

3 Acest neam în care trăiți nu este Noul Ierusalim, căci această cetate vă așteaptă în lumea spirituală. 

Dar ea a fost aleasă pentru manifestarea mea în acest timp și va fi ca o ușă care vă va conduce la orașul alb 

și strălucitor pe care apostolul meu Ioan l-a văzut în răpirea sa. 

4 Străinii vor intra în orașul vostru și voi trebuie să-i priviți ca pe niște frați în spirit, fără să-i smintiți 

pentru că sunt de altă rasă. 

5 Ridică-ți gândurile pentru câteva clipe și voi face ca zgomotul războiului să ajungă la inima ta, 

jalea oamenilor, durerea mamelor, plânsul copiilor, pentru ca tu să îți înțelegi misiunea și să începi să o 

îndeplinești. Acum este un timp al judecății în care vedeți cum avarul bogat și națiunile puternice și chiar 

dependente sunt deposedate de puterea lor, precum și cel care, fără permisiunea stăpânului său, a uzurpat 

lucruri străine pentru a-și spori averea. Și pentru el a venit ziua în care va trebui să vadă cum alte mâini îi 

iau ceea ce a deținut ilegal. 

6 Voi, în sărăcia voastră materială, credeți că sunteți scutiți de judecata Mea. Dar eu vă spun că vă 

înșelați, pentru că și voi puteți deveni avari bogați, din bogăția spirituală pe care v-o predau. 

7 Astăzi v-am cerut să vă ridicați gândurile pentru a încerca să simțiți durerea pe care o suferă 

națiunile. Dar am văzut că nu sunteți încă în stare să simțiți durerea semenilor voștri, chiar dacă aerul pe 

care îl respirați este impregnat de această durere. Va fi necesar ca și tu să treci prin acea încercare și să 

golești acel pahar pentru a putea înțelege durerea care apasă asupra umanității? Inima ta este încă 

împietrită și din ea nu curg apele cristaline ale iubirii. 

8 Ferice de cel care se pune în slujba semenilor săi, pentru că a văzut greutățile care îi chinuie. Îl voi 

lăsa să se odihnească pe pieptul meu după ce-și va fi terminat treaba. Nu uitați: când viața vă zâmbea, îi 

priveați cu indiferență pe cei care sufereau. Iar alții, după ce au cunoscut mizeria și au ajuns la o viață 

glorioasă - în loc să-i ajute pe cei care le bat la ușă, îi alungă din fața lor și le spun: "Mergeți pe drumul 

vostru, suferiți și luptați așa cum am suferit și m-am luptat eu, apoi veți avea și voi ceea ce am obținut eu 

cu atâta efort". 

9 Doctrina mea te învață: Deși ai obținut pacea de care se bucură inima ta în lumina sufletului tău 

spiritual prin mari încercări și suferințe, vei distribui aceste bijuterii printre semenii tăi fără să cauți să afli 

dacă au merite pentru a le poseda. 

10 Cuvântul Meu a avut același efect asupra voastră ca atunci când l-a readus la viață pe Lazăr. O 

suflare a morții intrase în inimile voastre și vă distrusese orice speranță de a supraviețui războiului care vă 

amenința constant pacea. Dar, în același timp în care a sosit vestea războiului, ați aflat că vocea Maestrului 

s-a auzit în sânul unei adunări de inimi simple și umile și, fără să vă întrebați mai profund dacă era 

adevărat, dacă era posibil un asemenea miracol, ați venit dorindu-Mă, știind că Eu sunt Pacea. 

11 Când ai auzit vocea aceea, toate coardele sufletului tău s-au agitat și ai exclamat: "Tu ești cel care 

vorbește, Doamne!". Totuși, credința voastră nu a devenit încă absolută, pentru că, deși sunteți cu mine, 

încă vă temeți, ca acei discipoli care au navigat cu mine în barcă. Când au văzut valurile mării umflându-

se, au strigat: "Doamne, Doamne, salvează-ne, că ne pierdem". 

12 De ce vă temeți, o, popor, deși sunteți sub protecția milei mele? De ce nu aveți încredere în puterea 

Mea? Nu permiteți ca efortul vostru de a Mă asculta să devină inutil și neproductiv. Gândiți-vă că mulți 

vin din locuri îndepărtate pentru a asculta Cuvântul Meu. Alții trebuie să învingă scepticismul familiei lor. 

Alții se văd nevoiți să renunțe la lucrările și îndatoririle lor pământești, iar acest sacrificiu nu trebuie să fie 

zadarnic. 
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13 Nu uitați: dacă sunteți capabili să vă puneți toată credința în Cuvântul meu, în locul îndoielilor și 

neîncrederii, acesta, scris în sufletul vostru cu focul iubirii voastre, vă va lumina în fiecare clipă și vă va 

încuraja în fiecare dintre încercările voastre. 

14 Mult se teme sufletul tău de lanțurile robiei, pentru că știe deja gustul acelei cupe a suferinței. 

15 Voi iubiți pacea mai presus de orice, iar această dorință a sufletului vostru este ceea ce m-a atras la 

voi, o, popor. Căci știți că pacea este concentrată în întregime în Mine. Ar fi în zadar să o căutați în 

diferitele instituții umane, printre oamenii de putere sau printre cele mai avansate teorii ale științei 

moderne, pentru că omenirea a pierdut această comoară. Dacă omul vrea să recupereze acest dar pe care l-

a aruncat, trebuie să-l caute irevocabil la Mine, așa cum s-a întâmplat cu tine. 

16 Instrucțiunea pe care v-am dat-o este clară și inteligibilă pentru toți copiii Mei. Pentru că vreau să 

vă pregătesc să fiți mesagerii acestei Vești Bune, care să arate omenirii cea mai bună cale de a Mă căuta 

pentru a găsi pacea. 

17 Aici se împlinește cuvântul pe care vi l-am dat atunci când Isus, în veacul al doilea, a mulțumit 

Tatălui său pentru că a ascuns înțelepciunea sa de cei învățați și instruiți, dar a dat-o și a dezvăluit-o celor 

umili. Da, poporul Meu, pentru că cei pe care îi numiți savanți se umflă în pene și vor să țină în jos 

oamenii de rând, învățându-i doar ceea ce ei consideră a fi firimiturile din pâinea pe care au primit-o de la 

Mine. Pe de altă parte, săracii, "oamenii mici", care cunosc cu siguranță greutățile pe care le aduce viața și 

privațiunile care o însoțesc - odată ce pot spune că ceva este al lor, simt că este prea mult pentru ei, așa că 

îl împart cu ceilalți. Acum adaug: Dacă omul lacom devine un om generos și omul arogant devine un om 

umil, ei vor avea parte imediat de tot ceea ce am pregătit pentru cel care știe să trăiască în mod virtuos. 

Pentru că dragostea mea nu este parțială, este atotcuprinzătoare, este pentru toți copiii mei. 

18 Toate acestea trebuie să le știți. Căci, dacă cineva dorește să devină înțelept în învățăturile mele, să 

nu uite că, pentru a obține acest lucru, trebuie mai întâi să fie smerit ca Solomon, pe care l-am făcut rege și 

atât de înțelept încât numele lui era celebru și foarte respectat în lumea din acea epocă, pe care a uimit-o cu 

înțelepciunea sfaturilor și a judecăților sale. Dar toată puterea, știința și gloria lui au fost distruse sub 

puterea dreptății Mele când a încălcat poruncile Mele. 

19 Oameni buni, luptați și munciți pentru pace, așa cum Israel a cucerit Pământul Făgăduinței după 

atâtea dificultăți și conflicte pe care a trebuit să le trăiască și să le depășească. Știu că sufletul tău Mă 

înțelege bine când îi vorbesc despre Israel, căci tu porți această sămânță în ființa ta și această istorie este 

scrisă în spiritul tău. 

20 Acolo este experiența, dezvoltarea și cunoașterea lui, acolo este cartea deschisă în sufletul lui, care 

îi arată legea și îl ferește de căderea în eroare. Am făcut ca sufletul tău să se reîncarneze în acest timp, 

departe de vechile posesiuni pământești care te-ar fi făcut materialist, așa cum s-a întâmplat cu alte rase și 

popoare, astfel încât singura ta pasiune să fie aceea de a deschide o breșă spirituală pentru umanitate, de a-

i arăta încotro să-și îndrepte pașii și de a o conduce spre pacea Împărăției mele de dreptate și iubire. 

21 Azi veniți cu dorința de milă și cine poate spune că nu a primit-o? Cei bolnavi s-au însănătoșit, cei 

care rătăcesc obosiți și-au găsit liniștea, cei flămânzi și însetați de spiritualizare și-au potolit foamea și 

setea. Dar printre cei care Mă urmează sunt încă unii care nu s-au trezit, care se îndoiesc și cer dovezi 

pentru a crede. Lor le dau ceea ce au nevoie, după voia Mea. Dar nu sunt bunuri pământești ceea ce le dau. 

Eu am pentru copiii mei bunurile sufletului și din ele voi da fără rezerve celui care mi le cere cu faptele 

sale de milă și de iubire pentru semenii săi. 

22 Eu caut sufletul spiritual, care face parte din Ființa Mea, pentru a-l instrui și ghida, vreau să-l înalț 

și să-l fac să vină la Mine, dar nu toți Mă recunosc și nici nu știu cum să Mă primească. Lumea și 

nenumăratele ei încercări ți-au amărât inima și nu mai ai putere să te gândești la viața spirituală. Dar vă 

spun că astăzi, de vreme ce lumea s-a întors ostilă împotriva voastră, trebuie să vă refugiați cu și mai multă 

fervoare în iubirea mea infinită. 

23 Învățătura mea se scurge încet până la voi ca niște picături neîncetate de apă cristalină. Ea pune 

treptat bazele credinței, ale speranței, ale încrederii în Lucrarea pe care am recomandat-o fiecărui suflet. 

24 Forțele naturii sunt dezlănțuite împotriva omului. Nu trebuie să vă temeți, pentru că știți că v-am 

dat autoritatea de a învinge răul și de a vă proteja semenii. Puteți ordona acestor elemente de distrugere să 

se oprească și ele se vor supune. Dacă rămâneți în rugăciune și vegheați, veți fi capabili să faceți minuni și 

să uimiți lumea. 
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25 Rugați-vă cu sinceritate, împărtășiți-vă cu Spiritul Meu, nu căutați un anumit loc pentru a face 

acest lucru. Roagă-te sub un copac, pe drum, pe vârful unui munte sau în colțul locului tău de dormit, iar 

eu voi coborî să-ți vorbesc, să te luminez și să-ți dau putere.  

26 Când auziți acest cuvânt, deschideți-vă inimile și lăsați ca lumina lui să vă însuflețească, iar mai 

târziu, când veți fi puri și pregătiți, mergeți în lume și răspândiți mărturia a ceea ce ați primit. 

Mulți Îmi oferă primele lor roade cu bucurie, în timp ce alții își ascund cu teamă sămânța. Aceștia și-au 

folosit toată puterea și totuși nu au primit rodul mult dorit. Dar eu le văd zelul, dragostea și le spun: 

Sperați, perseverați și veți culege. 

27 Vegheați ca să nu înflorească sămânța rea, ca să nu germineze pe pământ. Lucrați astăzi, deoarece 

timpul este favorabil pentru semănat, iar eu vă voi ajuta la cultivare. 

28 Am destinat națiunii voastre să fie imaginea celui de-al doilea Ierusalim. În curând, frații și surorile 

voastre din diferite rase vor veni la ea și, când o vor vedea înflorind, pofta lor de putere se va trezi și vor 

dori să vă jefuiască. Vă avertizez și vă spun: Am pregătit națiunea voastră pentru a oferi pace celor care 

rătăcesc obosiți, pâine celor flămânzi și lumină sufletelor. Nu vreau ca străinii să devină stăpâni și voi 

sclavi. Vă inspir iubire, dreptate, justiție, corectitudine, ca să trăiți în pace. 

29 Profitați de acest timp și studiați învățătura Mea, pentru că se apropie deja anul 1950, când voi 

înceta să mai vorbesc prin acest mijloc. Permiteți-Mă să vă corectez și să vă aduc pas cu pas la perfecțiune. 

30 Maria se roagă pentru tine și, chiar dacă nu o vezi, simți că iubirea și mângâierea ei coboară în 

ființa ta ca o rouă de har. Cei suferinzi au fost atunci plini de speranță, păcătoșii au fost purificați, iar voi 

toți ați fost binecuvântați și "unși" de Ea. Căutați în Mama Divină consolarea pentru suferințele voastre. 

Credeți că Ea poate refuza ajutorul și protecția Sa copiilor Săi, atunci când aceștia se îndreaptă spre Ea cu 

dragoste? Nu, oameni buni, în Spiritul ei Divin veți găsi doar dragoste, cordialitate și milă. 

31 Femei ale lumii, luați-o pe Maria ca model, amintiți-vă de timpul în care a trăit alături de voi ca o 

femeie virtuoasă și mamă care se sacrifica și veți simți că sufletul vostru se umple de un nou curaj. 

32 Iar voi, bărbații care ați fost creați după chipul meu și care parcurgeți calea încercărilor și simțiți 

dreptatea divină - fiți animați de curaj, folosiți-vă darurile și conduceți-vă viața cu iubire și înțelepciune. 

33 Ca să vă încurajez, vă spun: "Mâncați din pâinea aceasta și nu veți "muri" niciodată. Bea din 

această apă cristalină și nu vei mai înseta niciodată". 

34 În această epocă, m-am făcut cunoscut sub această formă pentru a vă pregăti sufletul pentru 

dialogul de la spirit la spirit. Vă vorbesc pe larg pentru ca voi să recunoașteți sensul divin al Cuvântului 

Meu și să nu fiți confuzi de alte învățături. 

35 V-am făcut să intrați pe o cale de înnoire pentru a nu vă simți rușinați atunci când sunteți în 

prezența mea și pentru a vă simți demni de a mă asculta. 

36 Văd în adâncul inimii tale. De asemenea, descopăr ceea ce trebuie să faceți voi. Prin urmare, nu vă 

surprindeți dacă uneori vă corectez chiar înainte de a face o greșeală. 

37 Când Tatăl a creat lumea și i-a dat destinul de a fi un loc de ispășire, știa deja că copiii Săi vor 

cădea pradă slăbiciunilor și fărădelegilor pe parcurs, că va fi nevoie de un cămin pentru a face primul pas 

spre reînnoire și perfecțiune. 

38 Când primele ființe umane au locuit pe pământ, Creatorul a pus în ele dragostea sa și le-a dat un 

suflet, a aprins lumina sa în spiritul lor, oferindu-le în același timp libertatea voinței. 

39 Dar, în timp ce unii se străduiau să rămână neclintiți în bunătate, luptând împotriva tuturor ispitelor 

cu intenția de a rămâne curați, vrednici de Domnul și în armonie cu conștiința lor, alții, din păcat în păcat 

și din fărădelege în fărădelege, au făurit, verigă cu verigă, un lanț de păcate, călăuziți doar de glasul 

simțurilor, dominați de patimile lor, și au semănat rătăcire și ispită printre semenii lor. Dar, alături de 

aceste suflete confuze, profeții mei au venit și ei ca mesageri angelici ai Divinității mele pentru a trezi 

omenirea, pentru a o avertiza de pericole și pentru a-i anunța venirea mea.  

40 Sufletele întunericului care traversează calea omenirii îi zăpăcesc pe aceștia, ispitindu-i spre 

idolatrie, păgânism, fanatism. 

41 Profeții mei, mesagerii mei, slujitorii mei au luptat împotriva corupției și a minciunii, au suferit și 

au murit pentru semenii lor și au arătat cu degetul arătător calea adevărului, a dreptății și a iubirii. 

42 Căutați cuvântul profeților și veți găsi în el că ei vă pregăteau deja în acel timp și vorbeau despre 

evenimente care aveau să se întâmple. Vedeți cum v-a vorbit Ioel despre aceste vremuri de revelații 
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spirituale. Să ne dăm seama că toți profeții au luptat împotriva idolatriei pentru a preda dialogul de la spirit 

la spirit. 

43 Când Hristos a venit în lume, omenirea păcătuise deja mult, iar potopul curățase deja suprafața 

pământului. Sodoma și Gomora au fost mistuite de foc, iar Babilonul a fost distrus. El a cerut socoteală 

pentru neascultarea față de Legea Sa și față de sângele profeților Săi, și a trebuit să fie condamnat și ucis și 

El - de către propriii Săi copii! 

44 "Cuvântul" a devenit om și s-a întrupat dintr-un pântece virgin. A vorbit despre smerenie, iertare, 

iubire și înălțare spirituală și a fost persecutat și condamnat. Deși era Dumnezeu, a suferit și a murit, a fost 

batjocorit și biciuit ca un om. 

45 Oamenii care au reușit să pătrundă în secretele acelor revelații au descoperit adevărul și astăzi se 

închină în fața lui. 

46 Dar în acest timp confuzia se manifestă din nou, iar oamenii plini de mândrie în falsa lor măreție 

încearcă să alunge numele lui Isus și învățătura Sa din inima oamenilor - de aici întunericul - în timp ce 

Tatăl, împlinind profeția lui Ioel, deschide o nouă eră și își revarsă Duhul Său asupra întregii făpturi și a 

fiecărui suflet. El se lasă auzit, se face tangibil și vizibil, dezvăluindu-se în multe feluri. 

47 Natura își deschide pântecele și surprinde lumea și știința atunci când dezvăluie secrete care l-au 

uimit pe om și sunt voci care vorbesc despre o înțelepciune și o putere care sunt mai presus de orice 

cunoaștere umană. Mormintele păstrează trupurile moarte, dar sufletele scapă și se fac auzite pentru a 

mărturisi despre supraviețuirea sufletului. 

48 Ochii ființei umane - atât ai copilului, cât și ai adolescentului sau ai adultului - pătrund în material 

pentru a pătrunde în lumea de dincolo și pentru a contempla viața spirituală. 

49 Ascultați-i pe acești purtători de cuvânt stângaci și lipsiți de ambiție care pronunță învățături divine 

și veți descoperi că această manifestare este una dintre cele mai mari din această epocă, anunțată cu multe 

secole înainte. 

50 Cine nu a avut vise care au fost adevărate profeții și pe care le-a văzut ulterior împlinindu-se? 

Acum este timpul luminii, al trezirii sufletului adormit prin știință, fascinat de descoperirile materiale. 

51 Oamenii au numit acest timp și timpul luminii - datorită științei lor. Priviți cum străbat înălțimile 

cerurilor ca niște păsări. Vedeți cum stăpânesc mările și pământul și cum au descoperit lumina pentru a 

lumina noaptea. Zilnic, ei descoperă puteri și elemente care se combină și creează noi surprize pentru 

omenire, dar această lumină i-a orbit. Materialismul și vanitatea i-au făcut surzi la vocea inimii și a 

conștiinței. 

52 Astăzi, lumina Duhului Sfânt se revarsă asupra lumii pentru ca oamenii să-și ridice fața și să 

recunoască faptul că există un singur Dumnezeu și că legea Lui este una în care trebuie să se unească cu 

toții pentru ca faptele omenirii să fie mărețe și demne de Creator. 

53 Nu vă înșelați, căci înainte ca "pecetea a șasea" să se încheie, vor avea loc mari evenimente: 

Stelele vor da semne semnificative, națiunile pământului vor geme, iar de pe această planetă vor dispărea 

trei părți și va rămâne doar una singură, pe care sămânța Duhului Sfânt va răsări ca o viață nouă. Omenirea 

va începe atunci o nouă existență, unită într-o singură doctrină, o singură limbă și o singură legătură de 

pace și fraternitate. 

54 Cât de departe ești de vremea când trăiai sub legea naturii și auzeai în duhul tău vocea Domnului 

care spunea celor dintâi: "Creșteți și vă înmulțiți, umpleți pământul". 

55 Acum, spiritualizarea vă va permite să vă întoarceți la simplitate și naturalețe. Dar în sufletul 

vostru aveți lumina pe care ați cules-o pe lungul drum al dezvoltării. 

56 Lumina Spiritului, care a luminat primii pași ai omului și l-a însoțit pe cărări și poteci, pe vârfuri și 

în abisuri, îl va face să se întoarcă la începutul drumului. Spiritul nu se rătăcește niciodată, pentru că el 

este propria mea lumină. L-ați auzit vreodată spunându-vă să vă ucideți semenii, spunându-vă să vă 

lepădați de tatăl care v-a născut sau de mama care v-a conceput? L-ai auzit vreodată spunându-ți să faci 

ceea ce este interzis? Nu, copiii mei, Duhul Sfânt a fost o bună călăuză, sfătuitor și judecător, căci în 

Duhul sunt eu. 

57 De aceea v-am spus întotdeauna că oriunde ați fi, eu sunt cu voi. De ce, deși sunt atotputernic, Mă 

căutați în obiecte create de mâinile voastre? De ce ar trebui să mergeți la anumite locuri de adunare și apoi 

să spuneți: "Aici este Domnul, căci aceasta este casa Lui", când știți că Eu sunt universal? De ce vă lăsați 
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orbiți de festivități și ornamente, când știți că Eu locuiesc și Mă fac cunoscut în gloria naturii și în 

sanctuarul interior al sufletului vostru? 

58 Studiați învățătura mea ca buni ucenici și va fi mai multă lumină în sufletul vostru. 

59 Pe măsură ce Cuvântul meu coboară la voi zi de zi, credința se aprinde în unii și îndoiala crește în 

alții. Unii își iau hotărâri de a se amenda, iar alții se îndoiesc dacă sunt cu adevărat Eu cel care Mă limitez 

în acest Cuvânt pentru a crede și a reînnoi. Aceștia simt dorința de a Mă vedea pentru a crede în Mine și a 

nu se mai chinui. Dar, deoarece nu Mă văd cu ochii lor fizici, ei caută fenomene spirituale și supranaturale 

pentru a-și aprinde credința. 

60 Alții își închid ochii și încearcă să pătrundă în invizibil pentru a vedea Fața Mea, iar în efortul lor 

au devenit obosiți. Dar apoi, când mințile lor obosite au adormit, în timp ce sufletul înălțat locuiește în 

spațiile spirituale, Eu am coborât să vorbesc cu el, să-i dau învățătura Mea și să-i aprind credința. 

La trezirea din acel somn adânc, atât sufletul cât și trupul s-au simțit reînnoiți și au văzut viața luminată 

de o lumină nouă. Apoi îți amintești vag visul și îi spui: "L-am visat pe Iisus. A fost cu adevărat Maestrul 

cu mine?" 

61 Adevărat vă spun că sufletul are mulți ochi ca să Mă privească. Cunoașteți acest dar și desfășurați-

l. Pentru că prin ea se va împlini cuvântul acelui profet care a spus că va veni vremea când oamenii vor 

avea viziuni și vise profetice. 

62 Vă mai spun: Studiați bine aceste învățături, ca să nu căutați și să nu credeți în falșii profeți și 

clarvăzători ai acestei lumi. 

63 În toate timpurile v-am pregătit sufletul pentru a se conecta direct cu Mine, iar în acest Al Treilea 

Timp ar trebui să fi atins deja o mare înălțime. Dacă ar fi fost așa când am venit în spirit, nu v-ați fi îndoit 

și nici nu ați fi vrut să mă atingeți cu mâinile voastre. 

64 Când vă vorbesc despre vremurile de odinioară, voi nu înțelegeți nimic, pentru că nici măcar nu ați 

citit Scripturile. 

65 Am făcut cunoscută cea de-a treia învățătură a Mea încă din anul 1866 și, deși totul a fost prezis, 

mulți dintre voi s-au îndoit - unii din ignoranță, alții din confuzie din cauza unor interpretări greșite ale 

Scripturilor. De aceea, astăzi, în timp ce am pregătit sala de mese și masa pentru ca voi să mâncați hrana 

vieții veșnice, v-am găsit fără pregătire și a trebuit să mă fac cunoscut cu infinită răbdare în așteptarea 

înălțării și trezirii voastre. 

66 Reînnoiți-vă, renunțați la fanatismul vostru religios, încetați să mai fiți ipocriți și egoiști și vă veți 

simți ca niște oameni noi. Atunci nu va mai trebui să vă întrebați dacă Eu sunt cel care coboară la voi. 

Pentru că puritatea inimii voastre va face ca sufletul vostru să simtă prezența Mea. Credința este una dintre 

cele mai mari virtuți - atingeți-o. 

67 De fiecare dată îi întâlnești pe orbi, pe șchiopi, pe cei bolnavi fără speranță. Trebuie să le vindecați 

prin credința voastră și să aprindeți lumina în inimile semenilor voștri. 

68 Printre voi există deja exemple de ceea ce puteți realiza prin credința voastră în Mine. Există multe 

mărturii ale minunilor pe care le poți obține prin credință. 

69 Nu permiteți ca anul 1950 să vă surprindă slabi în credință. Căci atunci necazul vostru ar fi mare, 

pentru că v-ați simți ca niște orfani. 

70 Astăzi Mă prezint în fața "călătorilor" pentru a le arăta adevărata cale. Nu mă opresc să judec dacă 

hainele lor sunt regale sau jalnice, ci caut un sanctuar în inima lor. 

71 Îl ajut pe cel care cade la pământ, copleșit de oboseală, să se ridice din nou și îl fac să înțeleagă că, 

dacă a hulit pe Dumnezeu, a respins puterea și lumina Mea. 

72 Roagă-te pentru ca mintea ta să nu-ți scape de sub control în timpul încercărilor. Pentru că într-un 

moment de violență poți deveni "orb" și poți pierde tot ce ai în suflet. 

73 Acum vă puteți imagina de ce omenirea a pierdut tot mai mult tot ceea ce o făcea măreață și nobilă 

din punct de vedere spiritual. 

74 M-am dus să te întâlnesc pentru că am văzut cum erai aproape de a cădea în abis, gata să ceri să ți 

se scurteze zilele. Dar când ați auzit cuvântul meu, v-ați ridicat din nou, pentru că ați înțeles că trebuie să 

trăiți pe pământ până la momentul stabilit de Divinitatea mea. 
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75 Pentru a vă dovedi că darurile voastre spirituale sunt din nou la dispoziția voastră, v-am spus: 

Întindeți mâna în numele meu când forțele naturii se dezlănțuie și veți vedea că ele vă ascultă. 

76 Aceste minuni vă vor spori credința și, când vă veți gândi mai puțin, vă veți transforma în 

"lucrătorii" mei. 

Apoi veți primi lecții mai profunde de la Maestrul vostru, astfel încât să obțineți o mare echipare și să 

știți cum să îi primiți pe cei care vor veni să vă testeze și pe cei care vă vor distruge. 

77 Dacă știi cu adevărat cum să dai mărturie despre Cuvântul Meu, vei vedea mulți dintre semenii tăi 

lăudându-Mă și împlinind porunca care îți spune: "Iubiți-vă unii pe alții". 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 251  
1 În acest moment sunteți uimiți când vedeți miracolele pe care le puteți face prin darurile voastre. 

Atunci nu vă veți mai simți săraci sau dezmoșteniți, pentru că la fiecare pas veți avea dovada că vă iubesc 

și că sunt cu ochii pe voi. 

2 Darurile au fost deja plasate în sufletul tău în momentul creației tale. Dar a fost necesar ca eu să 

vin să vă învăț și să călătoriți pe distanțe lungi, dezvoltându-vă din ce în ce mai mult, pentru ca aceste 

daruri să înceapă să se dezvăluie. 

3 Mai ales în zilele noastre, sufletul omului a simțit că trăiește într-o nouă eră, că lumina unei noi 

zile strălucește asupra sa. A trăit un cutremur, o neliniște care a trezit-o din letargia profundă în care îi 

adormiseră darurile și capacitățile. 

4 În prezent, omul încă își pune întrebări, el doar bănuiește. Dar în curând va veni ceasul în care va 

exclama cu certitudine: "Iată calea", și o va urma cu credință. 

5 Cine ar putea opri progresul sufletelor acestei umanități odată ce au pornit la drum și cine ar putea 

schimba traseul marcat de lumina mea? Nimeni și nimic nu va putea opri trezirea spirituală a oamenilor, 

care se ridică în dorința de a primi moștenirea și mesajul pe care le-a adus cea de-a treia eră. 

6 Aș fi putut să te trezesc cu mult timp în urmă. Dar am vrut să vin la voi la momentul potrivit, când 

ați fi obosit de somnul adânc în care v-ați scufundat și când spaima de păcatele voastre și de războaiele 

voastre perpetue v-ar fi eliberat de patimile naturii voastre materiale. 

7 Astăzi un popor, mâine altul, iar după aceea alții se vor trezi luminați de o lumină interioară care le 

va vorbi tuturor de spiritualizare. 

8 La momentul trezirii acestor popoare, voi fi gata să mă dezvălui lor. Vocea Tatălui va fi cea care 

va răspunde la chemarea copiilor. Dar vă spun cu adevărat că nu Mă voi manifesta tuturor în același mod. 

De exemplu, această manifestare pe care am avut-o cu voi prin intermediul intelectului uman v-a fost 

acordată doar vouă, și vă puteți considera ca fiind cei care s-au trezit primii la începutul acestei epoci. 

9 Momentul în care Mă voi face cunoscut sub această formă este deja indicat și nu există niciun 

spiritist care să nu cunoască anul și ziua în care se va încheia această perioadă. 

10 Când îmi voi încheia învățătura printre voi, va trebui să vă pregătiți pentru a împrăștia această 

sămânță printre popoarele lumii, cu care îi veți ajuta foarte mult pe semenii voștri în momentele critice ale 

trezirii lor. Ei se vor pregăti, având în vedere certitudinea premonițiilor lor și realitatea mesajului meu, 

pentru a mă primi în formă spirituală. Așa cum m-am revelat vouă în funcție de pregătirea fiecărei adunări 

și a fiecărui purtător de cuvânt, tot așa mă voi manifesta și lor în funcție de spiritualitatea fiecărei 

comunități și de devotamentul care domnește în adunările lor. 

11 Scrieți cuvântul meu și păstrați-l pentru ca, la momentul potrivit, să îl faceți cunoscut. Căci ea va fi 

temelia și punctul de plecare pentru noile biserici care se vor ridica în lume pentru viața spirituală. 

12 Nu permiteți ca mesajul Meu să fie amestecat cu ideile materializate și cu erorile celor care M-au 

servit ca instrumente, pentru că atunci nu veți fi transmis nealterat rodul pe care vi l-am încredințat. V-am 

instruit de-a lungul unei lungi perioade de timp pentru a cunoaște Esența Mea Divină, astfel încât să vă 

puteți elibera de orice preferință umană. 

13 Lumina Duhului Meu va urma pașii celor care Mă înțeleg și care vor porni mâine să interpreteze 

poruncile Mele cu cea mai mare conștiinciozitate de care sunt capabili. Pentru că pe drumul lor vor 

experimenta că lupta, sacrificiile și eforturile lor nu au fost în zadar. Îi voi surprinde în munca lor și îi voi 

anunța că în curând vor aștepta alte comunități, că în curând vor putea să se apuce de semănat, pentru că 

sămânța a ajuns la maturitate. 

14 Va fi o explozie emoțională și lacrimi de bucurie printre discipolii mei când vor fi martori la 

împlinirea cuvântului meu. 

15 Nu va trebui să bateți la uși în căutarea celui care vă va asculta. Căci veți descoperi că vor fi 

semenii voștri care vă vor căuta și vă vor chema. Pentru Mine este suficient dacă vă pregătiți. Atunci vă 

voi arăta căile, vă voi spune ce să faceți și vă voi conduce la cei care se vor întoarce la poporul meu în 

dorința lor de a da mărturie de iubire, spiritualitate și milă. 

16 Dacă, prin armonia voastră, veți forma comunitatea pe care o aștept de la voi, nu va trebui să faceți 

un efort pentru a vă face cunoscuți, pentru că atunci vor fi alții care vor îndeplini această sarcină, 
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răspândind din inimă în inimă vestea că există o comunitate în sânul căreia strălucește lumina unui mesaj 

divin care este pâinea vieții spirituale pentru toți oamenii. 

17 Eu vă spun: Încredeți-vă în Mine, oameni buni. Când veți fi izgoniți din sânul societății voastre, 

când veți fi izgoniți din orașele în care locuiți, vă voi duce departe de prigonitorii voștri, vă voi duce în 

deșert, la munte, în văi îndepărtate sau pe malul mării, și acolo vă voi hrăni, așa cum am hrănit poporul lui 

Israel în deșert, trimițându-i mană. 

18 Acum aduc o nouă mană pentru poporul Meu, care va coborî în curând, de îndată ce încercările îi 

vor copleși pe aleșii Mei. 

19 Încercările vor veni, pentru că cuvântul meu se adeverește întotdeauna. Ele vor servi la unirea 

poporului meu, așa cum Israel s-a unit în Egipt sub robia lui Faraon. 

20 Când vor veni încercările, doar cei care Mă iubesc vor rămâne pe această cale - cei curajoși și 

credincioși. Cei falși, ipocriții, cei care se tem de lume, cei care nu Mă urmează din dragoste, vor pleca. 

Îmi va fi de ajuns să-i văd uniți pe cei care Mă iubesc cu adevărat, pentru ca apoi să spun lumii: acesta este 

poporul Meu, aceasta este sămânța Mea. 

21 Vă asigur că aceia dintre voi care Mă urmează cu toată credința sufletului lor nu vor duce lipsă nici 

de apă, nici de pâine, pentru că nimeni nu a fost vreodată înșelat în credința sa. 

22 Îi aud deja pe unii întrebându-Mă în inima lor: "Stăpâne, când se vor întâmpla toate acestea?". Și 

asta pentru că vă este frică, pentru că tremurați când vă anunț aceste încercări. Dar eu vă spun: Cel care se 

teme nu merge în deșert, ci rămâne în oraș, unde poate suporta mai ușor asuprirea, pentru că s-a obișnuit 

cu servitutea și umilința. Dar dacă își deschide ochii la adevăr, să i se umple inima de curaj și de credință; 

dacă merge în deșert, să pornească la drum cu dorința de a obține libertatea sufletului său și pacea inimii 

sale. 

23 Mă întrebi când va veni această încercare? Vă spun că pentru unii a venit deja, iar pentru alții se va 

prezenta mai târziu, până când veți fi cu toții pregătiți și întăriți. 

24 Încercările vin într-un mod atât de subtil încât, de multe ori, nici măcar nu-ți dai seama când au 

venit și când s-au terminat. Ce s-ar întâmpla cu tine dacă ți-aș spune data, ziua și ora la care să le aștepți? 

25 Câți dintre voi trăiesc deja în deșertul despre care v-am vorbit astăzi, hrănindu-se cu mană nouă. 

Sunt cei care - excluși din sânul societății - au fost judecați greșit de rudele și prietenii lor. Ei sunt cei 

cărora li s-a refuzat salutul și li s-au închis ușile pentru a lucra. Ei sunt, de asemenea, cei care au fost 

condamnați ca eretici, trădători și apostați și au fost scoși din turma bisericilor lor. 

26 Au îndurat calomnii, priviri rele, umilințe, batjocură și dispreț. Totuși, ei au îndurat toate acestea 

cu răbdare, știind că nu au pierdut nimic și că au câștigat harul de a Mă asculta. 

27 Ei au trebuit să se retragă în "deșert", dar nu într-un deșert material, ci într-un refugiu spiritual, 

chiar dacă au continuat să trăiască fizic acolo unde trăiseră întotdeauna. 

28 Acolo, în acel refugiu spiritual, au găsit o pace pe care nu o cunoșteau înainte, au avut satisfacții pe 

care nimeni nu le dădea înainte, și dacă la început au simțit singurătate pentru că nu au putut să perceapă 

prezența Mea, astăzi Îmi mulțumesc pentru că nu le-a lipsit nimic și pentru că nimeni nu i-a învins. 

29 Viața de plăcere pe care o duceau înainte a fost lăsată în urmă, tot ce era fals, tot ce era superficial 

a dispărut. Pentru că a venit timpul ca ei să găsească adevărul și să se agațe de el cu toată puterea ființei 

lor. 

30 Ferice de oamenii de bunăvoință și de credință, căci ei nu vor deveni victimele dușmanilor lor. 

Puterea mea reține mâna care vrea să-i ucidă, lumina mea îl surprinde pe cel care îi pândește, pentru ca ei 

să înainteze fără să fie opriți, pentru că îi așteaptă Țara Făgăduinței. În ea se pregătește un ospăț pentru 

momentul în care veți intra cu toții în el. 

31 Cuvântul Meu a atins corzile multor inimi care Mi-au spus: "Doamne, nimeni nu spune adevărul ca 

Tine, căci de când Te-am urmat în acest timp, a trebuit să îndurăm judecățile semenilor noștri, care au fost 

ca ierburile amare pe care le-a mâncat poporul Tău în noaptea eliberării din Egipt". 

32 Amintiți-vă de credința voastră, popor iubit, și veți vedea cum chiar și cei care v-au respins vor 

veni să vă mărească rândurile. Pentru că și lor li se va lansa apelul, și lor li se va oferi ocazia de a se 

elibera de viețile lor materializate și false pentru a umple golul din sufletele lor cu esența divină pe care 

această Lucrare o oferă din belșug. 
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33 Apelul poate veni la toți în același timp, dar nu toți pot răspunde în același timp. Unii vor fi gata să 

se grăbească, alții nu vor putea face acest lucru pentru că sufletul lor nu este încă suficient de dezvoltat 

pentru a se apuca să-și îndeplinească misiunea. 

34 Vă spun acest lucru pentru ca, atunci când vă vorbesc despre cei chemați și cei aleși, să știți că, în 

orice moment, sunt mulți chemați și puțini aleși, pentru că îi aleg doar pe cei care sunt pregătiți, iar toți cei 

care au fost chemați și nu au fost aleși vor trebui să aștepte o vreme pentru a fi chemați din nou. 

35 Nu vă amintiți că v-am spus de multe ori că am bătut la ușile inimilor voastre pentru prima, a doua 

și a treia oară, și că doar atunci când ați fost treji și pregătiți v-ați grăbit să răspundeți la chemarea mea? 

De aceea, nu disperați în fața celor cărora le ajunge mesajul meu și care nu manifestă niciun interes. 

36 Îndeplinește-ți misiunea de a-mi face cunoscut cuvântul și fii mulțumit de rezultatul imediat sau 

ulterior al muncii tale. 

37 Căutați în cuvântul meu forța pe care ați simțit că vă lipsește pentru a vă separa de răul care există 

în viețile voastre, pentru că ați permis ca obiceiurile, obiceiurile, tradițiile și viciile strămoșilor voștri să 

prindă rădăcini în inimile voastre. 

38 Acum a izbucnit o bătălie în interiorul vostru, pentru că vocea conștiinței devine din ce în ce mai 

clar auzită. Dar inima ta încă se împotrivește pentru că, în atașamentul ei față de simțuri, este mai mult 

înclinată spre trup decât spre suflet. 

39 Vă binecuvântez lupta voastră interioară pentru că este un semn că simțiți dragoste pentru Mine, că 

recunoașteți adevărul și dreptatea Cuvântului Meu. 

40 Sunt momente în care te temi că "carnea" învinge în tine, pentru că credința și iubirea ta sunt încă 

slabe în fața ispitei. Atunci veniți în grabă să Mă ascultați, sperând să găsiți în Cuvântul Meu armele 

necesare pentru a lupta împotriva păcatului și a întunericului. Vii mâhnit, mâhnit, dorind să fie posibil ca 

privirea mea să nu te descopere, deși știi că nu vei scăpa nici o clipă de privirea mea. 

Mai târziu, când ai primit în inima ta tandrețea Cuvântului Meu, lași lacrimile să curgă cu o 

dezinhibiție care îți ușurează din ce în ce mai mult povara sufletului. Apoi, în cele din urmă, te gândești că, 

de vreme ce te-am primit cu o dragoste atât de mare, acest lucru s-a întâmplat pentru că nu am pătruns în 

inima ta și nu am descoperit în ea tot ceea ce te face să te rușinezi în fața mea. 

41 O, voi, copii mici și slabi, care nu-l cunoașteți încă pe Stăpânul vostru! Ce s-ar întâmpla cu voi, 

care căutați putere de la Mine să nu mai păcătuiți, dacă în loc de cuvinte de iertare, de încurajare, de 

dragoste și de înțelepciune, v-aș primi cu condamnări și judecăți, cu reproșuri, amenințări și pedepse? Se 

va sfârși într-o zi cu voi îndoindu-vă de acest cuvânt și apoi aruncându-vă fără rețineri în brațele 

materialismului. Să nu spuneți că privirea mea nu vă descoperă în momentele în care vă dau cuvântul meu 

prin intermediul purtătorului de cuvânt. 

42 Priviți această mulțime de "lucrători", de slujitori în această lucrare: și ei, ca și voi, au venit cu 

inima plină de suferință și de pasiuni dezlănțuite, și ei au fost zguduiți de Cuvântul Meu și au cunoscut 

lupta interioară a sufletului cu carnea, și ei au crezut că privirea Mea nu i-a descoperit printre mulțimile de 

oameni pentru că nu le-am reproșat păcatele lor în Cuvântul Meu. 

Acum sunt aici, pe terenul meu agricol, îndeplinind în pace o sarcină pe care le-am încredințat-o. 

Pentru că, în cele din urmă, credința a intrat în inimile lor, pentru că după bătălie a fost pace în sufletele lor 

și pentru că au înțeles că nu vor putea scăpa niciodată de privirea mea divină, care te urmărește oriunde te-

ai duce. 

43 Ei încă mai sunt ispitiți de lume și de carne, iar acest lucru servește pentru a le testa dragostea, 

credința și loialitatea și pentru ca ei să nu adoarmă. Unii obișnuiesc să sfideze lumea, în timp ce puterea 

lor spirituală nu este încă suficient de mare pentru a-i salva de toate căderile. Aceștia sunt cei care cad și se 

ridică din nou - cei care pleacă astăzi și se întorc mâine, până când vine ziua în care nu mai sunt slabi și 

sunt capabili să rămână în adevăr până la sfârșit. 

44 Voi face noi "lucrători" din voi, cei care veniți astăzi aici întristați pentru că nu vă puteți controla 

slăbiciunile, chiar dacă vi se pare imposibil în prezent să fiți de folos cuiva. Atunci veți vedea un miracol 

devenit realitate în ființa voastră, pentru că veți fi martorii transformării voastre spirituale. Atunci cei slabi 

se vor simți puternici și cei necredincioși fervenți. 
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45 Ferice de cei care, după ce au păcătuit, se pocăiesc și plâng pentru că M-au jignit. Fericiți cei săraci 

din punct de vedere spiritual, căci am venit să-i încurajez și să-i fac biruitori asupra lumii, a păcatului, a 

materialismului și a viciilor. 

46 Mâine va trebui să dați mărturie despre miracolul convertirii și al reînnoirii voastre. Mâine veți fi o 

carte deschisă pentru semenii voștri și din paginile ei, adică din trecutul vostru, veți extrage toată lumina 

experienței și înțelepciunea pe care ați dobândit-o în Munca mea, pentru a o oferi semenilor voștri ca rod 

copt al luptei, pregătirii și victoriei voastre. 

47 În națiuni, în provinciile și în satele unde oamenii așteaptă cu nerăbdare venirea mea, unde simt 

prezența Cuvântului meu, mărturia "lucrătorilor" mei va coborî ca o adevărată rouă cerească asupra 

sufletelor însetate ale oamenilor. 

48 V-am spus deja că martorii și adepții mei vor fi respinși, batjocoriți și persecutați, dar și alții îi vor 

crede și îi vor binecuvânta. Va fi o altă bătălie pe care o voi binecuvânta și eu. Căci acolo unde există 

lupte, vor exista și victorii. 

49 Pentru ca toți oamenii de pe pământ să poată crede în adevărul acestui mesaj, am făcut ca acele 

semne profețite în timpurile străvechi să fie perceptibile în tot cercul pământesc, profeții care vorbeau 

despre revenirea mea.  

De aceea, când această Bună Vestire va ajunge la națiuni, oamenii vor cerceta și vor examina tot ceea 

ce li s-a spus în acele vremuri și, surprinși și bucuroși, vor descoperi că tot ceea ce a fost anunțat și promis 

cu privire la revenirea Mea s-a împlinit cu fidelitate, așa cum se cuvine Celui care are o singură Voință, un 

singur Cuvânt și o singură Lege.  

50 V-am spus în învățăturile mele că viața este Via Dolorosa a sufletului și că acesta este sfârșitul 

existenței sale pe pământ. Este Calvarul său pe care ar trebui să vă străduiți să Mă luați drept exemplu, 

punând în practică exemplele Mele. 

51 Fericite sunt sufletele care ajung pe vârf cu credință și virtute. În momentul în care se vor 

desprinde de învelișul trupului lor, vor experimenta mângâierea Tatălui ca o recompensă pentru curajul și 

dragostea lor. Aceștia sunt cei care vor intra în veșnicie fără să se poticnească. 

52 Cuvântul meu din acest timp îi va ajuta pe oameni să înțeleagă întregul sens al legii și al învățăturii 

mele, iar împlinirea pe care omul le va da acestora îi va da fericire - o fericire a inimii și o pace a 

sufletului. Pentru că sufletul își va găsi fericirea perfectă doar în casa căreia îi aparține. 

53 Câte ocazii ai în permanență de a fi bun și folositor aproapelui tău. Fiecare casă este un câmp 

potrivit pentru a-mi semăna sămânța. Fiecare oraș și fiecare popor este ca un pământ însetat de milă și de 

iubire, iar eu vă fac semănători, ca să dați oamenilor mângâierea voastră și să semănați pacea. 

54 Lucrările, cuvintele și rugăciunile sunt mijloacele pe care ar trebui și le puteți folosi pentru a 

îndeplini sarcina de a vă servi și iubi semenii din lume. 

55 V-am învățat rugăciunea perfectă, care este adevăratul limbaj al sufletului și care îl aduce pe om în 

contact direct cu mine. 

56 Eu v-am dat darul Cuvântului, care este expresia luminii din suflet și a iubirii din inimă. 

57 Oameni care auziți Cuvântul Meu: Nu spuneți că vă cer prea mult, pentru că știu mai bine decât 

voi înșivă de ce sunteți capabili. 

58 Astăzi te simți slab, ciudat, incapabil și nedemn, pentru că îți examinezi interiorul și descoperi 

multe slăbiciuni, multe lipsuri care nu te lasă să simți durerea celorlalți. Dar mai întâi te voi vindeca, te voi 

face să simți pacea mea, îți voi încuraja inima și îți voi curăța calea. Atunci nu veți mai avea temeri, nu 

veți mai avea îndoieli și nu vă veți mai simți incapabili. 

59 De aceea v-am lăsat să mă ascultați pentru o vreme, pentru a vă încuraja puțin câte puțin prin 

cuvântul meu, fără să vă trimit încă în provincie. Dar când sufletele voastre vor fi impregnate de Esența 

Mea, nu vor mai aștepta încercări sau semne pentru a porni la drum, căci vor primi prin inspirație ceea ce 

trebuie să facă. 

60 Rugați-vă, oameni buni, și pe măsură ce vă rugați, voi revărsa pacea Mea asupra tuturor popoarelor 

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

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

că se va întâmpla în viața voastră ceva ce ați sperat de mult timp - ceva imposibil de realizat pentru unii. 

Pentru unii, ceea ce ofer va veni curând, pentru alții voi aștepta. Dar, vă spun cu adevărat, nu va fi nimeni 
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care să nu primească dovada mea de iubire. Când acest har va ajunge la fiecare dintre voi, vă veți aminti 

de Cuvântul Meu, iar credința voastră va crește. 

62 Nu disperați, nu vărsați lacrimi, știți cum să așteptați acest ceas urmând instrucțiunile mele, 

rugându-vă și veghind. 

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

de pacea mea? Străduiți-vă să fiți mereu cu Mine prin practicarea completă a Doctrinei Mele și veți vedea 

pacea și lumina Mea prevalând asupra nenorocirilor și plăgilor voastre. 

64 Înțelegeți că suferințele voastre nu sunt inutile, ci că aveți sarcina de a deveni rezistenți mental și 

fizic pentru a putea face parte din numărul semănătorilor mei. 

65 Cei care vor să aducă mângâiere oamenilor, cei care vor să-i ridice pe cei căzuți, cei care vor să 

dea putere celor slabi, trebuie să fie luminați de lumina experienței, trebuie să fie întăriți în luptă și în 

încercări. Nici o imagine a durerii nu trebuie să-i descurajeze, nu trebuie să se teamă de nemulțumirea 

vreunui vecin, nu trebuie să fugă de vreo durere atunci când mâinile se întind spre ei în dorința de milă. 

66 Acolo, printre cei care sunt împietriți în viciu și durere, veți vedea mulți care se ridică spre lumină, 

căutând reînnoirea și spiritualizarea. Dar, pentru ca această inspirație să ajungă la ei, trebuie să puneți în 

inimile lor o adevărată dovadă de fraternitate, o acțiune care este raza de lumină care îndepărtează 

întunericul de cel care suferă. 

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

interior pentru îndeplinirea unei misiuni dificile. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 252  
1 Oameni buni, voi ați fost martori la manifestarea mea în acest timp. Sunteți pregătit să o 

interpretați și să fiți un exemplu pentru "ultimii". Voi știți motivul venirii mele, așa cum știți motivul 

plecării mele când va veni ora stabilită de mine. 

2 Nu aveți de ce să vă temeți de lume, pentru că sunteți discipolii mei. Nu pentru că sunteți umili 

deveniți nevoiași. Nu confundați umilința sufletului cu sărăcia trupului. Nu vă pierdeți drepturile de ființe 

umane pentru că sunteți spiritualiști - dimpotrivă. Cel care înțelege spiritualizarea și o aplică în viața sa 

este proprietarul a tot ceea ce îl înconjoară, trăiește și se bucură cu o intensitate mai mare decât cel care 

vede și înțelege doar ceea ce este material. 

3 Oamenii spiritualizați sunt cei care poartă pe bună dreptate numele de "ucenici ai lui Hristos" în 

Epoca a treia - oameni care știu să dea lui Dumnezeu ceea ce aparține sufletului și lumii ceea ce aparține 

materiei - oameni care fac din toate legile una singură, care constă în a-L iubi pe Creatorul lor și în a-L 

iubi în aproapele lor. 

4 Un om pregătit prin învățătura mea va fi capabil să facă lucrări supraomenești.  

5 O lumină va curge din sufletul și din trupul său, o putere și o tărie care îi vor permite să realizeze 

ceea ce inteligența singură nu este capabilă să realizeze.  

6 Veți ajunge la acest grad de înălțare conform voinței mele, iubiți oameni, pentru că atunci fiecare 

dintre faptele voastre va fi o mărturie a adevărului meu. Din cuvintele tale, ca și din rugăciunile tale, dar și 

din mâinile tale, va curge balsamul divin al vindecării, care va fi beatitudine și eliberare pentru cei bolnavi 

fizic sau psihic; din cuvintele tale va izvorî lumina care aduce credința în suflete, iar rugăciunea ta va fi 

mijlocul prin care sufletul este purtat să semene binele în calea sa. 

7 Acesta este viitorul celor care Mă urmează și știu cum să interpreteze și să urmeze învățăturile 

Mele. 

8 "Vegheați" de acum înainte, pentru ca mintea voastră să nu se întunece niciodată, pentru ca în 

încercările pe care va trebui să le trăiți să nu trădați ceea ce este credința voastră de astăzi. 

9 Câtă bucurie va fi în acest popor atunci când se va elibera de imperfecțiunile sale și va pune în 

practică cuvântul meu conform voinței mele. 

10 Acum aveți încă multe obstacole care vă împiedică să progresați spre spiritualizare. Cunoașteți 

obstacolele care sunt lipsa voastră de unitate, tendința voastră de a vă exterioriza actele de cult și lipsa unei 

adevărate iubiri față de aproapele. 

11 Încă nu a apărut printre voi poporul puternic, idealist și militant - poporul în care omenirea poate 

găsi consilierul, medicul, fratele, conducătorul. Încă nu a apărut printre voi poporul care, în unitatea și 

fraternitatea sa, seamănă cu o casă imensă, plină de pace, respect și iubire, în care pâinea unuia este și a 

celorlalți, iar acoperișul unuia este al tuturor. 

12 Unde este acest exemplu? Când v-ați luptat pentru un astfel de ideal? 

13 Nu este un reproș ceea ce vă spun, oameni buni, este cuvântul unui tată care vrea doar binele 

copiilor săi și care, pentru a obține acest lucru, trebuie să le arate greșelile și să-i ajute să le corecteze. 

14 Voi rămâne pentru o vreme și vă voi da cuvântul meu. Voi continua să fac revelații în ea și să 

dezvălui ceea ce am păstrat pentru acest timp, iar în învățătura mea voi continua să răspândesc lumina 

necesară pentru ca omenirea să se salveze de confuzia care se apropie. 

15 V-am anunțat că va veni o vreme în care veți asista la apariția multor "spiritismelor" și că va trebui 

să vă antrenați pentru a descoperi care dintre ele sunt bazate pe adevăr și care pe înșelăciune. 

16 Veți vedea manifestări false, atribuite Mie; zvonuri despre mesageri divini care aduc mesaje lumii; 

secte numite cele Șapte Peceți și multe învățături confuze și ambigue. 

17 Toate acestea vor fi rezultatul marii confuzii spirituale pe care a pregătit-o omenirea. Dar nu vă 

îngrijorați; pe de altă parte, asigurați-vă că trăiți cu vigilență și rugăciune, atunci nu veți ceda confuziei 

spirituale, pentru că Cuvântul meu va fi lumină în momentele de întuneric cel mai mare, care vă va face să 

vedeți adevărul meu limpede și etern.  

18 Înțelegeți că acum este un timp de studiu, de instruire și de revelații. Nu fiți neglijenți sau 

neglijenți, pentru că mai târziu veți vărsa lacrimi pentru timpul pierdut. 
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19 Dezvoltă-ți intuiția pentru ca sufletul tău să-ți dezvăluie sarcina pe care și-a asumat-o. Lasă-l să 

lucreze în Lucrarea Mea, dă-i posibilitatea să îndeplinească promisiunea pe care Mi-a făcut-o și care este 

scrisă în spiritul său. Dacă Eu, Maestrul vostru, v-am promis că voi veni în acest timp pentru a vă lumina 

existența prin Cuvântul Meu, de ce nu și-ar respecta discipolii cuvântul de a se întoarce la Mine? 

20 Nu am vrut să vă surprind cu prezența mea în acest moment. Căci cuvântul Meu a fost scris și 

lumea a știut de întoarcerea Mea. Să nu se mire nimeni că atunci când l-am chemat să asculte învățătura 

Mea, a fost cu intenția de a-i confirma darurile și sarcinile pe care le-am pus în sufletul său atunci când l-

am trimis pe pământ. 

21 Împlinindu-mi promisiunea față de voi, v-am dat dovada că Cuvântul Meu se împlinește mai 

presus de toate lucrurile create, pentru ca în felul acesta - când va veni ceasul să se încheie între voi - 

nimeni să nu poată spune că nu știa acest lucru, nimeni să spună că a fost surprins de el, nici să răspundă 

spunând că nu a avut timp să se pregătească pentru asta. 

22 Învățați încă de pe acum să respectați voința Mea, ascultând de ordinele Mele și iubind tot ceea ce 

vă ofer. Oricine Mă iubește și face voia Mea este copilul Meu și ucenicul Meu. Cine nu respectă voința 

mea și o face pe a lui, este copilul meu, dar nu ucenicul meu, pentru că nu mă iubește și nici nu mă ia ca 

exemplu. 

23 În învățătura Mea vă dau standardele pentru ca voi să triumfați ca discipoli ai acestei lucrări, 

pentru ca să nu vă poticniți și să nu comiteți erori care vă vor face mai târziu să plângeți cu amar. 

24 Vă spun încă de pe acum că aceia care vor semăna cu adevărat această sămânță cu cordialitatea cu 

care v-am încredințat-o, își vor continua drumul în pace. Ușile se vor deschide pentru ei care au fost surzi 

la bătăile lor; și chiar dacă li se vor opune, nu vor fi niciodată înfrânți în luptă, deoarece virtutea lor îi va 

face să supraviețuiască tuturor încercărilor. 

25 Pe de altă parte, cei care ignoră vocea conștiinței lor, care nu ascultă de cuvintele Mele și Mă 

trădează, vor fi mereu la mila dușmanilor lor, vor trăi fără pace și vor simți frica de moarte.  

26 Este corect, îi întreb pe discipolii Mei, să prezentați omenirii o lucrare perfectă, precum cea pe care 

v-am dezvăluit-o, în așa fel încât să fie considerată o aberație sau să fie considerată ca fiind o altă doctrină 

și teorie care a apărut în aceste vremuri ca rod al confuziei spirituale dominante? 

27 Ar fi corect ca voi, pe care v-am iubit atât de mult și v-am instruit cu Cuvântul meu pentru ca 

mărturia voastră să fie pură, să cădeți în mâinile justiției pământești ca victime ale erorilor voastre, sau să 

fiți persecutați și împrăștiați pentru că vecinii voștri vă consideră dăunători? Credeți că învățătura mea, 

urmată corect, ar putea aduce astfel de evenimente? Nu, discipoli. Lăsați-Mă să vă vorbesc în acest fel, 

căci știu de ce o fac. Mâine, când nu vă voi mai vorbi în acest fel, veți ști de ce v-am vorbit în acest fel și 

veți spune: "Maestrul știa exact de câte slăbiciuni vom suferi. Nimic nu scapă înțelepciunii Sale." 

28 Vreau ca, după încheierea proclamației mele, să aveți o idee clară despre ce este această învățătură, 

pentru ca voi să o urmați în mod corect; căci până acum, printre mulțimile care au ascultat cuvântul meu, 

nu au apărut încă adevărații spiritiști. Până acum, ceea ce ați practicat nu a fost spiritism, ci doar concepția 

voastră despre ceea ce este Lucrarea mea, dar care este departe de adevărata spiritualitate. 

29 Trebuie să fiți puternici să recunoașteți că v-ați rătăcit; trebuie să vă ridicați pentru a vă îmbunătăți 

obiceiurile și să vă străduiți cu zel ca adevărul și puritatea acestei învățături să strălucească printre voi. 

30 Nu vă fie teamă să schimbați partea exterioară a formelor voastre de închinare și cult, atâta timp 

cât nu denaturați esența învățăturilor mele.  

31 Vă voi da răsplata, vă voi răsplăti tot ceea ce faceți în efort și sacrificiu pentru îmbunătățirea 

lucrărilor voastre în modul în care v-am arătat. 

32 Mulți dintre voi investighează manifestarea mea pentru a se convinge dacă este adevărată sau nu. 

Dar de multe ori o judeci după aspect în loc să-i cercetezi semnificația și ajungi să te înșeli din acest 

motiv. 

33 V-am văzut privindu-i pe purtătorii mei de voce chiar și în cele mai mici mișcări ale lor, v-am 

văzut surprinși când i-ați văzut plângând sau la fel de umani ca voi. Atunci inima ta a dat frâu liber la 

blasfemii și a negat adevărul proclamației mele. 

Am auzit când ați spus: "Cum pot aceștia să se numească pe ei înșiși "scăunele" sau purtători de voce ai 

lui Isus, din moment ce i-am văzut slabi, patetici și umani ca orice muritor?". 
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Ah, voi, suflete senzuale, care căutați adevărul doar în ceea ce puteți vedea sau atinge! Și în acele zile, 

oamenii M-au condamnat pentru că M-am născut în sărăcie și s-au supărat când au văzut trupul Meu 

sângerând pe cruce și buzele Mele plângând. Biete ființe umane care nu au putut înțelege misterul sau 

sensul fiecăreia dintre acțiunile Mele. 

34 Pentru cei care simt prezența Mea în sufletul lor, sensul Cuvântului Meu, lumina învățăturii Mele, 

strălucirea iubirii Mele, mângâierea milei Mele spirituale sunt suficiente. Aceștia sunt cei care închid ochii 

la tot ceea ce este exterior pentru a Mă căuta cu sufletul lor - aceștia sunt cei care Mă urmează întotdeauna. 

35 În cei care au simțit prezența lui Dumnezeu în Cuvântul lui Isus, esența morții sacrificiale a 

Maestrului a rămas ca sigiliu divin al iubirii, așa cum în acest timp esența Cuvântului Meu a rămas în cei 

care M-au căutat în spirit. 

36 Este necesar să vă repet din nou și din nou că împărăția mea nu este din lumea aceasta? 

37 În acest timp, Cuvântul meu vă amintește trecutul, vă dezvăluie secretele și vă anunță ceea ce va 

urma. Va îndrepta tot ceea ce oamenii au îndoit și invalidat, căci Eu, ca Gardian al Adevărului, vin cu 

sabia zelului și a dreptății Mele pentru a dărâma tot ceea ce este fals, pentru a zdrobi ipocrizia și minciuna, 

pentru a-i alunga din nou pe negustori din templul adevărului. 

38 Înțelegeți că nu este nevoie să căutați adevărul în cărți, sfaturi sau porunci ale oamenilor pentru a 

vă obține mântuirea. 

39 Toți aveți nevoie să fiți salvați, nu descopăr pe cineva care este deja pe pământ solid. Sunteți 

naufragiați în mijlocul unei nopți furtunoase în care fiecare se luptă pentru propria viață fără să se 

gândească la aproapele său, pentru că viața sa este în pericol. 

40 Dar Eu vă spun cu adevărat: Eu sunt singurul vostru Mântuitor, care vine din nou în căutarea celor 

care s-au rătăcit, pentru că s-au abătut de la calea de navigare, care este Legea. Îți luminez calea pentru ca 

tu să ajungi la țărm, pe acel pământ binecuvântat care te așteaptă, căci în sânul său se află comori infinite 

pentru spirit.  

41 Lăsați Cuvântul Meu, o, oameni buni, să vă facă inima iubitoare, pentru ca mâine să vă iubiți 

semenii și să fiți alături de ei în durerea lor, așa cum Eu am fost alături de voi în aceste ore de încercare. 

42 Ajută ramurile copacului care este această învățătură să crească și să se răspândească în lume, dând 

rod și umbră fiecărui om flămând și obosit care umblă pe pământ. 

43 Eu sunt pomul, iar voi sunteți fructul prin care omenirea trebuie să Mă recunoască. 

44 Dacă există dulceață și viață în faptele voastre, veți fi dat o mărturie credincioasă Celui care v-a 

învățat și v-a dat sângele vital al iubirii și al adevărului. 

45 Învățătura pe care v-am dat-o în această a treia eră este un Nou Testament care va fi unit cu cele 

din vremurile trecute, pentru că acestea trei constituie o singură revelație. 

46 Lumina mea va ilumina mințile oamenilor care sunt destinați să reunească toate învățăturile mele 

într-o singură carte. 

47 Slujitorii mei spirituali vor ghida mâna aleșilor mei, astfel încât să nu existe niciun cusur în această 

carte. 

48 Diferențele care au existat până acum între acest popor, disputele și dezacordurile lor vor dispărea 

atunci când veți pătrunde în această carte și veți înțelege, în sfârșit, adevărul din munca mea. 

49 Astăzi nu sunteți conștienți de consecințele pe care vi le aduce dezbinarea voastră. Dar vă spun 

sincer, mâine veți vărsa lacrimi ca urmare. De câte ori ți-am cerut unirea gândurilor, a actelor de cult, a 

sufletelor. Câți dintre voi nu au ascultat sfatul meu divin! 

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

misiuni și însărcinări, astfel încât să puteți conta pe toate elementele necesare în călătoria și în eforturile 

voastre, așa cum s-a întâmplat cu Israel în prima epocă, când a traversat deșertul în dorința de a ajunge în 

Țara Făgăduinței. Dar până acum nu ați căutat să înțelegeți ordinele mele și nici nu ați dorit să contemplați 

exemplul de unitate pe care acel popor l-a lăsat în scris - un exemplu de neșters. Pentru că armonia și 

unitatea lor au fost cele care i-au făcut să învingă loviturile sorții pe care le-au întâlnit în drumul lor. 

51 Vă așteaptă un nou tărâm al făgăduinței, dar sunteți încă departe de el. Acum traversați vastul 

deșert, ați lăsat în urmă robia lui Faraon și ați primit deja Legea. Cu toate acestea, nu ați renunțat încă 

complet la idolatrie și, fără să vă dați seama, vă închinați uneori la vițelul de aur. 
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52 Va trebui să treceți prin încercări, opoziții și persecuții pentru a vă trezi din somn. Atunci veți fi cu 

siguranță pregătiți să îndepliniți ordinele Mele și veți fi inspirați să vegheați asupra lucrării pe care v-am 

dezvăluit-o, la fel cum israeliții au creat Cortul și Chivotul Legământului pentru a respecta Legea. Căci 

încercările îi treziseră la lumină. 

53 Cortul tău va fi acum spiritul tău, iar chivotul legământului tău va fi conștiința. Acolo va fi legea 

mea și va lumina calea poporului Domnului. 

54 În zilele noastre nu a apărut niciun om care să calce pe urmele lui Moise în promovarea acestui 

popor și în încurajarea credinței sale prin miracole. Dar, cu puțină pregătire, ai putea simți prezența 

spirituală a lui Ilie care te ghidează, te încurajează și te inspiră în această călătorie. 

55 Lacrimile vin acum în mulțimile care Mă aud. Numai eu știu motivul plânsului lor, numai eu știu 

toate obstacolele și dificultățile pe care le-au întâlnit pe drumul lor și care i-au oprit. 

56 Perseverați, mulțimi, fiți credincioși și veți vedea căderea obstacolelor. Rugați-vă și lucrați cu tot 

mai multă sinceritate, puritate și perfecțiune, pentru ca în misiunea voastră să găsiți mângâierea și puterea 

necesară pentru a suporta cu răbdare vicisitudinile vieții. Dacă veți merge pe drumul vostru în acest fel, 

atunci când vă veți gândi mai puțin, veți vedea cărarea netezită și piedicile dispărute. 

57 Voi sunteți câmpurile mele, unde deocamdată grâul crește împreună cu buruienile. Nu este încă ora 

secerișului. Dar când va veni, faptele fiecăruia dintre voi vor fi judecate. Atunci îi voi lăsa pe pământ pe 

discipolii buni și îi voi lua din această lume pe cei care nu au dat roadele unificării și spiritualizării. 

58 Priviți și țineți minte cuvintele mele. Nu fiți prea încrezători pentru că ați primit de la mine 

însărcinări și sarcini foarte mari - crezând că dreptatea mea nu vă poate ajunge niciodată. Amintiți-vă de 

David și Solomon, care au fost mari în fața poporului lor, au adormit în măreția lor, au încălcat legea și au 

văzut cum dreptatea mea divină a venit asupra lor - inexorabil și înțelept - în timp ce ei credeau că, pentru 

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

59 Gândiți-vă, oameni buni, la noile generații. Gândiți-vă la copiii voștri, așa cum au făcut patriarhii 

când și-au pregătit popoarele pentru a primi venirea lui Mesia. 

60 Rugați-vă pentru cei care urmează să vină. Pregătiți-le calea prin caritate și iubire. Înțelegeți că ei 

vor avea misiuni chiar mai înalte decât a voastră și că va fi bine dacă vor găsi o pistă de spiritualizare pe 

care să o urmeze. Care va fi acea urmă? Cea a vieții tale, cea a faptelor tale. 

61 De ce trebuie să Mă faci să vin mereu cu reproșuri? Vin la voi din iubire, pentru că văd că purtați 

durere în inimile voastre și vreau să vă alint. Pentru că vreau ca tu să porți pacea Mea în sufletul tău. 

62 Uneori mă dezvălui în calitate de Judecător, alteori apar ca Tată, dar întotdeauna mă arăt ca 

Maestru. Printre aceste trei manifestări se află Esența Divină, care este una: Legea, Iubirea, Înțelepciunea. 

Aceasta este Treimea care este prezentă în Duhul Meu. 

63 Închideți ochii și eliberați sufletul pentru ca acesta să poată trăi intens aceste momente de 

comuniune cu Maestrul său. Să se așeze aproape de Mine, precum cei care l-au urmat pe Maestru în cea 

de-a doua eră, pe drumuri de țară, în văi, prin sate, pe malurile râurilor și prin deșerturi, pentru a nu pierde 

nici măcar una dintre învățăturile Sale. Atunci veți fi capabili să înțelegeți sensul figurat în care vorbesc 

uneori când folosesc lucruri materiale ale pământului pentru a simboliza spiritualul și a-l aduce la 

îndemâna voastră spirituală. Veți vedea cum Cuvântul Meu aduce Împărăția Cerurilor în sufletul vostru. 

64 Vino, omenire, ca să te instruiesc. Sau vrei să fie o durere care să te învețe pe tot parcursul vieții? 

65 Veniți la moșia mea să semănăm câmpurile cu frăție. Vă asigur că pământurile mele nu vă vor 

dezamăgi ca lumea. 

66 Aici este calea, chiar în fața sufletului tău, invitându-te să o urmezi și să nu te mai oprești 

niciodată. Pentru că fiecare pas pe care îl faceți va fi un pas care vă va aduce sufletul mai aproape de casa 

perfectă care vă așteaptă. 

67 Timpul este foarte scurt în care voi mai fi printre voi și vă voi vorbi sub această formă, și vreau să 

învățați să câștigați merite pentru ca în acești ultimi ani Cuvântul Meu să abunde prin acești purtători de 

voce. 

68 Cum pot deveni manifestările divine o recompensă pentru meritele voastre? Prin credința, 

angajamentul și spiritualizarea voastră - prin iubirea care domnește în sânul poporului, prin milostenia 

practicată, prin iubirea adevărului. 
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69 Adevărat vă spun, dacă nu vă uniți așa cum este voința Mea, omenirea vă va împrăștia și vă va 

alunga din mijlocul ei când va vedea că viețile voastre se abat de la ceea ce predicați. 

70 Ce se va întâmpla când oamenii vor descoperi că în fiecare comunitate există o formă de devoțiune 

diferită și un mod diferit de a practica învățătura Mea? Ei nu vor putea înțelege că Eu am fost cel care v-a 

instruit. 

71 Vă încredințez ultimii trei ani ai manifestării mele, pentru ca voi să lucrați pentru unificarea acestui 

popor - o uniune care să cuprindă atât partea spirituală, cât și cea exterioară, astfel încât munca voastră, 

plină de armonie și unanimitate, să fie cea mai mare dovadă că un singur Maestru v-a învățat pe toți, în 

diferitele locuri de întâlnire și în diferite părți ale țării: DUMNEZEU.  

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 253  
1 Prezența mea în această zi este cea a unui judecător. Lumina mea pătrunde în sanctuarul ființei 

voastre. 

2 Am venit să primesc și să dau, să primesc roadele seminței bune și să vă dau sămânță nouă de 

plantat. 

3 Veniți în prezența mea pentru a-mi mulțumi pentru binefacerile pe care le-ați primit și pentru 

rezultatul bun al lucrărilor voastre pe calea spirituală. Unii vin la Mine pocăiți. Ei sunt cei care aduc cu ei 

povara unei oarecare pocăințe și tremură și se umplu de frică la glasul meu de dreptate. Unii, ca și alții, îmi 

cer iertare și se roagă pentru a nu duce lipsă de hrană în vremurile ce vor veni. 

4 Astăzi începe un an cu voi, exact penultimul an al proclamării mele prin intermediul facultății 

umane de înțelegere, și este firesc ca cuvântul meu să se manifeste cerând dreptate față de oamenii care au 

primit aceste învățături de multă vreme. 

5 Cu focul iubirii și al dreptății vă voi face să înțelegeți învățătura mea, care a fost scrisă în spiritul 

vostru de la început, pentru ca mâine să știți cum să dați mărturie despre acest adevăr. 

6 Toate lucrările Mele sunt scrise de Mine într-o carte numită "Viața". Numărul paginilor sale este 

nenumărat, iar înțelepciunea sa infinită nu poate fi atinsă de nimeni în afară de Dumnezeu, care este 

autorul ei. Dar în ea, pe fiecare dintre paginile sale, se află un scurt rezumat în care Tatăl a prezentat 

fiecare dintre lucrările Sale într-un mod inteligibil, pentru a o face inteligibilă pentru orice facultate de 

înțelegere. 

7 Și tu, de asemenea, scrii în mod constant cartea vieții tale, în care vor rămâne scrise toate faptele 

tale și toți pașii tăi pe întregul drum al dezvoltării. Acea carte va fi scrisă în sufletul vostru și va fi lumina 

cunoașterii și a experienței cu care veți ilumina calea fraților și surorilor voastre mai mici de mâine. 

8 Încă nu poți arăta cartea ta nimănui, pentru că nici măcar nu-i cunoști conținutul. Dar în curând va 

deveni lumină în ființa ta și vei putea să le arăți semenilor tăi paginile care vorbesc despre desfășurarea ta, 

despre ispășirea ta și despre experiențele tale. Astfel, veți fi o carte deschisă pentru oameni. Fericiți sunt 

cei care își însușesc misiunea lor. Ei vor simți că urcă pe scara pe care Iacov a văzut-o în visul său, care 

este calea spirituală ce conduce ființele în prezența Creatorului. 

9 Acceptă toate încercările din viața ta cu dragoste, știind că sunt lecții care îți vor lumina și întări 

sufletul pentru a parcurge lungul drum pe care îl are încă de parcurs. Cu cât înțelegerea ta este mai mare, 

cu atât mai mare trebuie să fie dragostea ta pentru Cel care te-a trimis pe calea luptei pentru perfecțiune și 

care ți-a fost mereu alături în toate încercările tale. 

10 Eu vă pun la încercare, vă chinuiesc și vă judec. Dar, în același timp, vă sprijin, vă iert și vă ridic. 

Niciodată un suflet nu va fi dezamăgit în prezența Mea, pentru că în Mine nu există nedreptate. 

11 Vă binecuvântez, voi, mulțimi de oameni care ați învățat să Mă ascultați în tăcere și să vă stăpâniți 

plânsul care vă smulge spinii de pe cale. Buzele tale sunt tăcute pentru a nu lăsa să se audă o plângere; în 

schimb, inima ta mă binecuvântează. Cum ar putea Tatăl să nu te binecuvânteze la rândul său, care se 

simte atât de înțeles de creaturile sale? 

12 Lumina se răspândește acum în tot sufletul tău. Este momentul în care umbrele întunecate se 

îndepărtează de oamenii pe care în prezent îi caut și îi unesc. 

13 Multe generații alcătuiesc acest popor și de la fiecare dintre ele primesc în această zi tributul lor, 

adică rodul muncii lor, pentru ca fiecare să primească răsplata pe măsura faptelor, eforturilor și 

obiectivelor lor. 

14 Cel care dorește onorurile și laudele lumii le poate obține aici, dar acestea vor fi de scurtă durată și 

nu-i vor fi de folos în ziua intrării în lumea spirituală. Cel care urmărește banii își poate primi răsplata aici, 

pentru că pentru asta s-a străduit. Dar când va veni ceasul în care va trebui să lase totul aici pentru a se 

adapta în lumea de dincolo, nu va avea nici cel mai mic drept de a pretinde vreo răsplată pentru sufletul 

său, chiar dacă el crede că a făcut multe în folosul carității. 

În schimb, cel care a refuzat întotdeauna lingușelile și favorurile, care și-a iubit semenii în mod pur și 

dezinteresat și a respins orice recompensă materială, care s-a ocupat de semănatul binelui și a avut plăcere 

să facă fapte de iubire - acesta nu se va gândi la recompense, pentru că nu va trăi pentru propria satisfacție, 
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ci pentru cea a aproapelui său. Cât de mare va fi pacea și binecuvântarea lui când va fi în sânul Domnului 

său!  

15 Este necesar să lăsăm copacii să crească pentru a-i recunoaște după fructele lor. Atunci va fi ceasul 

judecății, când vor fi distruși în focul dreptății mele de iubire toți cei care au dat oamenilor roade 

otrăvitoare și vor fi respectați doar cei care au dat roade de viață și sănătate. 

16 De asemenea, comunitățile religioase și toate sectele care există pe pământ vor fi judecate - în așa 

fel încât vor rămâne doar cei care iubesc și urmează adevărul, iar toți cei care îl ascund în spatele vălului 

minciunii, al falsității și al ipocriziei vor dispărea. 

17 Există o singură lege și, prin urmare, un singur mod de a o respecta. Este cea pe care trebuie să o 

căutați cu toții pentru a fi uniți spiritual. 

18 Voi, cei care îmi auziți vocea, vă judecați pe voi înșivă în interior în acest moment. Vă întrebați 

dacă idealul vostru este înalt și dacă faptele voastre sunt pure. Vă întrebați dacă sunteți deja suficient de 

pregătiți pentru ca, după plecarea mea, să știți cum să rămâneți printre oameni ca patriarhi, profeți și 

apostoli. Vă întrebați dacă v-ați spiritualizat deja, dacă sunteți la înălțimea numelui de "spiritualist" pe care 

vi l-am dat pentru a vă identifica. 

19 În 1948, un cutremur a zguduit acest popor. A fost lovitura de grație a justiției mele care v-a trezit, 

ca de fiecare dată când ați căzut în letargia fanatismului sau a rutinei. 

20 Dacă ați fi încercat să înțelegeți sensul noului meu mesaj încă de la începutul manifestării mele în 

acest timp - câtă durere, câte certuri și câte lupte interioare v-ați fi scutit! Dar voi v-ați înclinat, ca 

întotdeauna, spre cultul exterior care refuză libertatea și înălțarea sufletului. Așa că trebuia să vină timpul 

să vă stabiliți o limită a erorilor. Sunteți spiritualiști? Apoi trebuie să o dovediți în închinarea voastră, în 

viața voastră și în relațiile voastre. 

21 În timp ce unii s-au trezit și au înțeles care este adevărul și au început să lucreze pentru 

spiritualizare, alții, agățați de obiceiurile lor, s-au agățat de simbolurile lor, de formele lor de cult și de 

obiceiurile lor, spunând că eu v-am arătat toate aceste simboluri și că, prin urmare, ele sunt legea pentru ei. 

22 Cearta a izbucnit, dar nu este prima dată când se întâmplă acest lucru în rândul poporului învățat de 

Dumnezeu. Încă din prima eră, într-una dintre poruncile dictate de Dumnezeu pe vârful muntelui Sinai, le-

am poruncit oamenilor să nu folosească nicio imagine care să reprezinte divinitatea și, în același timp, i-

am făcut să înțeleagă că adevărata slujire a lui Dumnezeu este aceea de a împlini acea lege care se limita în 

întregime la iubirea de Dumnezeu și iubirea aproapelui. 

23 Cu toate acestea, oamenii au creat tradiții nesfârșite și și-au sporit zilnic fanatismul și idolatria. 

Acum simbolul nu mai era imaginea-semnificație prin care primea explicația pentru ceva mai înalt, ci 

obiectul idolatriei și al închinării. 

24 A fost necesar să vin în lume pentru a vă arăta calea de care vă îndepărtați din ce în ce mai mult. 

Dar când preoții și fariseii și-au dat seama că nu venisem să propovăduiesc tradiții, M-au acuzat și au spus 

poporului că Cuvântul Meu este împotriva Legii lui Moise. Atunci vocea Mea s-a ridicat pentru a le 

răspunde reprezentanților ipocriți ai Legii că Eu nu venisem să mă opun la ceea ce Tatăl a rânduit, ci 

pentru a o împlini cu viața Mea - că ceea ce voiam să eradichez din inimi erau tradițiile și ceremoniile 

inutile prin care ei uitaseră să împlinească Legea, adică să-L iubească pe Dumnezeu și să se iubească unii 

pe alții. 

25 Nu credeți că este corect ca astăzi, când trăiți în timpul Duhului Sfânt, să curăț din inimile voastre 

tot ceea ce ați introdus în această lucrare, ceea ce ați ajuns să cunoașteți sub numele de spiritism, în ceea ce 

privește tradițiile și formele exterioare de închinare. 

26 Este adevărat că, la începutul fiecăreia dintre cele trei revelații pe care Dumnezeu le-a dat omenirii, 

ți s-au permis unele simboluri și acte de cult pentru a-ți facilita înțelegerea și dobândirea învățăturilor 

divine, dar nu pentru ca tu să le păstrezi pentru totdeauna și cu atât mai puțin pentru ca tu să le adori. 

Acesta a fost întotdeauna motivul stagnării voastre spirituale și motivul pentru care am venit în orice 

moment pentru a vă întoarce de pe calea periculoasă și pentru a vă conduce pe adevărata cale a luminii. 

27 Astăzi, nu resping ceea ce am decretat în trecut, ci vă învăț să vă supuneți, dând vieții și faptelor 

voastre un grad mai înalt de spiritualitate, care este și veridicitate. 
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28 Când voi înceta să vă vorbesc sub această formă, nu veți mai avea dorința de obiecte materiale, 

nici de ritualuri și formalități, pentru că vă veți fi eliberat deja de idolatrie și materialism pentru a căuta 

prezența Tatălui, care este tot Spirit, cu Spiritul. 

29 În curând vă veți găsi în mijlocul unor oameni care s-au săturat de cultele exterioare și obosiți de 

fanatismul lor religios. De aceea vă spun că mesajul de spiritualizare pe care îl veți aduce la ei va ajunge la 

inimile lor ca o rouă proaspătă și răcoritoare. 

30 Credeți că, dacă veniți la ei cu culte fanatice și moduri de a acționa care sunt contrare 

spiritualizării, lumea vă va putea recunoaște ca fiind purtătorii unui mesaj divin? Adevărat vă spun, ați fi 

luați drept fanatici ai unei noi secte! 

31 Având în vedere claritatea cu care vă vorbesc, sunt unii care îmi spun: "Maestre, cum este posibil 

să respingem multe dintre riturile pe care Roque Rojas ni le-a lăsat ca moștenire? La aceasta vă spun că 

pentru aceasta v-am dat acel exemplu din "Era a doua", când i-am făcut pe oameni să înțeleagă că, de 

dragul de a urma rituri, formalități, tradiții și sărbători, au uitat Legea, care este esențialul. Ți-am amintit 

acest act al Maestrului tău, pentru ca tu să înțelegi că și astăzi trebuie să uiți tradițiile și ceremoniile, chiar 

dacă le-ai învățat de la Roque Rojas, așa cum poporul le-a moștenit de la Moise. 

32 Acum, nu vreau să vă spun că v-au învățat ceva rău - nu. Ei au fost nevoiți doar să recurgă la 

simboluri și acțiuni care ar trebui să-i ajute pe oameni să înțeleagă revelațiile divine. Dar, odată atins acest 

obiectiv, a fost necesar să se elimine orice formă de cult sau alegorie, devenită inutilă, pentru a lăsa să 

strălucească lumina adevărului. 

33 Ceea ce cer de la voi este sinceritate - de la purtătorul de cuvânt care transmite Cuvântul Meu, 

începând cu ultimul dintre "copiii discipoli". 

34 Cea mai mare responsabilitate revine celor care votează, pentru că prin buzele lor declar legea. Dar 

ei nu și-au înțeles responsabilitatea. Lor le spun: Treziți-vă! Ascultă vocea conștiinței tale! Privește acest 

popor - ignorant, dornic de Cuvântul Meu - îmbrăcat cu umilință și receptivitate la ceea ce îi oferi. Ce s-ar 

întâmpla cu tine dacă poporul s-ar ridica și ți-ar cere pregătire și spiritualizare? Și câtă dreptate și cât de 

mult ar avea să facă acest lucru, din moment ce este vorba de credința sa, de sufletul său, de pacea pe 

pământ și de calea spre veșnicie. 

35 Purtători de voce, transmițători ai Cuvântului Meu, profeți ai Epocii a Treia: nu neîndemânarea 

voastră, nici imaturitatea voastră, nici sărăcia voastră sunt un obstacol în calea faptului că Eu Mă fac 

cunoscut umanității prin mijlocirea voastră; sunt păcatul vostru și lipsa voastră de pregătire care limitează 

sensul Cuvântului Meu și ascund Adevărul pe care l-am adus pentru poporul Meu. 

36 Adevărat vă spun că oricine nu se simte capabil să se spiritualizeze, mai bine își ține buzele închise 

și nu adaugă neadevăr la adevăr. Pentru că mulțimile care o aud nu știu încă să separe grâul de neghină, 

adică minciuna de adevăr, superfluul de esențial. 

37 Cuvântul Meu este strict și lipsit de ambiguitate. Dar uite, chiar și această manifestare are un sfârșit 

într-o zi și este necesar ca cea mai bună lucrare a voastră să fie încununarea lucrării spirituale pe care v-am 

încredințat-o. 

38 Să știi că acest cuvânt care a ieșit de pe buzele tale este mesajul spiritual care răstoarnă regate, 

imperii și tronuri, pentru ca împărăția cerurilor, care este o împărăție a iubirii, a păcii și a dreptății, să intre 

în sufletele oamenilor. 

39 La alte națiuni am trimis mesageri ai Cuvântului Meu. Rugați-vă pentru ei și dați-le putere prin 

gândurile voastre. Ele vor ridica semințe și vor uni mulțimi care, odată spiritualizate, se vor uni cu voi prin 

legături de fraternitate și înțelegere. 

40 Pregătesc noi mesageri ai Cuvântului Meu, care vor duce această Veste Bună și în alte patrii. Peste 

toți am întins mantia păcii mele. 

41 Perioada în care trăiți este o perioadă de tranziție, de dezvoltare, de încercări, de schimbări și de 

surprize. Trăiți cu vigilență, vegheați, rugați-vă și perseverați în legea mea. 

42 Astăzi există luptă, astăzi există merit, astăzi există suferință, luptă și trudă. Mâine, când veți fi cu 

toții cu Mine, când veți fi atins perfecțiunea sufletului, veți avea casa voastră în sânul Tatălui, unde se duc 

toate lucrurile și unde se păstrează toate lucrurile care și-au atins perfecțiunea - un "sân" care conține 

înțelepciune, perfecțiune și glorii pe care nu vi le puteți imagina aici. 
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43 Cuvântul Meu este calea, adevărul și viața care îți conduce sufletul spre pământul făgăduinței. 

Veniți la ea, nu vă rătăciți, oameni iubiți. 

44 Raza mea de lumină se așează pe muntele de unde te întreb: De ce ești încă la poalele lui, de ce nu 

ai reușit încă să îl urci? 

45 Mulți Mă aud cu mare bucurie în inimile lor. Dar unii, când aud cuvântul Meu, sunt cuprinși de o 

mare tristețe. Aceștia sunt cei care, asemenea lui Israel în Egipt, se simt ca niște sclavi. Încă mai poartă cu 

ele urmele biciurilor, iar foamea lor este de libertate și de lumină. 

46 Să știți că pentru voi am venit, pentru că v-am văzut flămânzi și însetați de dreptate, de libertate și 

de iubire. 

47 Veniți și ascultați acest glas, care vă va insufla curaj, vă va umple de putere și vă va lumina, ca să-i 

întoarceți spatele lui Faraon și să plecați de pe pământurile lui, unde ați fost întemnițați, răniți și umiliți. 

48 Ridică-ți ochii și contemplă muntele divin care te invită să urci pe el. Ajungeți la ea, credeți că veți 

ajunge în vârf, faceți primii pași, urcați, și în curând bucuria voastră va fi mare când veți simți că lanțurile 

care vă țineau în jos și jugul care vă ținea în jos s-au îndepărtat. 

49 O, oameni din toate timpurile! Îndepărtează ingratitudinea din inima ta pentru a putea experimenta 

cu adevărat pacea Tatălui tău. 

50 În felul acesta orbii își recapătă vederea, cei obosiți își recapătă puterea, șchiopii merg, bolnavii se 

însănătoșesc, cei suferinzi cântă de bucurie. 

51 Îmi reunesc poporul și îi confirm misiunea spirituală față de umanitate. Îi transform pe paria în 

oameni folositori pentru aproapele lor, iar pe cei care se credeau dezmoșteniți în profeți și doctori ai 

sufletului. 

52 Voi sunteți cei care trebuie să dați mărturie despre venirea mea în această a treia eră. Știu că 

națiunile și provinciile au nevoie de mărturia voastră. Dar să știți că, atunci când porniți la drum, trebuie să 

vă dovediți că sunteți copii ai Luminii. 

53 Vreau să înțelegeți dinainte măreția spirituală a misiunii pe care vi-o încredințez în acest moment. 

Numai atunci sufletul tău va deveni conștient de responsabilitatea misiunii tale. 

54 Dar dacă credeți că trebuie să aștept până când vă place să vă pregătiți pentru a aduce acest mesaj 

de lumină în lume, sunteți într-o gravă eroare. Căci Eu sunt Cel care răscumpăr oamenii și le salvez 

sufletele. Veți fi doar deschizători de drumuri, anunțători, profeți, slujitori. De dragul îndeplinirii acestor 

sarcini, vă învăț. 

55 Am pus o esență în inima fiecărui discipol. Această esență va fi prezentă în gândurile și rugăciunile 

voastre, în cuvintele voastre și în faptele voastre de iubire. 

56 Nu vă amintiți că v-am spus să fiți o aromă spirituală printre oameni? 

57 Ce vă puteți dori mai mult pe pământ decât să fiți sfătuitori, îndrumători și doctori ai sufletelor 

celor în nevoie? 

58 Milostenia este una dintre cele mai frumoase flori ale iubirii și tocmai aceasta este floarea pe care 

vreau să o deschid în voi pentru a-i răspândi parfumul printre semenii voștri. Cu adevărat, vă spun, dacă 

aveți idealul sau dorința de a da măreție sufletului vostru, vă ofer calea milei. Vă ofer această cale, puțin 

străbătută de oameni, pentru ca voi să vă ridicați la Mine pe ea. 

59 Vreau să ajungeți la sfârșitul acestei călătorii cu satisfacția de a fi fost credincioși în a asculta 

învățăturile mele. Cuvântul meu vă întărește pentru ca voi să vă continuați drumul cu pași fermi până la 

sfârșitul călătoriei. 

60 Multe ispite și obstacole vor apărea pe calea voastră în ultimele zile ale manifestării Mele, de aceea 

vă avertizez și vă invit să fiți treji, pentru a veghea și a vă ruga. 

61 Fiți puternici, o, popor, și încercarea va trece. Căci dacă nu ați rămâne ascultători și credincioși și 

ați cădea în ispită, ați crea pentru voi înșivă un lanț nesfârșit de încercări care ar zăpăci mințile multora și 

ar distruge credința multor inimi. 

62 Planul misiunii tale este deja conceput și nu trebuie să te abați de la el. 

63 V-am spus că, atunci când voi pune capăt cuvintelor Mele, vă voi da suficient timp pentru a vă 

pregăti, pentru a studia, pentru a reflecta și pentru a exercita învățătura Mea printre voi. Când voi 
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descoperi că poporul Meu s-a spiritualizat, voi deschide căile pe care trebuie să ieșiți și să duceți mesajul 

de lumină pe care v-am încredințat să-l faceți cunoscut omenirii. 

64 Clar și simplu este planul pe care l-am conceput pentru voi, astfel încât să nu-l modificați sau să îl 

schimbați câtuși de puțin dacă vreți să vă numiți spiritualiști. 

65 Oricine dorește să aibă autoritatea de a-și converti semenii - puterea de a vindeca bolnavii, așa cum 

nu ați experimentat încă, și puterea de a face minuni - trebuie să fie credincios Legii Mele și devotat 

poruncilor Mele, atunci nu va fi niciodată lipsit de inspirații și de puterea de a face fapte mărețe, pline de 

iubire și înțelepciune. 

66 Cel care disprețuiește darurile spirituale și roadele care provin din practicarea pură a Doctrinei 

Mele, pentru că este mai tentat de laude și de recompense materiale, se satură de deșertăciuni și de 

satisfacții false care nu hrănesc sufletul. Asta este ceea ce iubește pe pământ și ceea ce a căutat în munca 

mea, iar eu îi dau voie să o primească. Dar, vă spun cu adevărat, cei care nu realizează ceea ce am 

prevăzut, care rămân în stagnare și nu renunță la fanatismul lor, la vanitățile și la dorințele lor materiale, 

vor fi obstacolul care nu le va permite celor care iubesc decretele mele și vor cu adevărat să se supună lor 

să avanseze. 

67 Cu ce cuvinte sau cu ce pretexte Îmi vor răspunde cei care nesocotesc decretele Mele când le arăt 

popoarele care rămân în stagnare, prinse în fanatism și tradiții inutile - când le arăt popoarele care trebuie 

să continue să aștepte sosirea apostolilor Erei a Treia? 

68 Este iubirea mea care vă vorbește - lumina mea care vă veghează neîncetat, care vă avertizează 

pentru a vă împiedica să dobândiți un potir al suferinței în locul progresului spiritual. 

69 Vă pregătesc pentru ziua în care vă voi vorbi pentru ultima oară. Pentru că din acel moment totul 

se va schimba pentru acest popor în plan spiritual. De aceea, v-am spus de mult timp că nu trebuie să fiți 

tradiționaliști și nici păstrători ai formelor exterioare, că nu trebuie să faceți din actele voastre de cult 

obiceiuri sau obișnuințe pe care apoi nu le veți mai putea smulge din inimile voastre. 

70 Credeți că totul trebuie să continue la nesfârșit în aceeași formă? Credeți că veți fi uniți în aceste 

locuri de întâlnire toată viața voastră? Nu, oameni buni, este necesar ca tot ceea ce ați avut până acum să 

dispară din ochii voștri, pentru ca să simțiți cum apare lumina adevăratei spiritualizări. Până acum nu ați 

înțeles nici sensul mesajului meu, nici scopul acestei lucrări. 

71 Este adevărat că "cei dintâi", din lipsă de doctrină și de instruire, nu au fost capabili să înțeleagă 

sensul unei revelații care i-a surprins. Dar voi, care aparțineți celor "din urmă" - celor care urmau să fie 

martori la sfârșitul acestei perioade - credeți că este corect să păstrați erorile celor "dintâi" și să continuați 

să ignorați semnificația acestui mesaj, așa cum nu au știut-o cei care au văzut doar zorii Erei a Treia? 

72 Nu, îmi spune inima ta. Vă spun tuturor că această convingere pe care o aveți în aceste momente 

nu trebuie să vă părăsească în ceasul ispitelor. Nu uitați că vă spun astăzi că pentru ascultarea și 

sinceritatea voastră veți avea pace în casele voastre și pe toate drumurile pe care le parcurgeți. 

73 Faceți tot ce vă stă în putință pentru a intra pregătiți și puternici în timpul de confuzie care se 

apropie. Nu măriți cu confuzia voastră cele pe care sectele, bisericile, filosofiile și doctrinele le provoacă 

atunci când va veni vremea ca toți să nege adevărul. 

74 Vreau ca acest popor, care a fost învățat de Mine în formă spirituală, să intre în acest timp cu calm, 

conștient, vigilent și umil, iar prezența lor să fie o rază de lumină și un suflu de liniște în acea furtună. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 254  
1 Eu vin să primesc și să dau, vin să vă ascult și ca voi să Mă ascultați. 

2 De nenumărate ori M-am făcut cunoscut ca Tată și ca Stăpân. Azi este voința Mea să Mă arăt ca 

Judecător, pentru că v-am încredințat un an, din care vă cer roadele. În veșnicie, această perioadă este doar 

o clipă. Dar faptele pe care le-ai săvârșit în ea rămân consemnate într-o carte în care vei scrie istoria vieții 

tale. Această carte, scrisă în spiritul tău, va păstra urma luptelor tale pentru a ajunge la țel și va fi cea pe 

care o vei prezenta judecătorului suprem. 

3 Astăzi îmi arătați doar o pagină care reprezintă o mică perioadă de timp în care ați făcut un pas 

înainte pe calea dezvoltării. 

4 În măsura în care vă veți înălța, lucrările voastre vor atinge o mai mare perfecțiune și veți înțelege 

mai mult și mai profund lucrarea mea. Pentru aceasta vă inspir să vă încredeți în promisiunile Mele, Eu vă 

ridic, vă trezesc și vă vindec. 

5 Vreau să primesc roadele voastre pentru că le-ați obținut printr-un ideal de iubire, prin efort și cu 

intenția de a fi pe placul Tatălui vostru. V-ați luptat în încercări dificile, ați trecut peste bolovani. Ochii 

trupului tău au plâns și sufletul tău a plâns și el. 

6 Buzele tale tac și sufletul nu se plânge în acel moment, iar tu transformi toată amărăciunea pe care 

ai primit-o în speranță în Mine și în iertare pentru semenii tăi. Vă binecuvântez pentru ascultarea voastră. 

7 Simțiți că vă treziți la o nouă zi, că faceți un pas înainte și, de atunci, spiritul vostru vă luminează 

și mai mult și Mă înțelegeți mai bine. De asemenea, vă măsurați corect responsabilitatea pe care v-ați 

asumat-o față de Tatăl și față de lume. 

8 Astăzi știți că timpul este o comoară prețioasă pe care nu trebuie să o irosiți și că darurile voastre 

sunt ca niște bijuterii care nu trebuie ascunse. 

9 Timpul întunericului și al ignoranței s-a încheiat pentru voi. Astăzi, ca apostoli, știți ce spuneți, ce 

faceți și ce gândiți, și vă străduiți să faceți merite pentru a vă câștiga un drept la beneficiile mele. Trăiți în 

mijlocul luminii, iar dacă cineva este orbit de ea, este din cauza lipsei de claritate a privirii sale. 

10 Eu revărs harul meu asupra tuturor în același mod, dar fiecare îl primește în funcție de pregătirea și 

înălțarea sa spirituală. 

11 Primesc acum rezultatul muncii ființelor întrupate, pentru că viața pământească se măsoară în 

funcție de timp. Când intri în viața spirituală, îți vei da seama că eternitatea nu poate fi măsurată în ore, 

zile sau ani, pentru că timpul nu are nicio influență asupra spiritului. 

12 Sunt prezent, invizibil pentru întreaga umanitate, a cărei viață pulsează în Mine, pentru că Eu sunt 

Tatăl lor - singurul care le poate judeca viața și faptele într-un mod perfect. Văd oameni rătăcind în haos, 

purtând războiul în inimă și chiar în suflet, purtând arma ucigașă și distructivă nu doar în mâini, ci și în 

inimă, folosind limbajul ca pe o adevărată sabie cu două tăișuri. Unii atacă, alții se apără. Unii semănând 

moarte, în timp ce alții se agață de viață. Și ca o umbră, mantia noilor învățături se întinde, avansând din 

inimă în inimă și din suflet în suflet. 

În fața acestei amenințări, oamenii și națiunile tremură și se întreabă de ce Atotputernicul nu împiedică 

răspândirea acestor învățături fără speranță. La aceasta, Tatăl răspunde: "Le permit să răsară, să crească, să 

înflorească, să se răspândească și să rodească, pentru ca acești copaci să fie recunoscuți de către omenire 

prin propriile lor roade". 

13 Aceste învățături, teorii și viziuni ale lumii se vor răspândi în întreaga lume, astfel încât, după ce 

au mâncat din toate fructele, oamenii să își întoarcă privirea spre pomul vieții și să înțeleagă că adevăratul 

fruct - cel care conține dulceață în gustul său și viață în substanța sa - este cel pe care vi l-am oferit în 

Legea Mea a iubirii încă de la începutul timpului. 

14 Pacea oamenilor este trecătoare. Doar pacea pe care v-o ofer eu este eternă. 

15 Eu vă vorbesc prin intermediul intelectului uman, iar Cuvântul Meu este aceeași sămânță de iubire 

pe care am semănat-o întotdeauna în voi. 

16 Ți-am dat putere - dar nu pentru ca prin ea să-mi impui voința asupra semenilor tăi. Ți-am eliberat 

sufletul - dar nu în așa fel încât el să facă un prost uz de această libertate. Armele mele sunt adevărul, 

iubirea, mila, pacea și iertarea. 
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17 Pentru ca voi să Mă reprezentați cu demnitate și să fiți martorii Mei credincioși, trebuie să vă 

folosiți de învățăturile Mele și să vă cufundați în Cuvântul Meu, pentru a nu cădea în erori care vă dezbină 

și îi fac pe unii să apere și să încerce să păstreze formele exterioare de cult și tradițiile, în timp ce alții luptă 

pentru esența și spiritualitatea Doctrinei Mele. Amintiți-vă că în prima poruncă a Legii, pe care am dat-o 

omenirii prin Moise, am spus: "Să nu vă faceți nici un chip cioplit, nici o asemănare a lucrurilor cerești, ca 

să îngenuncheați și să vă închinați". De atunci, calea omului și calea sufletului au fost clar trasate. 

18 Moise nu s-a limitat la transmiterea celor Zece Porunci către omenire, ci a promulgat și legi 

secundare pentru viața umană și a introdus tradiții, rituri și simboluri în cadrul cultului spiritual al lui 

Dumnezeu, toate acestea în funcție de etapele de dezvoltare pe care le parcurgea spiritul uman la acea 

vreme. Dar Mesia cel promis a venit și a eliminat tradițiile, riturile, simbolurile și sacrificiile, lăsând 

neatinsă doar legea. De aceea, când fariseii au spus oamenilor că Iisus se opune legilor lui Moise, Eu am 

răspuns că nu mă opun Legii, ci am venit să o împlinesc. Dacă învățăturile Mele ar trebui să elimine 

tradițiile, ar fi pentru că oamenii, pentru a le împlini, au uitat să se supună Legii. 

19 Acest caz s-a repetat în acest timp, oameni buni. În 1866, Prezența mea a fost revelată prin 

intermediul intelectului uman de către Roque Rojas, care v-a făcut-o cunoscută. Dar și el a creat tradiții, 

forme de închinare și simboluri pentru a vă ajuta să înțelegeți semnificația revelațiilor. 

20 Acum, că se apropie momentul în care nu vă voi mai vorbi sub această formă, vreau să șterg din 

inima voastră orice materialism și fanatism care ar putea exista în cultul vostru și în modul vostru de a 

acționa, pentru ca voi să puteți purta pe bună dreptate numele de: "Discipoli ai Duhului Sfânt". Dar 

înțelegeți: Dacă elimin tradițiile și obiceiurile de prisos, nu sunt deci împotriva Legii Mele. Pentru că, la 

fel ca în Era a doua, pentru a urma tradițiile, poți încălca adevărata închinare spirituală la Dumnezeu și 

îndatoririle tale față de umanitate. 

21 Dacă în devotamentul tău față de Tatăl ești deja liber de orice materialism, nu te mândri pentru că 

te crezi ajuns la vârful spiritualizării, de la care îi consideri imaturi pe toți cei care profesează secte sau 

biserici. Căci, în timp ce voi vedeți paiul din ochiul semenilor voștri, eu vă pot arăta bârna pe care o trageți 

cu voi. 

22 Oamenii s-au săturat de tradiții, formalități și ritualuri. Vreau să le arăt lumina învățăturii mele ca 

un loc de odihnă pentru sufletul obosit de căutarea luminii. 

23 Oameni buni, lăsați-Mă să fiu judecătorul vostru, ascultați vocea Mea care vă vorbește în conștiința 

voastră. Nu căutați remunerație sau laudă nici de la Mine, nu căutați recompense. Dacă v-aș acorda aceste 

satisfacții, le-ați folosi prost și v-ați ridica la rangul de domni. Căutați-Mă cu umilință ca pe cel mai mic 

dintre copiii Mei. Dacă te pocăiești, pleacă-te înaintea Mea, căci Eu voi fi Judecătorul tău și îți voi vorbi 

cu cea mai mare sinceritate, corectându-te cu milă. Atunci veți recunoaște în spatele cuvintelor Mele 

promisiunea divină a ceva ce nu a fost niciodată prevăzut, a ceva dincolo de orice dorință. 

24 Vă dau darul Cuvântului, pentru ca, precum sunetul clopotelor, să trezească pe cei care dorm, să 

dea putere, balsam și viață. 

25 Nu așteptați până când evenimentele calamitate vor determina omenirea să se întoarcă la Mine. 

Vegheați, rugați-vă și semănați, iar lumina și pacea Duhului Meu se vor răspândi din inimă în inimă. 

26 Deși Cuvântul Meu trece prin creierul și buzele unui om, el este făcut din lumină și iubire. 

Pregătiți-vă, mulțimi, și permiteți-mi să mă fac cunoscut prin purtătorii mei de cuvânt. Iar voi, cei care ați 

fost aleși pentru această sarcină înaltă și delicată - pregătiți-vă și mai mult. Cei care nu se simt capabili să 

transmită Cuvântul Meu în puritate, pregătiți-vă. Dacă nu este în stare, mai bine tace și își pecetluiește 

buzele. Dar fiți conștienți că sărăcia, neîndemânarea sau modestia voastră nu sunt un obstacol în calea 

proclamării mele. I-am folosit pe cei neîndemânatici și needucați pentru a uimi lumea. Ceea ce obiectez eu 

este necinstea, păcatul. 

27 Vreau să deveniți vrednici ca în ultimii ani ai cuvântului meu să aibă loc una după alta dintre 

revelațiile mele și să nu se audă nicio plângere în sălile de adunare. 

28 Am primit tributul întregii creații - de la cele mai mari stele până la ființele abia perceptibile 

privirii voastre. Totul este supus evoluției, totul își urmează cursul, totul avansează, totul se transformă, 

evoluează mai sus și se perfecționează. Atunci, când va fi atins culmea perfecțiunii, zâmbetul meu spiritual 

va fi ca o zare infinită în tot universul, din care vor dispărea orice cusur, orice mizerie, suferință și 

imperfecțiune. 
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29 Cunoașteți dreptatea mea în miezul cuvântului meu. 

30 Cuvântul Meu, voi, mulțimi, este cheia cu care vă deschid inima - acea inimă care a bătut atât de 

puțin pentru Mine. 

31 Astăzi începeți cel de-al doilea an din ultimii trei care v-au fost încredințați pentru pregătirea 

dumneavoastră. 

32 Ce ați realizat până acum? Nimic decisiv. După ce v-ați făcut o auto-examinare în lumina 

conștiinței, ați înțeles că nu ați făcut niciun pas înainte spre unificare și spiritualizare. 

33 Te-ai obișnuit cu reproșurile mele și de aceea rămâi aplecat indolent pe spate. Dar nu fiți prea 

încrezători, respingeți părerea că voi prelungi timpul manifestării mele printre voi. Căci, dacă veți cădea în 

această eroare, veți trăi înșelați și păcăliți. 

34 Cine îndrăznește să ceară o altă șansă - după cele pe care i le-am acordat? Doar cei nebuni sau 

ignoranți. Cu toate acestea, voi nu sunteți ignoranți, deoarece v-am vorbit fără încetare an de an. 

35 De ce vă spun acest lucru? Pentru că văd această dorință și această intenție secretă în adâncul unor 

inimi - o dorință și o intenție care, chiar și fără a fi fost puse în practică, profanează deja veridicitatea și 

sinceritatea Lucrării Mele. 

36 Această dorință ca cuvântul meu să continue la nesfârșit, ca totul să continue la fel ca înainte, este 

o dovadă că nu au folosit timpul prețios care le-a fost încredințat și că acum doresc un alt timp pentru a 

putea face ceva. Dar atunci când timpul indicat ajunge la final, nimeni nu va putea schimba o decizie 

divină. Pentru că a intenționa să faci acest lucru ar însemna să negi perfecțiunea a ceea ce Dumnezeu a 

oferit. 

37 Nu nesocotiți hotărârile Mele, o, popor! Căci dacă cineva va face așa ceva, va fi martor al dreptății 

Mele și va vedea cum forțele naturii dezlănțuite se vor abate asupra acestei națiuni, făcându-l să-și vadă 

neascultarea, deoarece nu M-a ascultat în ciuda cuvintelor Mele de dragoste. 

38 Câtă durere și remușcare vor fi în acele suflete când se vor trezi din aberația lor și vor conștientiza 

regresul lor spiritual, când vor experimenta că Tatăl trebuie încă să le stârnească și să le chinuie prin 

forțele naturii, așa cum s-a întâmplat cu anticii! 

39 Voi elimina orice sămânță necurată din acest popor și voi lăsa doar sămânța bună prin care 

omenirea Mă va putea recunoaște mâine. Cum ar putea oamenii să privească splendoarea adevărului Meu 

printr-un popor confuz, neascultător sau fanatic? 

40 Aceste zile de pregătire sunt marcate pentru voi, oameni buni, de o reflecție profundă, pentru ca 

după această introspecție și acest examen de conștiință, să puteți alege calea pe care doriți să o urmați - 

subliniind că cel care face voia mea va putea să meargă liniștit pe drumul său, iar cel care o face pe a sa 

trebuie să aleagă să accepte încercările care, atunci când va veni timpul, îl vor lovi inexorabil. 

41 În cel care ascultă de instrucțiunile mele va fi pace adevărată, pentru că va fi un om de bunăvoință 

care ascultă de Tatăl său. În cel care nu ascultă de instrucțiunile mele, nu va fi pace nici măcar o clipă. El 

va auzi neîncetat reproșurile conștiinței sale și va trăi într-o permanentă teroare. 

42 Eu nu judec pe nimeni și Mă limitez să vă dezvălui la timp ceea ce vi se poate întâmpla ca o 

consecință firească a faptelor voastre. Îți spun la timp pentru că te iubesc și pentru ca tu să te ferești, pentru 

ca tu să înfrunți adevărul și să nu te abați de la cale. 

43 Cel neascultător este întotdeauna mândru. Dar cine este cel care crede că are dreptul de a face voia 

lui sau de a face să se schimbe voia tatălui său? Cine crede că a primit darurile care sunt în el datorită unui 

merit adevărat? Cine crede că acest popor îmi este indispensabil pentru executarea planurilor mele divine? 

44 Nu permiteți ca mintea voastră să se întunece, nu reduceți la tăcere vocea conștiinței, nu permiteți 

ca ispitele cărnii să vă facă sufletul să se poticnească, căci ar fi foarte dureros. 

45 Veghează și roagă-te ca să nu-ți lipsească niciodată puterea. Reflectați, judecați-vă cu asprime, 

apoi spiritul vostru își va revărsa lumina în mintea și în inima voastră, astfel încât pacea să domnească 

între voi. 

46 Instrucțiunea mea continuă să arate sufletului tău Cartea Vieții, pagină cu pagină, pentru că trebuie 

să rămână puternic și pregătit până la sfârșitul acestui timp de instruire. 

47 Dacă doriți cu adevărat să funcționați ca profeții din Prima Eră și să fiți ca ei faruri pe calea 

umanității, îndreptați-vă spre spiritualizare, ceea ce nu va fi greu de găsit, căci fiecare dintre aceste 

învățături este o lecție de spiritualizare pentru omenire. 
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48 Vreau să știi că - chiar înainte ca acele generații de suflete spiritualizate să vină în lume, pe care ți 

le-am anunțat - acest mesaj va fi răspândit în toate națiunile și popoarele, pentru ca acestea să găsească 

cărările pavate de oamenii care au auzit vocea Domnului și de cei care s-au alăturat acestui popor pentru 

că au crezut în mărturia lui. 

49 Vă îndemn în mod constant să faceți noi pași pe această cale, care este o ascensiune eternă. Nu vă 

opriți, iar dacă o faceți, vă va fi de folos pentru că a trebuit să vă maturizați o intenție, să vă întăriți 

credința sau să reflectați. Dar continuați după aceea. 

50 Câți îmi spun în inima lor: "Stăpâne, de ce nu ai venit la noi în acest timp ca om, ca să putem 

vedea prezența ta?". Dar vă răspund cu o altă întrebare: nu sunteți conștienți că atunci când doriți prezența 

Mea în lume sub această formă, îmi cereți din nou Sângele Meu? Primiți-mă astfel: în spirit, invizibil doar 

pentru ochii voștri fizici, dar perceptibil pentru toate simțurile sufletului vostru. 

În acel moment Mi-am vărsat sângele pentru a pecetlui cu el dragostea pe care am predicat-o în 

învățătura Mea. Azi îi revărs esența divină asupra tuturor, ca dovadă că dragostea mea pentru oameni este 

aceeași în ciuda ingratitudinii lor și că, de aceea, mă apropii de ei pentru a le arăta calea luminoasă care îi 

va conduce să locuiască cu mine în Împărăția mea pentru totdeauna. 

51 Alții îmi spun în mod spiritual: "Dacă ai vrea măcar să nu ne retragi niciodată acest cuvânt pe care 

ne-ai dat să-l ascultăm cu atâta dragoste". Acestora le spun că, dacă se vor folosi cu adevărat de 

învățăturile mele și vor încerca să-mi înțeleagă intențiile, nu le va fi dureros să renunțe la această 

proclamație atunci când va veni momentul să o declare terminată. Și nu va fi dureros pentru ei, pentru că 

sufletul vostru va rămâne impregnat de Esența mea și plin de Lumina mea. Dar dacă nu ați reușit să 

păstrați în memorie unele sau multe dintre învățăturile mele, atunci am ordonat crearea cărții care conține 

cuvântul meu din acest timp. În această carte, care va fi creată din învățăturile mele divine, veți găsi 

adevăratul Chivot al Legământului, pe care primii spiritiști nu au fost capabili să-l înțeleagă și, prin 

urmare, au fost nevoiți să-l reprezinte prin obiecte sau simboluri. 

52 Adevăratul chivot al legământului este cuvântul meu. Căci cine o deschide și intră în ea cu respect, 

duhovnicie și iubire, va descoperi în fundul ei înțelepciunea, revelația profundă, profeția și toate darurile 

spirituale. La acest chivot al legământului vă veți întoarce când cuvântul meu nu va mai fi auzit prin 

purtătorii imperfecți ai vocii umane și veți fi martori cum, în meditațiile voastre, în momentele de studiu 

sau în momentele de rugăciune, până în cele mai delicate momente ale ființei voastre, o lumină superioară 

va ajunge la voi și vă va explica totul - o influență paternă care vă va îmbrățișa și o voce care nu este 

umană și care vă va vorbi în felul ei și perfect. Va fi lumina inspirației mele care va veni la voi într-un 

adevărat dialog de la spirit la spirit. 

53 Fiți binecuvântați - voi, cei care ați reușit să eliminați din serviciile voastre multe dintre 

ceremoniile superflue și inutile lăsate moștenire de către "primii" și să păstrați doar esențialul. Dar realizați 

că mai aveți încă ceva de curățat și multe de spiritualizat. 

54 Cât de fericit va fi sufletul tău dacă va putea să-mi ofere pe acest pământ închinarea pe care o 

aștept de la el! Dar când pleacă de aici spre Valea Spirituală, dacă lasă în urmă ceva care nu ar trebui să fie 

demn de Lucrarea Mea, noile generații, analizând moștenirea pe care le-ați lăsat-o, vor ști să înlăture tot 

ceea ce ați lăsat în urmă de nedreptate și astfel vor face pasul pe care nu ați putut să-l faceți. 

55 Eu vă spun: cu cât vă purificați mai mult actele de cult și vă desăvârșiți cultul față de Dumnezeu, 

cu atât mai puțin vor avea de suferit cei care vor veni după voi și cu atât meritele voastre în fața Mea vor fi 

mai mari, pentru că nu ați lucrat pentru voi înșivă, ci ați făcut-o cu gândul la semenii voștri, pentru că ați 

simțit milă pentru ei în inimile voastre. 

56 Nu ați experimentat voi înșivă cât de mult a trebuit să vă luptați pentru a curăța ceea ce ați primit 

de la frații voștri care v-au precedat? Așadar, nu lăsați această muncă dureroasă pe seama celor care vă 

calcă pe urme. 

57 În a doua oară, predarea mea a atins apogeul când despărțirea mea era deja foarte aproape. 

58 Ucenicii - știind bine că acestea erau ultimele clipe pe care le vor petrece cu Maestrul - și-au 

îndreptat toată atenția pentru a auzi chiar și ultimele cuvinte și pentru a le păstra în inimile lor. 

59 Dorința divină a lui Isus era ca discipolii săi să devină semănători ai învățăturilor sale 

răscumpărătoare. De aceea, în punctul culminant al ultimei sale adresări către ucenici, care a fost în același 

timp și ultima conversație dintre Tatăl și copii, le-a spus pe un ton plin de iubire: "Vă dau acum o poruncă 
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nouă: iubiți-vă unii pe alții". Cu lumina acestei porunci supreme, el a aprins astfel cea mai mare speranță 

pentru omenire. 

60 Chiar și în acest timp în care în curând îmi voi încheia propovăduirea printre voi, văd 

devotamentul și atenția cu care îmi ascultați învățăturile. Ele vor fi imprimate de neșters în mintea noilor 

mei discipoli. 

61 Așa cum le-am spus atunci apostolilor mei că vor fi ca niște oi printre lupi în lume, pentru ca ei să 

trăiască mereu vigilenți, tot așa vă spun acum să vă pregătiți, să vegheați și să vă rugați. Căci mulți se vor 

ridica împotriva voastră, folosind arme defăimătoare și folosind toate mijloacele pentru a vă zăpăci. 

62 Acum este o perioadă de luptă, o știți cu toții, astfel încât nimeni să nu fie surprins. 

63 Mi-am simplificat la maximum învățăturile pentru ca voi să le înțelegeți și să le pătrundeți în 

dorința de a le înțelege sensul. Când va veni momentul, veți avea un răspuns ușor la fiecare întrebare care 

vi se pune. Nu va trebui să vorbiți mult pentru a convinge. Dacă sunteți cu adevărat pregătiți, cuvintele 

dvs. nu vor fi doar simple, ci și scurte. Nu va trebui să cunoașteți știința pentru a răspunde omului de 

știință, nici teologia pentru a răspunde teologului. Un cuvânt de lumină luminează totul, iar eu vreau ca de 

pe buzele tale să iasă cuvinte de lumină. 

64 Nu toți cei care M-au auzit în acest timp se ridică pentru a da mărturie despre Cuvântul Meu. Se 

vor ridica cei care Mă iubesc cu adevărat - cei care Mă iubesc pe Mine în aproapele lor și se întorc la cei în 

nevoie, cărora le oferă mila și mângâierea lor. 

65 Cei care înțeleg învățătura mea și o simt profund o vor îmbrățișa cu credință. Ei vor fi cei care 

trebuie să se opună oricărei opoziții, cei care trebuie să ia armele adevărului, ale iubirii și ale dreptății. Prin 

greutăți și într-o lume care s-a îndepărtat de mult timp de această dreptate și de acest adevăr, acești 

semănători, plini de pace și de încredere în Dumnezeul lor, vor răspândi mesajul spiritual al Erei a Treia în 

întreaga lume. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 255  
1 Ați intrat într-o perioadă de luptă, de rugăciune și de merite. Simțiți că timpul plăcerilor s-a 

terminat și că trebuie să vă grăbiți pașii, pentru că omenirea este disperată, iar voi aveți responsabilitatea 

de a le aduce vestea cea bună și mărturia venirii mele prin cuvinte și fapte. 

2 Vedeți cum oamenii din toate confesiunile și sectele caută prin timp, viață și evenimente în 

speranța de a descoperi semnele care anunță venirea Mea. Sunt oameni ignoranți, care nu știu că mă 

manifest de mult timp și că în scurt timp acest tip de manifestare va lua sfârșit. Dar vă mai spun că mulți 

dintre cei care Mă așteaptă cu atâta nerăbdare nu M-ar recunoaște dacă ar fi martori la modul în care Mă 

manifest, ci mai degrabă M-ar respinge cu totul. 

3 Doar mărturiile vor ajunge la ei, și prin acestea vor crede în continuare că am fost printre copiii 

Mei. 

4 Și voi m-ați așteptat cu nerăbdare în interior, dar știam că mă veți recunoaște și că veți fi printre 

lucrătorii mei în acest timp.  

5 Fie ca lumea să râdă de felul în care M-am făcut cunoscut. Dar nu vor râde de Mine, ci de ei înșiși. 

Căci ei nici măcar nu bănuiesc, nici nu înțeleg ce înseamnă fiecare creatură pentru divinitate. 

6 Pentru Mine, cel mai corect lucru pe care îl pot face cu copiii Mei este să Mă fac cunoscut lor prin 

intermediul facultăților cu care i-am înzestrat, fără a folosi scuza că sunt păcătoși și că sunt impuri. Ce 

stimulent mai bun există pentru copil decât să îl cunoască pe Tatăl său, să îl vadă și să îl simtă pentru a-l 

iubi? 

7 Într-o profeție străveche se spunea că orice ochi, păcătos sau nu, Mă va vedea. Acum, în acest 

timp, v-am spus: nu am venit dorind pe cel drept pentru a Mă face cunoscut prin mijlocirea lui, ci tocmai 

dorind pe păcătosul care s-a purificat în încercările vieții și într-un moment de pocăință. Pentru că el este 

copilul care, atunci când se știe iubit și apreciat de Tatăl, pășește cu totul pe calea reînnoirii și a virtuții. 

8 Cine dintre purtătorii de voce prin care v-am vorbit a avut vreo idee despre darul pe care îl avea 

deja și despre serviciul pentru care era destinat înainte de a auzi Cuvântul Meu? Niciuna. Ei au fost 

purificați de-a lungul vieții lor ca într-un creuzet. Dar dar darul lor a rămas un secret până când a venit 

momentul să-l dezvăluie. 

9 Acesta este începutul sau pregătirea pentru ca sufletul omului să cunoască o comunicare mai înaltă 

cu Tatăl, iar voi ați fost surprinși. Dacă ați ști tot ce am pregătit să vă dezvălui la momentul potrivit, nu ați 

putea înțelege de ce vă iubesc atât de mult, nici meritele pe care trebuie să le faceți pentru a obține un har 

atât de mare. 

10 În 1866, a luat ființă prima congregație de spiritiști, discipoli ai acestei Lucrări. Sub lumina 

Duhului meu și instruiți de Ilie, acei primii discipoli au început să primească razele mesajului pe care voi îl 

primiți acum în abundență înainte de încheierea lui. 

11 De atunci și până în prezent, multe comunități s-au format ca ramuri care au apărut din acel 

"trunchi de copac" fondat de Roque Rojas. 

12 O singură lumină a strălucit asupra mulțimilor care alcătuiesc acest popor, și totuși, câte diferențe 

există între diferitele congregații! Timp de mulți ani v-ați bucurat de manifestarea cuvântului meu printr-o 

învățătură simplă, clară și ușor de înțeles. Dar sunt puțini cei care au reușit să explice sensul învățăturii 

spirituale. 

13 A mai rămas doar un an până când proclamarea mea în această formă se va încheia. Dar 

majoritatea oamenilor sunt încă foarte departe de adevăr. De la "primul" până la "ultimul" am iertat faptul 

de a fi materializat o revelație divină pe care la început nu au fost capabili să o înțeleagă deloc. Dar, după 

ce învățătura spirituală s-a răspândit de-a lungul multor ani și Cuvântul Meu a explicat această lucrare 

bucată cu bucată din ce în ce mai mult, văd că a sosit momentul să vă cer să părăsiți căile obișnuite, să 

pătrundeți puțin mai mult în miezul învățăturilor Mele și să faceți un pas hotărât și ferm pe calea 

spiritualizării. 

14 Cum Mă veți urma atâta timp cât Mă căutați și Mă venerați prin simboluri și desene, forme de cult 

extern și materializări? Îmi spuneți: "Este moștenirea celor dintâi și noi o respectăm". 
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Ei bine, oameni buni, acum vă spun că acei "primii" au fost doar precursorii voștri pentru ca voi să 

duceți la perfecțiune acea formă de închinare și acea formă de comunicare spirituală pe care ei au început-

o. 

15 Nu confundați Legea divină cu religiile sau metodele pe care le aveți pentru a interpreta această 

Lege. 

16 Legea este eternă și neschimbătoare, religiile, formele de cult și acțiunile evoluează și se schimbă 

în funcție de dezvoltarea morală și spirituală a celor care le profesează. Dacă nu ar fi fost această 

dezvoltare spirituală, ați fi continuat să vă închinați lui Dumnezeu în stele și în forțele naturii, așa cum 

făceau popoarele primitive. 

17 Nu vă opriți în calea voastră de a Mă iubi, de a Mă sluji și de a Mă adora. Mergeți mereu înainte, 

îmbunătățiți-vă din ce în ce mai mult, căutați perfecțiunea. Dar nu vă atingeți de lege, nu o schimbați, nu o 

schimbați. Te va învăța întotdeauna ce este cel mai înalt, te va instrui întotdeauna să îl îndeplinești perfec t. 

Ea va fi prezentă și eternă ca Lege Universală, învățându-vă adevărata iubire pentru Dumnezeu și 

adevărata iubire pentru aproapele vostru. 

18 Nu fiți păstrători de obiceiuri, de forme de cult sau de tradiții, pentru că atunci veți rămâne secole 

întregi în letargia dogmei și a ignoranței. În schimb, fiți gardieni ai legii și ai adevărului. 

19 În acest timp, nu fiți ca poporul evreu din "Epoca a doua", care - pentru că era legat de tradiție, 

conservator și fanatic - nu a putut mânca pâinea cerului adusă de Mesia, pe care îl aștepta de multe secole. 

Când a sosit ceasul, nu L-au putut recunoaște pentru că materializarea lor i-a împiedicat să vadă lumina 

adevărului. 

20 În această zi vă las doar două cuvinte, pentru ca voi să le pătrundeți în profunzime și să extrageți 

din ele întregul sens, în măsura în care sunteți în stare să o faceți printr-o bună pregătire: "spiritism" și 

"spiritualizare". Numai în acest fel - meditând, rugându-vă și trezindu-vă - veți putea înțelege cum ar 

trebui să fie adevărata și dreapta închinare a lui Dumnezeu, pe care trebuie să o oferiți Domnului vostru pe 

baza acestei învățături. 

21 Da, oameni buni, pentru a Mă iubi prin forme exterioare de închinare, pentru a Mă căuta în imagini 

și simboluri și pentru a Mă adora prin liturghii, ceremonii și sărbători, există multe biserici și multe secte 

în care vă puteți satisface inima, dacă încă mai are foame sau simte nevoia de o astfel de închinare. Dar 

dacă vreți să Mă slujiți prin această lucrare spirituală și să Mă iubiți și, prin urmare, să respingeți o altă 

formă de închinare la Mine, înțelegeți ce înseamnă "spiritism" și ce înseamnă "spiritualizare", astfel încât, 

dacă vreți cu adevărat să fiți discipoli ai acestei învățături, să nu aparțineți celor care impun obiceiuri, 

reguli, tradiții și forme exterioare de închinare, pentru că atunci veți cădea din nou în materialism, idolatrie 

și fanatism, iar de spiritism nu veți cunoaște decât numele. 

22 Ridicați-vă cât de mult puteți în efortul de a vă adapta și de a vă conforma învățăturii mele. Dar nu 

faceți contrariul, adică nu adaptați învățătura mea la limitările și conveniențele voastre, materializând-o, 

deformând-o sau falsificând-o. 

23 Fie ca această învățătură de astăzi să servească drept semnal de alarmă pentru cei care au auzit-o, 

pentru ca ei să fie inspirați de ea și să se umple de energie, fervoare, dragoste și credință pentru a rupe 

plasele care i-au ținut mult timp captivi. Să se formeze în mințile lor adevărata concepție a ceea ce 

înseamnă "spiritism" și să se nască în inimile lor nobilul ideal de a deveni un adevărat discipol al acestei 

învățături de lumină și perfecțiune. 

24 Iubiți oameni: Odată ce diferențele voastre vor dispărea, odată ce dezbinarea care există în prezent 

între voi va face loc fraternității și odată ce vă veți înțelege misiunea, din sufletul vostru va izvorî dorința 

și din inima voastră va izvorî impulsul de a porni să semăna sămânța de spiritualizare pe care ați primit-o 

în Cuvântul meu. 

25 Va veni pentru voi momentul iluminării, când veți înțelege cu cea mai mare claritate măreția 

acestei Lucrări, fiind uimiți să descoperiți la baza ei revelații minunate, așa cum nu v-ați imaginat 

niciodată. Apoi veți porni spontan, răspândindu-vă pe pământ și oferind milă, lumină și consolare pe 

măsură ce înaintați. Judecățile vecinilor tăi nu-ți vor mai face rău, nici lipsa de respect a membrilor 

familiei tale nu te va mai face să suferi, pentru că toate suferințele pământului vor părea mici în fața 

măreției misiunii tale. 
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26 Fericiți sunt cei care ating acel grad de spiritualitate care îi face impenetrabili la durere, căci ei vor 

fi protejați de mantia milei mele. 

27 Credința, iubirea și spiritualitatea sunt cele trei virtuți care îi vor face invincibili pe soldații și 

apostolii Epocii a treia. Aceste virtuți au fost prezente în toți acei slujitori care, din cele mai vechi timpuri, 

au fost martori ai existenței mele, ai prezenței mele, ai legii mele și ai adevărului meu. 

28 Printre acești slujitori îi puteți descoperi pe patriarhi, pe profeți, pe apostoli și pe martiri. Dar ei nu 

au fost singurii în istoria omenirii, au fost mulți alții care au luat căi diferite pentru a-și îndeplini misiunea 

și a da mărturie despre adevărul meu, înfruntând orice fel de atac, batjocură, persecuție și calomnie. 

Credința lor, toleranța față de cei care îi răneau, iubirea constantă și credincioasă față de semenii lor - o 

iubire inspirată de Domnul lor - i-au făcut să învingă durerea, nedreptatea și moartea. Cum altfel se poate 

explica predarea martirilor în fața călăilor lor? Cum ați putea înțelege răbdarea și calmul în fața 

persecuțiilor tuturor celor care M-au iubit și M-au urmat? 

29 Dacă Mă iubiți astfel, nu vă veți mai putea teme de nimic în lume. Atâta timp cât credința voastră 

nu este deplină și dragostea voastră nu este de nezdruncinat, lupta vă va insufla teamă. 

30 De ce vă este frică? De ce să vă aruncați în închisoare, de ce să vă luați viața? Știți că acele 

vremuri au trecut și că au existat mulți martiri care și-au oferit viața pentru a le dovedi dușmanilor 

adevărului că martiriul, închisoarea și eșafodul de sânge - în loc să stingă credința slujitorilor mei - ar 

aprinde focul iubirii lor și i-ar face să răspândească învățăturile mele cu o putere și mai mare. 

31 Te temi de judecata aproapelui tău și te temi să nu-ți pierzi pacea în lume. De ce nu te temi mai 

degrabă de judecata Dumnezeului tău sau nu-ți pierzi pacea sufletului pentru că nu ți-ai îndeplinit 

misiunea? 

32 Astăzi, ceea ce vă cer pentru "Țara Făgăduinței" pare mult. Dar vă spun cu adevărat, odată ce veți 

fi în ea, vă veți întreba dacă mai sunteți acolo, chiar vă veți simți nedemni de ea și veți spune: "Cât de 

puțin am făcut ca să merităm un har atât de mare!". 

33 Mă întrebi în inima ta: "Stăpâne, ne dai poate mai mult decât merităm?". La aceasta vă răspund: 

Dacă v-aș da după faptele voastre, ați avea foarte puțin sau chiar nimic. Credeți că viața pe care o aveți, 

trupul pe care îl posedați, darurile care se agită în ființa voastră și tot ceea ce vă înconjoară în existența 

voastră sunt o răsplată dreaptă pentru meritele voastre? 

34 Vă spun cu adevărat că v-am dat și vă voi da întotdeauna mai mult decât meritați, pentru că vă 

iubesc, pentru că sunt Tatăl vostru. 

35 Plângeți, oameni buni, pentru că vă recunoașteți lipsa de credință și de iubire. Apoi Mă întrebi ce 

trebuie să faci pentru a-mi fi pe plac și pentru a câștiga merite în fața Mea. La aceasta răspund că ar trebui 

să-l slujești pe aproapele tău cu cea mai bună voință, că ar trebui să faci din durerea celor care suferă a ta, 

că ar trebui să-ți dezvolți darurile și să le perfecționezi în folosul celor în nevoie. Pentru că ceea ce faci 

pentru semenii tăi depinde de ceea ce primești când ajungi pe tărâmul spiritual. 

36 Cât despre Mine, ce puteți să-mi dați pe care Eu nu-l am? Am putere, am pace, am lumină, sunt 

stăpânul universului, sunt iubit și servit. Nu există nici cea mai mică umbră de egoism în spiritul Meu, 

pentru că Eu sunt perfecțiune. 

Dar printre semenii voștri, care sunt copii ai Spiritului meu, câtă mizerie există! Câtă durere și 

întuneric! Câtă mizerie! De ce nu Mă iubești în ele? De ce nu Îmi dați toată dragostea care este în voi 

iubindu-vă unii pe alții? 

37 Oameni buni, acesta este răspunsul meu la întrebarea voastră și sfatul meu ceresc pentru rezoluțiile 

voastre. 

38 Iubiți copii, pe care îi primesc în numele umanității, se apropie sfârșitul manifestării mele prin 

intermediul minții umane. După aceea, spiritul vostru trebuie să se străduiască să aibă un dialog de la spirit 

la spirit cu Divinitatea Mea. 

39 Astăzi, cuvântul meu este apărarea voastră, stimulentul vostru. Dar, de asemenea, după această 

perioadă de proclamare a mea, veți putea să-mi simțiți prezența. 

40 Vremurile în care aveai nevoie de un ghid spiritual în lume s-au încheiat. De acum înainte, oricine 

urmează această cale nu va avea altă cale decât cea a Legii mele, nici altă călăuză decât cea a propriei 

conștiințe. Cu toate acestea, vor exista întotdeauna bărbați și femei de mare lumină și putere spirituală 

care, prin exemplul și inspirația lor, vor ajuta mulțimile. 
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41 Dacă ar fi fost altfel, v-aș fi trimis deja pe pământ spirite ca Moise sau ca Ilie, pentru ca ei să vă 

arate calea și să vă amintească mereu de lege. De asemenea, ei vă stau alături, vă protejează și vă însoțesc, 

dar nu mai sunt în formă umană, ci din punct de vedere spiritual. Cine le vede? Nimeni. Dar dacă vă 

pregătiți, veți simți deasupra voastră prezența unor mari spirite care au fost întotdeauna în contact cu 

umanitatea și care au avut mari misiuni de îndeplinit în ea. 

42 Întoarceți-vă la ei în rugăciunile voastre și, dacă vă încredeți cu adevărat în ei - vă spun eu - nu veți 

pieri niciodată, pentru că ei vă vor călăuzi cu acea dragoste și devotament de care v-au dat atâtea dovezi în 

lume. 

43 Vă spun încă o dată că nu veți duce lipsă în lume de oameni înzestrați cu o mare lumină, care să vă 

lumineze calea și să vă însămânțeze viața cu iubire. Omenirea a avut întotdeauna prezența acestor oameni 

pe pământ, dar vin vremuri în care vor veni în lume mari legiuni de spirite înalte de lumină, care vor 

elimina lumea falsă pe care ați creat-o, pentru a ridica una nouă, în care se respiră pace și domnește 

adevărul. 

44 Ei vor suferi mult din cauza răutății oamenilor. Dar acest lucru nu este nimic nou, deoarece 

niciunul dintre mesagerii lui Dumnezeu nu a scăpat de persecuție, ridiculizare și ostilitate. Ei trebuie să 

vină în lume și să locuiască în ea pentru că prezența lor pe pământ este necesară. 

45 Ei vor veni și se vor adresa cu dragoste inimilor oamenilor. Cuvântul lor, impregnat de dreptatea 

Tatălui, va lovi în aroganța și mândria tuturor celor care au înlocuit haina de umilință a sufletului lor cu 

splendoarea deșertăciunii, a trufiei, a falsei puteri și a falsei glorii. 

46 Aceștia vor fi primii care se vor ridica și vor arăta spre mesagerii mei cu degetele tremurânde de 

furie. Dar acest lucru va servi pentru a le permite slujitorilor mei să dea mari mărturii ale adevărului pe 

care l-au adus lumii în fiecare încercare la care sunt supuși. 

47 Nu știți în prezent în ce feluri ale vieții umane vor apărea. Dar eu vă spun că unii vor apărea în 

sânul marilor comunități religioase. Aceștia vor lupta pentru unificarea și armonia spirituală a tuturor 

oamenilor. Alții se vor ridica printre oamenii de știință și vor arăta cu rodul inspirației lor că adevăratul 

scop final al științei este perfecționarea spirituală a omului - și nu sărăcirea și distrugerea lui. Astfel, în 

toate sferele vieții, vor ieși la iveală slujitori ai Mei care vor purta Legea Mea în inimile lor și vor confirma 

prin cuvinte și fapte tot ceea ce v-am spus în acest timp.  

48 Vă mai spun că sămânța mea, care este această învățătură pe care ați primit-o, va da roade în voi și 

că aceste roade vor fi marile suflete care se vor întrupa în copiii voștri sau în copiii copiilor voștri. 

49 Acestea sunt deja ultimele Mele lecții și încă vă vorbesc despre noi învățături, și asta pentru că Îmi 

îndeplinesc misiunea de Maestru până în ultima clipă, turnând lumină în fiecare dintre cuvintele Mele, 

pentru ca voi să nu rămâneți în întuneric în vremurile de amărăciune și durere, când Justiția Divină se face 

simțită ca niciodată. 

50 Vegheați și rugați-vă pentru lume, oameni iubiți. 

51 Veniți la Mine, Eu sunt mângâierea și pacea. 

52 Ați cunoscut suferința și nenorocirea pe pământ pentru că sufletul nu și-a dezvoltat abilitățile și 

darurile pentru a se ridica deasupra greutăților umane. 

53 Această lume ar putea fi un paradis în loc de o vale de lacrimi dacă oamenii ar avea bunăvoință. 

Am semănat această casă cu binecuvântări, nu împrăștii spini pe cărări. Durerea oamenilor provine din 

fărădelegile lor. Dar, așa cum au creat durerea, vor trebui să se străduiască să o înlăture. 

54 Voi, care Mă ascultați, nu sunteți un popor rătăcit sau rătăcitor. Sunteți ca o familie care și-a făcut 

casă la umbra unui copac măreț, ale cărui ramuri vă oferă mereu roadele lor. 

55 În această umbră capeți noi forțe și îți îngrijești rănile, căci va trebui să-ți reiei rătăcirile pentru a 

urca muntele până în vârf. 

56 Spiritul tău este deja capabil să se ridice până la a șasea treaptă a scării cerului, unde vei găsi 

lumina care înlătură toate erorile și îți oferă ajutorul său pentru a ajunge la a șaptea treaptă. 

57 Voi înlătura confuzia și interpretările greșite care există printre voi cu privire la cele Șapte Peceți. 

Adevărat vă spun: Tu nu aparții unei anumite peceți, dar - întrucât sufletul tău trebuie să treacă prin 

acestea de la prima la ultima - trăiește astăzi în timpul celei de-a șasea peceți sau în cea de-a șasea 

perioadă de dezvoltare a sufletului său. 
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58 Cât de mari au fost lecțiile și încercările pe care sufletul a trebuit să le treacă pentru a progresa de 

la o pecete la alta! Câte merite trebuia să dobândească! Dar cea din punctul culminant, al șaptelea, încă 

lipsește. 

59 Puterea răului cu tentațiile sale va sta în mod constant în calea ta. Dar îți vei aminti de Maestrul 

tău, care a învins lumea, durerea și carnea, pentru ca, cu exemplul lui, să ieși victorios din încercare. 

Căutați în spiritul vostru sabia cu care să luptați, aici veți găsi arma infailibilă mereu pregătită. 

60 Cum ar putea un suflet să se piardă iremediabil pentru Mine, când poartă în el o scânteie din 

lumina Mea care nu se stinge niciodată și Eu sunt cu el în toate modurile? Atât timp cât durează rebeliunea 

sa sau cât persistă confuzia sa, aceste forțe întunecate nu vor rezista niciodată eternității Mele.  

61 Te-am eliberat din nou. Sau nu-ți simți sufletul mai liber după ce i-ai îndepărtat trecutul fanatic și 

prejudecățile? 

62 Eu sunt Viața și am revărsat-o în mod egal în toți, deși am căutat întotdeauna un popor sau un 

număr de oameni pentru a mă dezvălui lor. Acest lucru a fost făcut pentru a face din ei mesageri, profeți 

sau martori ai Divinității Mele în serviciul umanității, dar nu pentru că i-aș distinge printr-o iubire sau 

bunăvoință mai mare decât a celorlalți. 

63 Întăreșteți-vă în cuvântul meu, copiii mei, pentru ca voi să vă priviți semenii cu adevărată caritate 

și să nu fiți judecători ai păcătosului, ai viciosului, ai fanaticului, ai celui care se consideră important. Căci 

atunci veți auzi vocea mea în conștiința voastră, care vă va spune: "Cine este curat să arunce primul 

piatra". 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 256  
1 Pacea mea este simțită de sufletele voastre, oameni buni, atunci când ascultați cuvântul meu de 

bunăvoință. 

2 Eu sunt grădinarul divin care îngrijește grădinile din inimile voastre și le udă cu apa cerească a 

iubirii mele. Am vărsat o picătură din această iubire divină pe fiecare amărăciune din umanitate. Eu vă arăt 

calea care duce la Împărăția Tatălui. Nu veți descoperi niciodată sfârșitul acestei căi, dar veți progresa 

mereu și veți cunoaște noi glorii. 

3 În prezent, cuvântul meu te macină și îți dă formă. Îți lucrez sufletul cu o daltă fină. Învățați să 

lucrați la voi înșivă și să vă dați forme frumoase, îndeplinind Legea mea. Apoi vă voi binecuvânta munca, 

astfel încât, ulterior, să vă îndepliniți marea misiune pe care o aveți în această lume, aceea de a-i aduce pe 

semenii voștri pe această cale a iubirii. 

4 Eu sunt Stăpânul vostru; dar nu Mă vedeți separat de Tatăl, căci Eu sunt Tatăl. Nu există nicio 

diferență între Fiul și Duhul Sfânt, căci Duhul Sfânt și Fiul sunt un singur Duh, iar acel Duh sunt Eu. 

Vedeți în revelațiile Mele de-a lungul veacurilor un singur Dumnezeu care v-a învățat prin intermediul a 

numeroase și variate lecții: O singură carte cu multe pagini. 

5 Sfințiți numele meu prin faptele voastre și veți găsi în voi acea lumină care vă va elibera din 

noaptea ignoranței și a păcatului. 

6 Vă amintiți, oameni buni, cine ați fost înainte de a fi formați de Cuvântul meu? Îți amintești că 

înainte erai capabil de multe acte nerecunoscătoare pe care astăzi ai fi incapabil să le faci? Nu poți 

compara viața ta de astăzi cu cea de dinainte. În trecut, ați fost pelerini singuratici pe pământ, care și-au 

parcurs calea fără o lumină care să le facă fericită existența și să le aprindă speranța în ea. Astăzi ești 

ucenic al învățăturii mele, în al cărei izvor de iubire ți-ai potolit setea și ți-ai spălat rănile. Iubirea mea 

smulge spinii pe care îi ai pe picioare, iar dacă crucea ta are cuie, le voi scoate și pe acestea. 

7 Eu sunt lumina acestei lumi și a tuturor lumilor și vreau ca voi să vă îmbrăcați cu această lumină. 

Cuvântul Meu este balsam de vindecare; vindecați-vă cu el, ascultați-l și aplicați-l. Fiecare cuvânt este o 

picătură din izvorul vieții. De ce, deși Îl porți pe Dumnezeu în tine, ești bolnav, suferi și plângi? 

Examinați-vă și corectați ceea ce este de corectat, purificați tot ceea ce este de purificat. Eu vă spun: 

purificați vasul atât în interior cât și în exterior, adică sufletul vostru să se armonizeze în voința și aspirația 

sa cu partea voastră materială sau umană. 

Eu îți formez imaginea ta interioară - ceea ce ascunzi de oameni, dar nu poți ascunde de Mine. Dacă îți 

formezi exteriorul în așa fel încât fața ta să fie o reflectare reală a sufletului, atunci sinceritatea și 

veridicitatea se vor exprima în acțiunile tale. Motivul pentru care oamenii nu au încredere unii în alții este 

acela că arată lumii o față și o ascund pe cealaltă. 

8 Urmați instrucțiunile mele și folosiți-vă de darurile voastre. 

9 V-ați examinat deja rănile? Ați lăsat balsamul pe care vi l-am dat să curgă în ele? 

10 Dacă vă îndoiți de eficacitatea balsamului meu, tratați-le din nou. Dar dacă crezi, lasă-le netratate 

și vei vedea cum dragostea mea le vindecă, iar când le vei căuta, se vor fi închis deja. 

Celorlalți le voi acorda că își găsesc sănătatea prin credință, rugăciune, puterea gândului. Vor veni 

mulțimi de ființe spirituale care își vor uni puterea și tăria și vă vor "unge", iar voi vă veți vindeca cu 

ajutorul lor. 

11 Cuvântul meu trebuie să se adeverească: "Credința și meritele voastre vă vor salva". Pentru că 

după aceea, când veți fi sănătoși, vă voi trimite în luptă pentru a realiza cel mai înalt lucru din viața 

voastră: dragostea pentru aproapele vostru. 

Nu v-ar plăcea să fiți lumină pentru alții? Nu v-ar face plăcere dacă cuvintele voastre ar avea esența 

adevărului? Nu ți-ar plăcea să ai ceva pentru a-i instrui pe cei care caută mângâiere la tine? Căci dacă vă 

place, puteți face acest lucru, pentru că depinde mult de bunăvoința și de efortul vostru de a-l realiza. 

Restul, le fac eu. 

12 Persoana spiritualizată spune: "Ce frumoasă este viața!". Omul de zi cu zi, materialistul spune: "Ce 

amară, ce tristă și ce sumbră este viața!". 

Persoana care nu are o minte superioară se simte jignită de orice, totul o rănește. Cel care este înălțat 

spiritual nici măcar nu observă adversitățile de pe cale. Atunci când o minte înaltă se ocupă de alții, o face 
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pentru a lăuda virtuțile celorlalți sau pentru a le scuza greșelile, niciodată pentru a-i judeca sau condamna. 

Mintea smerită judecă, calomniază, răspândește fărădelegile altora și găsește plăcere în asta. 

13 Pentru cei care judecă și se preocupă de treburile semenilor lor, întreb: Vi se pare prea ușoară 

povara păcatului vostru, încât vă face plăcere să o adăugați la cea a altora? Dacă nu puteți scăpa de povara 

voastră, de ce o adăugați pe cea a semenilor voștri? De ce, în loc să căutați bijuterii de la semenii voștri 

pentru a vă bucura de lumina lor, preferați să aveți de-a face cu mizeria pentru a vă păta pe voi înșivă? 

14 Casa Tatălui are multe locuințe. Dar cei care locuiesc în regiunile spirituale înalte îi ajută pe 

oameni să se elibereze de poverile lor, sau îi ajută să le poarte, dar fără să-i judece și fără să se bucure de 

mizeriile lor. 

15 Te-am văzut blasfemiind într-o zi și căindu-te în ziua următoare. V-am văzut negând proclamația 

mea și apoi mărturisind că ea este adevărul. V-am văzut cum ați calomniat într-o zi și cum ați apărat ceea 

ce ați calomniat în ziua următoare. Este bine să vă corectați greșelile, dar ar fi mai bine dacă nu ați mai 

comite nici un rău, ca să nu mai fiți nevoiți să îl corectați. 

Te-am văzut într-o zi dând ajutoare cuiva care nu avea nevoie de ele și te-am văzut refuzându-le celor 

cu adevărat săraci. Dar eu nu vreau să vă acuz, nici să vă judec, ci vin cu lumina învățăturii mele să vă 

luminez, ca să nu mai păcătuiți. Pot să vă spun, de asemenea, că v-am văzut serviabili, generoși, caritabili 

și înțelegători, și că aceste merite au fost întotdeauna luate în considerare și creditate de Mine. Înțelegeți, 

totuși, că în inimile voastre ar trebui să fie deja mai mult grâu decât neghină. 

16 Nu vă rugați fără să simțiți, mișcându-vă buzele mecanic. Rugați-vă cu sentiment, fără să vorbiți. 

Folosiți ușurința cu care ați făcut jurăminte false și ați jurat în zadar în vremurile trecute pentru a spune 

adevărul astăzi. 

17 Nu luați nimic străin. Cine ia ceea ce este străin trebuie să răsplătească cu durere și rușine. Nu arăt 

cu degetul spre nimeni, dar vreau ca toată lumea să înțeleagă din cuvintele mele ceea ce îi privește. 

18 Nu vă voi acuza și nici nu vă voi cere socoteală pentru ceea ce ați făcut atunci când ați mers pe 

drumul vostru în întunericul ignoranței, al imaturității și al materializării. Dar dacă astăzi, când aveți 

cunoștință deplină de ceea ce este Legea mea, persistați în ilicit, în necurat, va trebui să răspundeți pentru 

faptele voastre în fața lui Dumnezeu, care se va dovedi inexorabil pentru voi în propria voastră conștiință. 

19 Sunteți cu toții sămânța mea, iar Stăpânul o culege. Dacă printre semințele bune vine și sămânța de 

neghină, o iau cu dragoste în mâinile mele pentru a o transforma în grâu de aur. 

20 Văd în inimi sămânța de buruieni, de noroi, de crimă, de ură, și totuși secer și vă iubesc. Mângâi și 

purific această sămânță până când strălucește ca grâul în soare. 

21 Credeți că puterea iubirii mele nu este capabilă să vă răscumpere? Te voi semăna, după ce te-am 

purificat, în grădina mea, unde vei da flori și roade noi. Face parte din sarcina mea divină să vă fac demni 

de mine.  

22 Am venit să mă bucur în tine, să vorbesc inimii tale. Prezența mea vă dă putere să vă îndepliniți 

misiunea pe care v-am încredințat-o. 

23 Dar tu - nu simți durerea oamenilor? Nu vă întristați când vedeți că moartea ia păcatul acestei lumi 

în locul luminii conștiinței? 

24 Ca discipoli ai lui Isus în Era a treia, aveți o misiune foarte mare de îndeplinit, deoarece sunteți 

printre cei care au auzit Cuvântul meu și au învățat de la mine. 

25 Să știți că și oamenii caută comunicarea cu lumea de dincolo prin intermediul științei. Porniți să 

dați mărturie despre învățătura mea dacă nu vreți să vă trezească. 

26 Omul de știință, care a negat adesea existența Mea, explorează natura în toate părțile ei, explorează 

pământul, mările, spațiul și la fiecare pas mă întâlnește, pentru că fiecare descoperire pe care o face 

vorbește despre dragostea cu care am creat întreaga creație. 

27 Trebuie să vorbiți mult pentru ca lumina mea să ajungă la toți semenii voștri și pentru ca ei să 

înțeleagă că tot ceea ce este creat - de la atomi până la cele mai mari roiuri de stele - este destinat să aducă 

viață, hrană, bunăstare și perfecțiune. 

28 Fă ca învățătura mea să fie cunoscută într-un mod perfect, astfel încât cei ignoranți să nu-i atribuie 

imperfecțiuni. Semănați bine, atunci generațiile care vor veni din voi nu vor avea de suferit din cauza 

greșelilor voastre și nici nu vor culege durere ca moștenire. 

29 Vreau ca din tine să răsară sămânța pură și sănătoasă care să poarte binecuvântări peste tot. 
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30 Semănați calea vieții cu fapte bune și exemplare, nu falsificați învățăturile mele. În acest sens, luați 

ca exemplu pe apostolii mei din "Era a doua", care nu au căzut niciodată în culte senzuale pentru a preda și 

explica învățăturile mele. Ei nu pot fi învinuiți pentru idolatria în care a căzut ulterior omenirea. Mâinile 

lor nu au ridicat niciodată altare, nici nu au construit palate pentru închinarea spirituală a lui Dumnezeu. 

Dar ei au adus învățătura lui Hristos omenirii, au adus sănătate celor bolnavi, speranță și mângâiere celor 

săraci și necăjiți și, ca și Maestrul lor, au arătat calea mântuirii celor pierduți. 

31 Religia creștină pe care o cunoașteți astăzi nu este nici măcar o reflectare a învățăturii pe care au 

practicat-o și predat-o apostolii mei! 

32 Vă spun din nou că în acești ucenici puteți găsi exemple perfecte de smerenie, iubire, milă și 

înălțare. Ei au pecetluit cu sângele lor adevărul pe care gura lor l-a rostit. 

33 Omenirea nu va cere mai mult sânge de la tine pentru a-ți crede mărturia, dar va cere sinceritate de 

la tine. 

34 Învățătura mea l-a învățat întotdeauna pe om să nu fie materialist. Dar este departe de a vă învăța 

disprețul față de bunurile pământului. Eu vă spun: iubiți pământul, minunile, frumusețile și plăcerile lui cu 

dragostea cu care trebuie să iubiți tot ce a fost creat de Mine. Dar fiți gata să respingeți totul dacă este 

necesar și nu uitați că sufletul vostru este doar temporar în această viață și trebuie să se întoarcă în lumea 

pe care a părăsit-o, din care își caută pacea spirituală. 

35 Astăzi mă întrebi din adâncul inimii tale dacă ar trebui să disprețuiești viața materială și să uiți tot 

ce iubești pe pământ pentru a mă sluji mai bine. La aceasta vă răspund că oricine ar crede că am spus acest 

lucru este în eroare și că nu a înțeles instrucțiunile Mele. 

36 Cum puteți crede că vă lipsesc de ceea ce vă oferă viața materială, deși am creat natura pentru a 

asigura hrana copiilor mei? Nimic din ceea ce am creat nu poate fi împotriva voastră, așa că vă interzic; 

dar folosiți totul cu moderație. Când v-am spus să vă îndepărtați de desfrânare și materialism, m-am referit 

întotdeauna la pasiuni josnice, vicii, nerușinare sau la folosirea de lucruri dăunătoare și rele. 

37 Astăzi, în timp ce vă dau o explicație detaliată a învățăturii Mele, trebuie să vă fac să înțelegeți că 

tot ceea ce faceți în afara legilor care guvernează sufletul sau corpul este în detrimentul ambelor. 

38 Conștiința, intuiția și cunoașterea sunt ghizii care îți vor arăta calea sigură și te vor face să eviți 

căderile. Aceste lumini aparțin spiritului, dar este necesar să le facem să strălucească. Odată ce această 

claritate va exista în fiecare dintre voi, veți exclama: "Tată, sămânța Ta de mântuire a răsărit în ființa mea, 

iar Cuvântul Tău a înflorit în sfârșit în viața mea". 

39 Vă inspir cu gânduri mărețe pentru a vă mișca inimile spre fapte mărețe. Dar vă spun cu adevărat 

că această învățătură nu se va limita la acest popor, pentru că spiritismul este la nivel mondial. Învățătură 

sau revelație a 

Duhul Sfânt nu este destinat doar unui singur popor, ci tuturor oamenilor. Ca un torent care mătură totul, 

așa va fi potopul pe care îl vor forma masele de oameni spiritualiști - un potop pe care nimeni nu-l va putea 

opri, pentru că forța sa va fi insurmontabilă. Și oricine vrea să stea în calea cursului său va fi măturat de 

curent. 

40 Cine pe pământ ar putea avea puterea de a opri dezvoltarea sufletelor sau executarea sfaturilor lui 

Dumnezeu? Nimeni. Singura Ființă cu putere și dreptate absolută este Tatăl vostru, iar El a ordonat ca 

fiecare suflet să progreseze spre perfecțiune. 

41 Dacă legile mele divine au fost ignorate de oameni pentru o perioadă scurtă de timp, mă voi 

asigura că vocea mea va fi auzită ca un sunet de clopot puternic chiar și de către cei care sunt morți pentru 

viața spirituală.  

42 Vocea acestui popor va răsuna în inimile voastre ca un sunet de clopote, trezindu-vă și invitându-

vă la rugăciune și meditație. Dar este necesar să vă îmbrăcați cu umilință și să vă umpleți inimile de 

caritate, pentru ca faptele voastre să strălucească ca adevărate exemple în rândul umanității. 

43 Încetați să vă mai iubiți persoana pentru a putea începe să-i iubiți pe ceilalți. Nu căutați onoruri 

pentru numele vostru, ci îngrijiți-vă numai ca faptele voastre să fie curate, și veți intra în nemurire. 

Adevărat vă spun că cel ce seamănă cu smerenie va lăsa o urmă nepieritoare a umblării sale în lume. Pe de 

altă parte, cel care lucrează în faptele mele în dorința de admirație și glorie a lumii va constata că faptele 

sale vor fi curând uitate și că numele său nu va fi cunoscut nici măcar de a treia generație după el. 
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44 Ți-am încredințat o sarcină frumoasă, dar în același timp greu de îndeplinit. Dar tocmai de aceea 

nu este peste puterile voastre, pentru că fiecăruia dintre voi îi este alocată doar o mică parte pentru a o 

realiza. 

45 Răscumpărarea umanității nu va fi realizată de un singur om, nici măcar de un singur popor. Voi fi 

Eu, care v-am dat Sângele Său, prin care Mi-am exprimat dragostea, și care, în acest timp, îi fac pe oameni 

să se ridice și să caute calea pe care a învățat-o Hristos. 

46 Vegheați și rugați-vă mereu, pentru că acum este momentul în care se dezlănțuie puterile 

întunecate și confuze, când oștile întunecate înconjoară și tulbură oamenii. 

47 Înțelegeți pe deplin că manifestarea mea vi s-a întâmplat pentru a vă vindeca sufletul, pentru a-l 

elibera, pentru a-l reînnoi și pentru a-l ridica la lumină; pentru a-i dezvălui o mare cunoaștere și pentru a-i 

explica misterele neînțelese de oameni și, de asemenea, pentru a vă dezvălui ceea ce a fost ascuns de voi. 

48 Păstrează Cuvântul meu plin de esență și de viață veșnică, simte puterea mea în tine. Nu vă 

îngrijorați: Eu știu totul, chiar și ultima voastră suferință este prezentă înaintea Mea. 

49 Justiția mea se ocupă de afacerile tale. Îți șterg lacrimile, îți ofer un toiag pe care să te sprijini în 

viață și te sărut pe frunte pentru a te face să te simți uns și iubit de Stăpânul tău. 

50 Nu vă temeți de pietricelele de pe cărare, învățați să treceți peste ele fără să vă răniți, ceea ce este 

același lucru cu: trăiți înălțați deasupra mizeriei vieții umane. 

51 Rugați-vă pentru națiuni cu atâta credință și compasiune încât influența voastră va fi simțită de 

semenii voștri și veți simți mantia mea de iubire care vă va învălui pe toți. 

52 De fiecare dată când ți-am acordat timp pentru dezvoltarea sufletului tău, ai dobândit din ce în ce 

mai multă lumină. 

53 Această lumină este cea care vă luminează inteligența și sentimentele. 

54 Chiar înainte ca tu să vii pe pământ, îți cunoșteam deja calea vieții și înclinațiile tale și, pentru a te 

ajuta în călătoria ta, am pus pe calea ta o inimă care să lumineze calea prin dragostea ei pentru tine. 

Această inimă era atât a unui bărbat, cât și a unei femei. Cu ea am vrut să vă dau un ajutor pentru ca voi să 

deveniți un toiag de credință, de putere morală și de milă pentru cei care au nevoie de ea. 

55 Vă este teamă să vă deschideți buzele pentru a vorbi deschis despre venirea Mea, iar în voi există o 

luptă între dorința de a face binele și teama că veți fi respinși. Atunci preferați să vă ascundeți cu darurile 

și sarcinile pe care le-ați primit de la Mine. Dar țineți minte, copii, că a ascunde darurile pe care le aveți 

este la fel de mult ca și cum M-ați refuza pe Mine și v-ați refuza vouă înșivă dezvoltarea voastră. 

56 Credeți-Mă: dacă acest popor ar fi fost unit și ar fi pornit plin de credință și curaj să transmită 

această Bună Vestire prin cuvinte și fapte, cunoașterea faptului că Eu Mă fac cunoscut oamenilor în 

prezent ar fi ajuns deja până la marginile pământului. 

57 Dacă încă vă simțiți slabi, vă spun: Mâncați și beți, căci nu vreau să văd foame sau sete printre voi. 

58 Faceți voia mea și răsplata va veni repede, când veți simți iubirea mea în voi, când veți anticipa 

pacea de dincolo ca pe o ușă care vă invită să treceți și să priviți fața mea. 

59 Vă învăț pe toți să vă înălțați sufletul în rugăciune. Unii știu deja cum să se reîmprospăteze prin 

acest har, alții nu au reușit încă să facă acest lucru pentru că impresiile anterioare au lăsat o amprentă 

adâncă în mintea lor, pentru că nu au uitat obiceiurile și tradițiile religioase. Dar toți sunt angajați în 

purificarea ritualurilor lor, în reînnoirea și ridicarea spirituală. 

60 Ferice de cei care au crezut în prezența mea prin intermediul intelectului uman, căci ei vor intra cu 

pas ferm în timpul comuniunii de la spirit la spirit. 

61 Te-ai apropiat de Mine pentru a primi mângâierea și căldura de care ai nevoie ca un răgaz în viața 

ta, căci aceasta este ca o nicovală care oțeleste sufletele prin mari încercări. Dar încrederea ta în destin este 

mare și știi că vei ieși din acest creuzet curat pentru luptă. 

62 Zi de zi ajunge la Mine rugăciunea voastră spirituală, a cărei limbă nu o cunoaște firea voastră 

pământească, pentru că nu sunt cuvinte rostite de buzele voastre și nici idei formate de mintea voastră. 

Rugăciunea spiritului este atât de profundă, încât depășește facultățile și simțurile umane. 

63 În această rugăciune, spiritul intră în regiunile de lumină și de pace, unde locuiesc spiritele înalte, 

și acolo se satură de acea esență, apoi se întoarce în corpul său perisabil pentru a-i transmite puterea.  



U 256 

86 

64 Acum este momentul în care omul își eliberează sufletul, când lanțurile care îl legau de mult timp 

sunt rupte și când adevărata pace intră în inima lui. 

65 Fiți vigilenți pentru a nu vă lupta cu cei care, ca și voi, își propun să îndeplinească misiuni 

încredințate de Divinitatea mea - pentru a-i recunoaște pe adevărații profeți și pe cei falși, pentru a 

confirma lucrările unora și a distruge lucrările celorlalți. Pentru că acesta este momentul în care toate 

puterile s-au ridicat la luptă. Vedeți cum binele luptă împotriva răului, lumina împotriva întunericului, 

cunoașterea împotriva ignoranței, pacea împotriva războiului.  

66 În prezent, deveniți receptivi la Duhul Sfânt și îl treziți pe cel adormit pentru ca el să vadă lumina 

care înlătură granițele și limitările pentru a face din toate ființele umane o familie unită prin iubire. 

67 Vreau ca toți ucenicii Mei și "ucenicii mei copii" să Mă audă în Ziua de Apoi, pentru a-i primi prin 

împuternicire de umanitate. Brațele mele se vor întinde, dar nu vreau să fie ca a doua oară la cruce. Vreau 

să vă îmbrățișez într-o îmbrățișare de iubire care va pune capăt acestei manifestări a Spiritului Divin prin 

om. 

68 A venit ceasul în care chiar și cei morți pentru viața sufletului vor auzi sunetul clopotului puternic. 

69 Nici unul dintre cei pe care i-am ales în acest timp să nu devină arogant, pentru că se crede 

superior celorlalți prin darurile sale spirituale. Căci nu vă puteți compara încă cu Ioan, cel despre care am 

spus că, deși era cel mai mare dintre profeți, era mai mic decât cel mai mic în împărăția cerurilor. 

70 Trăiți pentru Tatăl, iubindu-i pe copiii Lui, care sunt frații și surorile voastre, și veți obține 

nemurirea. Dacă cădeți în egoism și vă închideți în iubirea de sine, semințele pe care le lăsați în urmă cu 

greu vor supraviețui memoriei voastre. 

71 Fiți blânzi și umili cu inima și veți fi mereu plini de harul meu.   

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 257  
1 Ai rămas tăcut, gândurile tale se ridică la Tatăl tău. 

2 Fiți bineveniți, vă spune Maestrul. Căutați liniștea, pacea sau confortul și ați ajuns să Mă ascultați, 

căci Eu sunt cel care posed tot ceea ce aveți nevoie. 

3 Dacă veți căuta sensul cuvântului lui Isus, vă spun cu adevărat, îl veți găsi și voi. 

4 Cuvântul lui Isus era vocea "Cuvântului" divin. Isus era numele trupului lui Hristos - un trup care 

era ca un templu care îmi adăpostea spiritul și dezvăluia adevărul prin cuvintele mele. 

5 Dar dacă voi credeți în Mine, dacă Mă iubiți și Mă urmați, numele pe care Mi-l dați din multele pe 

care le aveți pentru a Mă numi nu este important. Esențial este să Mă simțiți pe Mine, deși nu vă cer să o 

faceți într-un mod complet perfect. 

6 Fericit cel care Mă simte în propria sa ființă în măsura în care îi permite receptivitatea sa spirituală. 

7 Pentru unii, inima le bate cu putere, alții vor să-mi spună ceva și nu reușesc să prindă un gând. 

Alții simt nevoia să plângă și să-și lase ochii să se reverse, iar unii se simt copleșiți de frică, deoarece știu 

că o privire pătrunzătoare îi urmărește. 

8 Cei care sunt capabili să se pregătească și să simtă prezența mea sunt cei care se apropie cu 

adevărat de masa spirituală pentru a mânca pâinea harului. Ele sunt sufletele care, din lecție în lecție, vor 

ajunge într-o zi dincolo de intelect și de umanitate pentru a pătrunde sensul Cuvântului meu și pentru a 

găsi acolo conținutul său spiritual. 

9 Aceștia vor fi cei care se vor dedica exercitării milosteniei - făcătorii de pace, pentru că au găsit 

sursa păcii și vor suferi când îi vor contempla pe cei care trăiesc în mijlocul discordiei și al conflictului, 

ceea ce este un adevărat întuneric pentru suflet. Ei vor fi cei care vor trăi pentru a mângâia, pentru a 

încuraja, pentru a aduce lumină în mintea întunecată, pentru a vindeca pe cei bolnavi fizic sau emoțional. 

10 Numai cel care simte prezența mea, care cuprinde în sufletul său sensul și iubirea cuvântului meu, 

va putea mai târziu să simtă compasiune față de cei care suferă și va putea să simtă durerea, goliciunea, 

sărăcia și tragediile oamenilor. 

11 Când v-am invitat pe toți la masa mea și v-am cerut să vă pregătiți pentru a vă bucura spiritual de 

prezența mea, vă spun că sunteți cu toții destinați să vă bucurați de hrana împărăției cerurilor, dar, în 

același timp, aveți cu toții sarcina de a semăna cu iubire câmpurile unde a crescut discordia și de a umple 

de lumină fiecare loc unde se ascund viciul, mizeria și ignoranța. 

12 Această lecție vă este dată de Cel care, pentru că a simțit o iubire infinită pentru voi, a lăsat totul în 

urmă pentru a vă salva din întunericul vostru, chiar dacă pentru aceasta a trebuit să se facă om, să trăiască 

o viață persecutată și să se lase batjocorit până la moartea pe cruce. 

13 Discipoli: Înainte de a face primul pas pe pământ, vă cunosc dinainte viața, faptele și gândurile 

voastre. De aceea, vă dau tot ce aveți nevoie în călătoria vieții pe care o veți începe. 

14 Sufletul începe o perioadă de încercări prin intermediul trupului său. Dar ea s-a luminat deja în 

prealabil și s-a întărit pentru a nu se lăsa sedusă de tentațiile pe care i le prezintă lumea. 

15 Uneori îi convine să locuiască într-o persoană a cărei inimă conține o mare indisciplină, iar atunci i 

se pare dificil să își dezvăluie lumina. Acea inimă va fi piatra ei de încercare și testul ei în viață, iar dacă 

va reuși să o supună și să o convingă că numai atunci când trupul și sufletul sunt în armonie, omul își 

poate găsi pacea, va fi trecut testul și va putea spera la o lume mai înaltă. 

16 Dacă inima slăbește în fața suferințelor și nenorocirilor vieții și devine blasfemiatoare, este pentru 

că sufletul s-a lăsat cucerit de suferință, pentru că s-a coborât la nivelul materiei și și-a însușit toate 

greutățile și fleacurile, care nu îi erau destinate. 

Cel care își vine în fire la timp, se roagă și se întărește în credință va putea învinge, iar din această 

încercare îi va rămâne rodul experienței, astfel încât nu va da greș și nu va slăbi. Pe de altă parte, cel care 

uită pentru o scurtă perioadă de timp de esența ființei sale și se mulțumește să trăiască și să sufere pentru 

lume va fi căzut, învins de puterea materiei, de greutățile, tentațiile și mizeriile vieții umane. 

17 O, dacă ai putea auzi din gura părinților tăi o învățătură înțeleaptă, întărită și mângâietoare încă de 

la primii tăi pași pe pământ - cât de mult ar ajuta sufletul să își călăuzească mintea și inima în înălțarea ei 

către Dumnezeul tău. 
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18 O mare instrucție spirituală este necesară pentru ca omul să trăiască în armonie cu vocea 

conștiinței sale. Căci, deși totul este pătruns de iubire divină, creat cu înțelepciune pentru binele și fericirea 

omului, materia care îl înconjoară în lume înseamnă o încercare pentru suflet din momentul în care acesta 

locuiește într-o lume căreia nu îi aparține și se unește cu un trup a cărui natură este diferită de a sa. 

19 În aceasta se poate vedea motivul pentru care sufletul își uită trecutul. Din momentul în care se 

încarnează într-o creatură inconștientă care tocmai s-a născut și se contopește cu ea, începe o viață care 

este strâns legată de acel corp. Din spirit, doar două calități rămân prezente: conștiința și intuiția, dar 

personalitatea, operele realizate și trecutul rămân ascunse pentru un timp. Așa a vrut Tatăl. Ce s-ar 

întâmpla cu sufletul care a venit de la lumina unui cămin înalt pentru a trăi în condițiile mizerabile ale 

acestei lumi, dacă și-ar aminti trecutul? Și ce deșertăciune ar fi printre oameni dacă li s-ar descoperi 

măreția care a existat în sufletul lor într-o altă viață?  

20 Trebuie să știi că sufletul primește o pregătire temeinică înainte de încarnarea sa pe pământ, 

deoarece urmează să fie supus unei încercări lungi și uneori dure. Dar, datorită acestei pregătiri, nu este 

deranjată atunci când intră în această viață. Ea închide ochii în trecut pentru a-i deschide spre o nouă 

existență și astfel se adaptează din prima clipă la lumea în care a venit. Cât de diferit este modul în care 

sufletul tău se adaptează în fața pragurilor vieții spirituale, de îndată ce a părăsit trupul și lumea . Deoarece 

nu a fost pregătit cu adevărat pentru întoarcerea la casa sa, este confuz, sentimentele corpului material îl 

domină încă și nu știe ce să facă, nici încotro să se îndrepte. Acest lucru se datorează faptului că nu a 

învățat că în ultima clipă trebuie să închidă ochii și pentru această lume, căci numai atunci îi va putea 

deschide din nou spre Lumea Spirituală pe care o părăsise, unde tot trecutul ei o așteaptă pentru a se uni cu 

noua experiență, iar toate meritele sale anterioare se adaugă la cele noi. 

21 Un văl gros îi învăluie mintea în timp ce își recapătă lumina; o influență încăpățânată a tot ceea ce 

a lăsat în urmă o împiedică să simtă vibrația spiritului ei; dar pe măsură ce umbrele ei se dizolvă pentru a 

se uni cu adevăratul ei miez de ființă - câtă tulburare, câtă durere. 

22 Este cineva care, după ce a auzit sau a citit acest mesaj, îl respinge ca fiind o învățătură inutilă sau 

falsă? Vă spun că numai cel care se află într-un stadiu de materialism extrem sau de lipsă de învățătură 

oarbă ar putea respinge această lumină fără ca sufletul său să fie profund mișcat de ea.  

23 În acest timp nu-i dezvălui omului trecutul sufletului său, dar îl asigur totuși că sufletul său a mai 

trăit, că a venit să îndeplinească o sarcină înaltă pe pământ și că trebuie să se întoarcă acasă - nu doar fără 

cusur, nici măcar cu aceeași lumină pe care a adus-o, ci cu o lumină și mai mare. 

24 Suflete care locuiți pe pământ: simțiți prezența mea, priviți lumina divină care se revarsă asupra 

voastră. Tatăl vostru are multe mijloace pentru a face să ajungă la voi razele și inspirațiile sale. Dar, 

dincolo de asta, vă trimit acest Cuvânt pe care vi l-am făcut cunoscut prin intermediul organelor 

intelectuale umane, pentru ca el să ajungă la voi și să reflectați asupra lui. Este mană de viață în deșertul 

vostru, rouă de har pe ariditatea existenței voastre, balsam în durerea voastră și lumină infinită în 

întunericul vostru. 

25 Vă mișcă pe voi, mulțimi de ascultători și martori ai manifestării mele. Pregătiți-vă să lăsați 

mesajele mele divine să ajungă la întreaga umanitate. 

26 Mila mea infinită este gata să vă primească pe toți - atât pe cel care vine obosit și plângând, cât și 

pe cel care vine fără credință adevărată să mă asculte, precum și pe cel care vine cu nerăbdare, ca un bun 

ucenic, pentru a-mi oferi rodul împlinirii misiunii sale. 

27 Eu sunt Tatăl care vă caută sufletul pentru a-l umple de lumină, pentru că trăiți într-o perioadă de 

incertitudine și confuzie. 

28 Aduc omenirii o instrucțiune care îi va conduce la realizarea unor fapte de adevărată milă, de 

utilitate spirituală și de înălțare, prin care oamenii vor fi amintiți, binecuvântați și exemplificați de 

generațiile viitoare. Doar urma operelor care conțin adevărul va fi nepieritoare în lume. Căci se apropie 

ceasul judecății, în care orice lucrare care nu este întemeiată pe temeliile adevărului va fi distrusă și în care 

nu va rămâne nici o piatră din ea pe alta. 

29 Vouă, ucenicilor, vă spun că, dacă vreți să lăsați o sămânță în inimile semenilor voștri, aceasta 

trebuie să constea în faptele și exemplele voastre - fapte fără deșertăciune. Fiți mereu conștienți că, pentru 

a nu face calea strâmbă sau pentru a nu o rata, trebuie să fiți slujitori umili și ucenici ascultători ai lui 

Hristos, ale cărui fapte sunt scrise în spiritul vostru. 
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30 Acolo lucrările mele exemplare sunt prezente, eterne și de neșters, în ciuda atâtor furtuni și 

uragane. 

31 Oameni buni, vă dați seama că Cuvântul meu v-a salvat de greutățile omenești în acest timp? Apoi, 

să știți că trebuie să faceți același lucru cu semenii voștri. Inima ta îmi spune: "Doamne, Tu ne-ai acordat 

daruri și haruri - cum am putea face același lucru cu vecinii noștri?". La aceasta vă răspund: Chiar dacă nu 

puteți acorda daruri spirituale și nici haruri, puteți face ca semenii voștri, atunci când aud învățătura mea 

de pe buzele voastre, să simtă trezirea darurilor și a facultăților lor și, învățând să comunice cu Tatăl lor, să 

primească prin inspirație sarcina pe care o au de îndeplinit. Nu ți se pare acum că sarcina ta este destul de 

mare și meritorie? 

32 Trebuie să vă spun, ucenicilor: dacă vă pasă ca faptele voastre să aibă valoare în fața mea, nu 

trebuie să cereți nimic de la semenii voștri pentru ele. 

33 Mană divină a celei de-a treia ere a coborât peste acest popor - cum ați putut trece de la a fi copii ai 

luminii la copii ai întunericului, ai profanării și ai neascultării? Cum ați putut, după ce ați fost numiți 

administratori ai revelațiilor mele, să deveniți ființe nenorocite pe pământ? 

34 Vegheați și rugați-vă, vă spun mereu, ca să nu cădeți în ispită, ca să nu vă ascundeți darurile de 

nimeni, fie din frică, fie din egoism, pentru că înțelegeți că în bagajul de călătorie purtați multe daruri care 

nu vă aparțin. Căci vi le-am dat pentru ca voi să le puneți în semenii voștri. 

Să știi că oricât de mult ai avea, dacă nu dai nimic, e ca și cum nu ai avea nimic. De aceea v-am cerut 

de multe ori socoteală, pentru că, deși ați primit atât de mult de la mine, veniți aici și îmi arătați mâinile 

goale, pentru că nu ați dat nimic, pentru că nu ați semănat cuvântul meu de iubire. 

35 Adevărat vă spun: Dacă aveți nevoie de un stimulent pentru a vă îndeplini misiunea, faceți fapte de 

caritate adevărată. Pentru că în practicarea învățăturii Mele veți găsi stimulentul și răsplata. 

36 Cei care așteaptă milă de la Mine și nu o exercită, deși ar putea să o facă în felul lor, nu au avut 

milă nici față de semenii lor, nici față de ei înșiși. Ei sunt cei care și-au lăsat inima să se răcească, care și-

au stins lampa - cei care seamănă cu păsărelele slabe care au căzut din cuiburile lor sau cu frunzele ofilite 

care cad din copaci toamna, doar pentru a fi purtate fără rost de vânturi. 

37 Poate că găsiți greșeli în manifestarea Mea din cauza faptului că v-o dau prin intermediul unor 

creaturi păcătoase? Cu siguranță nu sunt ființe pure. Dar spuneți-Mi dacă cuvintele Mele, prin aceste buze 

omenești, nu au găsit o rezonanță în inima voastră, sau dacă dulceața lor nu a îndepărtat la un moment dat 

amărăciunea pe care o purtați în inimă. 

38 Voi, oameni buni, amintiți-vă că ați venit aici cu inima rănită, cu mintea tulburată și cu sufletul 

sfâșiat și că, după ce M-ați ascultat, v-ați ridicat întăriți. Cine îți făcuse vreodată așa ceva? 

39 Voi, femeile, ați venit cu ochii și inimile obosite de plâns. Dar când ai crezut că nu mai ai lacrimi, 

ai auzit cuvântul meu și obrajii tăi au fost din nou inundate de lacrimi. Dar acum erau lacrimi de speranță 

și emoție. Cine ajunsese în adâncul inimilor voastre înainte de ziua în care mi-ați auzit vocea? 

40 Această învățătură v-a dovedit că nu este un cuvânt gol, ci că este impregnat de esență divină. Prin 

urmare, este simplu în forma sa, deoarece profunzimea și semnificația sa se bazează pe afirmația sa. 

41 Așa cum am venit să vă mângâi în necazurile voastre, am venit și să vă luminez sufletul. Căci toate 

puterile întunecate sunt dezlănțuite și răscolite în abisurile lor și este necesar să știți cum să vă apărați. 

42 Aprindeți din nou lampa voastră, treziți iubirea în inima voastră, ocupați-vă de viața veșnică și 

miluiți sufletul vostru. Numai în acest fel veți putea să simțiți compasiune pentru aproapele vostru și să vă 

dedicați o parte din viață activității de iubire. 

43 Păstrați-vă "comoara", împărtășiți-o cu alții și folosiți întotdeauna cu folos tot ceea ce conține. 

Atunci vor apărea în voi o putere, o sănătate și o lumină pe care nu le-ați mai experimentat niciodată. 

Această putere, lumină și sănătate vor veni din suflet și se vor reflecta în corp. 

44 Oameni buni, nu mai sunteți rătăcitorii care caută o lumină la întâmplare. Ați găsit-o deja. 

45 Acest Cuvânt a făcut miracolul de a vă readuce la viață, a fost puterea care v-a înviat și v-a 

vindecat. Cine te-ar putea convinge că nu este de la Dumnezeu, deși ai experimentat o transformare în 

ființa ta care nu poate fi atribuită decât puterii mele? 

46 Aveți acum o ocazie minunată de a vă îmbunătăți viața, de a fi utili și de a găsi un cămin demn 

pentru sufletul vostru în lumea spirituală. Cine ar putea să vă răpească această oportunitate? - Nimeni, 

dacă nu cumva uiți să veghezi și să te rogi, iar nepăsarea ta te-ar duce în ispită. 
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47 Dacă doriți să rămâneți în pace atunci când se vor produce marile evenimente anunțate de 

învățăturile mele, rămâneți fideli rezoluțiilor voastre. 

48 Veți trăi pentru a vedea momentul în care reprezentanții marilor biserici vor simți prezența 

Divinității și vor recunoaște venirea Noii Ere. 

49 Îi veți vedea consultându-se unii cu alții, punându-și întrebări și făcând sugestii, deși vanitatea lor 

îi face să creadă pentru o scurtă perioadă de timp că sunt superiori unul altuia. 

50 Această perioadă de luptă va fi de neuitat pentru sufletul tău, pentru că în ea a reușit să depășească 

materialismul și să-și întărească credința, iubirea, dorința de a urca spre Dumnezeu pe calea spiritualizării. 

51 Mintea și inima spiritistului vor avea parte de bucuria părții lor superioare a ființei și, atâta timp cât 

există viață în ele, vor coopera cu sufletul în îndeplinirea misiunii sale înalte. Dar când le va veni ceasul să 

se odihnească în sânul pământului, o vor face în pace și cu satisfacția de a se fi ocupat de lucrarea 

Domnului, iar ultimele gânduri, precum și ultimele bătăi de inimă ale acelui om, vor fi imprimate de 

neșters în sufletul celui care a locuit într-o umilă și nobilă cochilie trupească ascultătoare de poruncile 

divine. 

52 Înțelegeți de ce vă spun să faceți din trupul vostru un toiag, un sprijin pentru suflet aici pe pământ, 

prin care v-am făcut să înțelegeți că trebuie să smulgeți de la carnea voastră acel sceptru și acea putere cu 

care a încercat să subjuge sufletul care, călăuzit de conștiință, este singurul control și singura lumină în 

viața omului. 

53 V-am vorbit în funcție de capacitatea voastră de înțelegere, pentru că nu vreau ca voi să nu 

înțelegeți sensul vreunui cuvânt al Meu, și vă mai spun că, în funcție de pregătirea fiecărui grup, mulțime 

sau adunare, este și forma în care Mă fac cunoscut. 

54 Fiecare suflet are o mare obligație față de Tatăl său. Din cauza iubirii Mele pentru voi, v-am oferit 

această nouă oportunitate pe pământ de a vă justifica în fața Mea, de a vă îndrepta spiritual și de a vă 

purifica, astfel încât să puteți trece la următoarea casă. 

55 O, binecuvântată a treia oară! Aduceți în "Chivotul legământului" tot ceea ce are nevoie lumea 

pentru a se salva din sclavia sa. Ferice de cei care se folosesc de lumina ta, căci ei vor fi mântuiți. 

56 V-am călăuzit de-a lungul călătoriei de dezvoltare a sufletului vostru, testându-vă și pregătindu-vă 

pentru revelația acestui timp. Nu oamenii vor fi cei care vor modela noua națiune a lui Israel, ci Eu voi fi 

cel care o va modela, o va purifica, o va ridica și o va trimite în mijlocul umanității pentru a-și îndeplini 

misiunea, pe măsură ce această națiune crește și sparge barierele pentru a putea avansa. Am făcut același 

lucru cu Israel când i-am scos din Egipt și i-am condus peste mare și prin deșert. 

57 Acest popor de aici are misiunea de a trezi spiritual omenirea. Dar, atunci când își va fi împlinit-o, 

iar oamenii vor fi conștienți de vremurile în care trăiesc, veți vedea izvorând din inimile lor o dorință de 

lumină și din sufletele lor un ideal de înălțare care va zgudui viața umană până la rădăcini și va transforma 

lumea. 

58 Conștiința va fi atunci ascultată și ascultată, cei chemați de Duhul Sfânt vor fi înțeleși, dorințele și 

drepturile spirituale vor fi luate în considerare și respectate, și peste tot va străluci dorința de a-L cunoaște 

pe Dumnezeu, de a-L simți, de a se apropia de El și de a contempla adevărul Său. 

59 Toate acestea vor apărea în oameni atunci când foamea și setea îi vor aduce la limita puterii lor de 

rezistență, când mândria lor va fi frântă și își vor mărturisi cu pocăință vina în fața Domnului lor, când vor 

coborî de pe tronurile și scaunele lor de splendoare de unde au încercat să Mă nege, de unde M-au judecat 

și M-au negat. Acest lucru se va întâmpla pentru ca ei să se pocăiască de greșelile lor, să-și întoarcă ochii 

spre Mine și să-mi vorbească ca niște copii cu un Tată care îi așteaptă de multe secole pentru a-i copleși cu 

dragostea Sa. 

60 Cât de jos a coborât omul în materialismul său până când, în cele din urmă, L-a negat pe Cel care a 

creat totul! Cum a putut mintea umană să se întunece până la un asemenea grad? Cum a putut știința 

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

61 În fiecare lucrare pe care o descoperă știința voastră, prezența mea este acolo, în fiecare lucrare 

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

nici nu aud? Este o dovadă de progres și civilizație să îmi negi existența, iubirea și dreptatea? 
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62 În acest caz, nu sunteți mai avansați decât oamenii primitivi, care știau să descopere în fiecare forță 

a naturii și în fiecare miracol al naturii opera unei Ființe divine, superioare, înțelepte, drepte și puternice, 

căreia îi atribuiau tot ce este bun, tot ce există, și pe care, prin urmare, o venerau. 

63 Prin intermediul unei inteligențe crescânde, au încercat să înțeleagă ceea ce simțurile lor fizice 

percepeau. Ce închinare perfectă ar putea să-mi ofere deja? Ce înțelegere completă puteau avea ei despre 

adevăr? Cu toate acestea, minunea, credința și închinarea lor au fost acceptate de Mine ca primele roade 

ale unui câmp vast pe care Duhul Meu trebuia să îl îngrijească de-a lungul veacurilor. 

64 Câte învățături am dat omenirii de atunci și până acum! Și câte revelații i-a încredințat iubirea 

Mea! Cu toate acestea, deși acești oameni ar fi trebuit să atingă vârful înțelegerii, iar închinarea lor la 

Dumnezeu ar trebui să fie perfectă, știința lor egoistă, mândră și inumană s-a ridicat pentru a Mă nega, iar 

comunitățile religioase care există trăiesc în letargia rutinei și a tradițiilor. 

65 V-am dat darul liberului arbitru și am respectat această libertate binecuvântată acordată copiilor 

mei. Dar am pus în ființa voastră și Lumina Divină a Spiritului, pentru ca, ghidați de ea, să vă îndreptați 

facultățile pe căile corecte. Dar vă spun eu: În lupta dintre suflet și trup, sufletul a suferit o înfrângere, o 

cădere dureroasă care l-a îndepărtat treptat tot mai mult de Sursa Adevărului, care sunt Eu. 

66 Înfrângerea ei nu este definitivă, este temporară, căci ea se va ridica din adâncurile abisului ei 

atunci când nu va mai putea suporta foamea, setea, goliciunea și întunericul. Durerea va fi salvarea ei, iar 

apoi, când va auzi vocea spiritului ei, se va ridica puternică și radiantă, ferventă și inspirată, și își va folosi 

din nou facultățile. Însă nu cu această libertate de a le folosi în bine sau în rău, ci dedicându-le exclusiv 

îndeplinirii legilor divine, care este cel mai bun serviciu pe care îl puteți aduce Spiritului meu. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 258  
1 vă arătați temători de Mine, popor, pentru că glasul Meu de dreptate vă face să tremurați. dar Eu vă 

întreb: Vă temeți de dreptatea sau de nedreptatea Mea? Dacă este vorba de dreptatea Mea, să știi că trebuie 

să accepți să primești judecata divină asupra faptelor tale. Dacă este o nedreptate, vă înșelați, pentru că eu 

nu aș putea comite o asemenea nedreptate. 

2 Îl aveți ca judecător pe cel mai inexorabil, dar în același timp cel mai iubitor, răbdător și 

înțelegător Tată - un judecător care, în loc să vă facă cunoscute fărădelegile sau să vă trădeze celor 

apropiați, vă cheamă unul câte unul, vă vorbește la inimă, vă testează la nevoie și vă dă o nouă șansă, fie 

pentru a termina o lucrare, fie pentru a repara o greșeală. 

3 Dacă cea mai mare iubire a Tatălui nu ar fi fost prezentă în justiția divină, dacă justiția sa nu ar fi 

avut această origine, această umanitate nu ar mai exista, păcatul său și fărădelegile sale neîncetate ar fi 

epuizat răbdarea divină; dar acest lucru nu s-a întâmplat. Umanitatea continuă să trăiască, sufletele încă se 

întrupează și, la fiecare pas, în fiecare lucrare umană, se manifestă dreptatea mea, care este iubire și milă 

infinită. 

4 Pentru a înțelege subiectul despre care vă vorbesc, oamenii ar trebui să se cufunde în sensul 

instrucțiunilor Mele, iar până acum au fost ocupați cu afacerile și obiectivele lor pământești. Dar acum 

vine ceasul în care ei vor lăsa în urmă pentru o scurtă perioadă de timp ceea ce îi ocupă și îi înrobește atât 

de mult, pentru a-și ridica privirea spre firmament și a Mă întreba în sinea lor: "Dumnezeul meu, ce se 

întâmplă în lume? Ce s-a întâmplat cu viața noastră și ce am făcut cu ea fără să ne dăm seama?". Acesta va 

fi momentul de iluminare pe care mulți îl vor avea acum. 

5 Alții vor fi surprinși de cuvântul pe care vi l-am dat în acest timp, care va ajunge la inima 

mesagerilor mei, a martorilor și discipolilor mei, care sunteți voi. 

6 Oamenii vor încerca să nege adevărul revelației Mele, dar faptele, dovezile, evenimentele vor vorbi 

și vor depune mărturie despre acest adevăr, care va ieși de pe buzele poporului Meu ca marele mesaj al 

"Erei a treia". Și tot prin intermediul scrierilor, învățătura Mea se va răspândi în întreaga lume, pentru că 

acesta este un mijloc permis pe care l-am dat mesagerilor Mei încă din cele mai vechi timpuri. Vreau doar 

să veghezi asupra adevărului meu și să-l transmiți inimilor în cel mai pur și simplu mod. 

7 Ucenici, vedeți cum Maestrul, care va pune curând capăt cuvântului său, vă dă în fiecare învățătură 

o lecție de pregătire spirituală pentru lupta voastră. 

8 Voi vă adunați pentru a primi învățătura mea după ce ați traversat un vast deșert de destine 

schimbătoare. Motivul este că sufletul vostru a simțit că a sosit timpul anunțat pentru întoarcerea mea, că a 

auzit vocea divină care îl cheamă. 

9 Mulțimi de oameni bolnavi, flămânzi, însetați și obosiți, care vin în prezența Creatorului lor, 

inspirați de lumina speranței, tânjind după pâinea iubirii, după mana vieții. 

10 Fiți bineveniți, cu toții! Odihniți-vă la umbra păcii mele, mâncați și beți și vă hrăniți de bolile 

voastre. 

11 Dacă veți continua să ascultați acest cuvânt cu perseverență, dacă vă propuneți să perseverați în 

lupta vieții, veți simți că povara voastră se va ușura, pentru că ați devenit puternici în credință și 

cunoaștere. 

12 Cei care caută de la Mine doar bunuri sau comori ale lumii și nu recunosc existența darurilor 

spirituale, vor fi dezamăgiți, iar când se vor îndepărta de calea la care au fost chemați, își vor găsi mâinile 

goale și inima pustie. Sunt suflete care încă iubesc necuratul și va trebui să le mai acord încă un timp 

pentru ca ele să se dezvolte, să dobândească experiență și, când se vor întoarce pe calea mea, să fie mai 

pregătite să mă primească. 

13 Pentru cel care a venit cu spiritualitate, prezența mea prin intermediul acestui cuvânt este un 

adevărat ospăț de lumină, în care cea mai bună hrană a împărăției spirituale este oferită dorinței celui 

flămând de iubire, dreptate, înțelepciune și pace. Aceștia nu se vor putea abate de la calea mea și vor ști să 

primească bunurile lumii pe deasupra. 

14 Munca mea va fi esențială în viața lor, iar materialul va fi un supliment pentru a se menține în viață 

și pentru a-și îndeplini sarcina care le-a fost încredințată. 
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15 Oh, dacă ați înțelege cu toții că soarele acestui cuvânt va fi în curând ascuns - v-ați grăbi să păstrați 

ceva din valoarea și lumina lui în inimile voastre. Dar voi sunteți prea lenți pentru a înțelege, sunteți prea 

rezistenți pentru a vă dezvălui darul de a fi văzători, pentru a putea vedea chiar acum apropierea Noii Ere. 

16 Cu siguranță că prezența mea printre voi, în forma în care am fost cu voi, va fi scurtă și este 

necesar să trăiți prezentul și viitorul, uitând multe obiceiuri, credințe, idei și moduri de a acționa din 

trecutul vostru, care fac parte din povara imensă pe care ați purtat-o cu voi când ați venit să ascultați 

Cuvântul meu pentru prima dată. 

17 Eu sunt Mântuitorul sufletelor, Eu sunt Apărătorul credinței și al vieții voastre. Nu aș putea să vă 

las să vă scufundați în abisuri sau să vă pierdeți în deșert fără să vă las să auziți vocea mea consolatoare , 

fără să vă las să vedeți adevărata lumină care izvorăște din Spiritul meu. 

18 Vă veți mulțumi doar să Mă ascultați ca să vă dau pace în inimă, fără să vă pregătiți să semănați 

Lucrarea Mea în inimile semenilor voștri, sau să fiți discipolii Mei? 

19 Dacă vreți să-mi fiți pe plac, fiind de folos aproapelui vostru, lăsați-l să împărtășească și să se 

folosească de învățăturile divine pe care vi le dau de fiecare dată când mă interpun, astfel încât să puteți 

vorbi despre Mine, despre Legea și Doctrina Mea și să nu fiți surprinși de cei care sunt pregătiți să 

combată orice lumină nouă care apare, chiar dacă această lumină este cea a adevărului absolut, 

înțelepciunea tuturor timpurilor. 

20 Înțelegeți că v-am chemat nu numai pentru a vă mângâia în necazurile voastre, ci și pentru a vă 

învăța să simțiți durerea semenilor voștri și să îi mângâiați în suferințele lor. 

21 Dacă vreți să știți ce trebuie să faceți printre oameni, este de ajuns să vă gândiți la ceea ce am făcut 

eu printre voi din ziua în care ați auzit prima dată Cuvântul meu. 

22 Te-am iertat, te-am primit cu infinită milă și iubire, te-am lăsat să te odihnești de truda zilei tale. 

Nu m-am oprit să mă gândesc la poziția ta socială, la poziția ta socială. 

Nu v-am judecat clasa sau casta. Am curățat lepra păcatului tău și ți-am vindecat bolile. Am fost 

înțelegător, iertător și binevoitor în a vă judeca neajunsurile. V-am readus la viața adevărată dându-vă o 

doctrină a iubirii care vă permite să vă salvați pe voi înșivă salvându-vă aproapele. 

23 În aceste lucrări ale Mele, pe care le-am făcut pentru fiecare dintre voi, puteți găsi cel mai bun 

exemplu pe care să-l folosiți printre cei aflați în nevoie, trup și suflet, care vor veni la voi în masă. 

24 Când mă adresez acestor oameni, mă adresez umanității. Mâine, sarcina voastră este să vă adresați 

inimilor oamenilor și să le transmiteți în mod fratern Cuvântul meu care va finaliza opera de răscumpărare.  

25 Astăzi simțiți că v-a afectat durerea și uneori nu înțelegeți că vă purificați prin intermediul acestui 

pahar. Cum ai putea să vorbești despre Mine când ești pătat? Cum ar putea curge din inima ta iubirea care 

se manifestă prin sentimente de milă și umanitate, dacă ar fi plină de egoism? 

26 Imperfecțiunile copiilor lui Dumnezeu au făcut să existe durere - o durere care a devenit un 

învățător pentru a vă lucra inimile și a vă arăta calea pe care ați pierdut-o. Iubirea mea se așează în inima 

ta pentru a îndepărta din ea tot răul, pentru că vreau să te văd puternic, sănătos și pur. 

27 Ascultați această voce care răsună printre voi sub această formă, nu obosiți să o auziți. Mi-am 

prelungit manifestarea cu intenția de a netezi asperitățile din inimile voastre și, când nu mă voi mai 

manifesta după 1950, să vă las tari în credință. 

28 Oamenii sunt devotați științei lor, inimile și mințile lor sunt complet absorbite de viața pe care o 

trăiesc pe pământ. De aceea, dintre oameni, i-am ales pe aceștia prin care vorbesc, simplu și fără știință. 

Am atins aceste inimi și apoi am pătruns în mințile lor cu lumina Mea pentru a aduce acest mesaj de iubire 

poporului Meu. 

29 Această lumină a luminat calea vieții voastre și de aceea v-ați dăruit mie. După plecarea Mea, vă 

voi lăsa în mijlocul omenirii pentru a da mărturie despre adevărul Meu, iar printre discipoli vor apărea 

maeștrii care vor predica doctrina iubirii spirituale prin faptele lor. 

30 Bucuriile împărăției cerurilor sunt pentru toți. Aici, pe pământ, veți avea parte de puțină pace și de 

o privire asupra vieții veșnice. Fiți de bunăvoință pe pământ și nu vă va lipsi pacea mea. 

31 Multe pagini ale Cărții Vieții ai văzut trecând de când ți-am dat Cuvântul Meu. Fiecare dintre ele a 

fost o instruire perfectă. Uneori a fost dragostea Tatălui care v-a vorbit, alteori a fost Maestrul care v-a 

așezat în fața scaunului său, iar alteori a fost Judecătorul care v-a stârnit. 
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32 Cu toții ați primit cuvântul meu, de aceea ați primit cu toții instrucțiuni și sarcini de urmat în spirit. 

Unii au început, alții încă așteaptă momentul să pornească la drum, alții sunt în pregătire. Nu este niciunul 

dintre voi care să nu fi primit capacități de desfășurare. Dar, în timp ce unii au început deja să se 

desfășoare, deoarece Eu încă Mă manifest în această formă, alții își vor începe desfășurarea sufletului abia 

după momentul manifestării Mele. Totuși, ridicați-vă cu toții ca un singur spirit în aceste vremuri. 

33 Aveți daruri pentru a pătrunde în Cuvântul meu, pentru a primi inspirațiile mele și viziunile care vă 

vor anunța ceea ce va urma. 

34 Cei care s-au oprit astăzi - cei care au primit daruri pentru a primi raza Mea Divină sau care ar 

trebui să permită Lumii Spirituale să se manifeste prin ei și care nu și-au îndeplinit misiunea, se vor apuca 

să și-o îndeplinească mai târziu, deși le spun deja că forma de transmitere trebuie să se schimbe, pentru a 

nu aduce confuzie în rândul umanității. 

35 Va veni o zi în care veți fi împrăștiați în toată lumea - unul într-o națiune, altul în alte țări, și totuși 

vă veți simți cu toții uniți de armonia spirituală pe care v-am adus-o. 

36 Vă pregătesc să vă iubiți unul pe altul și prin această legătură să fiți puternici și invincibili. De 

aceea am fost Maestrul iubitor și răbdător care, prin exemplul său, le arată calea discipolilor. Veghează 

asupra pașilor tăi, asupra lucrărilor tale și chiar asupra cuvintelor și gândurilor tale. Nu omul va fi cel care 

vă va judeca imperfecțiunile, ci întotdeauna Maestrul va fi cel care vă va corecta prin conștiința voastră. 

37 A fost voința Mea să Mă fac cunoscut prin intermediul oamenilor păcătoși pentru a vă da dovezi 

ale puterii și iubirii Mele. Acum, prin intermediul Duhului, mergeți spre Tatăl vostru pentru a-i dovedi că 

și voi îl iubiți. Străduiți-vă să atingeți acest obiectiv, să ajungeți la acel dialog sublim de la spirit la spirit, 

fără să vă mulțumiți cu primele roade pe care le culegeți, ci doar atunci când ați atins perfecțiunea. Fiecare 

ființă umană va avea atunci în ea ghidul divin care o va conduce veșnic pe căile destinate celor care știu să 

evolueze în sus în dorința de iubire a Creatorului lor. 

38 Lumina mea care a devenit cuvânt, viața, încercările, toate au ca scop să vă elibereze de 

materialismul vostru. Mâine, chiar și știința umană va avea spiritualitate, elevație, scopuri nobile și va ști 

să vorbească despre ceea ce i-a fost ascuns în aparență și pe care nu a reușit să îl descopere decât în 

realitate. Pentru că nu intelectul va fi cel care va pătrunde în taină, ci sufletul, iar acest lucru se va întâmpla 

numai atunci când acesta va fi atins puritatea. 

Dar nu vă îngrijorați, oameni buni, că, din cauza întoarcerii la spirit și la ceea ce îi aparține, viața 

umană și îndatoririle voastre pământești vor fi neglijate și că sănătatea și trupul vostru vor suferi 

consecințe pe care nu le bănuiți încă astăzi. Pentru că atunci când sufletul oamenilor de astăzi se va ridica 

din mizeria în care trăiește astăzi, va simți în trupul său o nouă forță și o lumină necunoscută până acum, 

care îi va conduce pe oameni să creeze o existență abundentă în bunăstare, binefacere și sănătate. 

39 De ce au căutat oamenii să se apropie neîncetat de sufletele lor cu acte de închinare trecătoare și 

uneori lipsite de sens? Nu trebuie să înșelați sufletul sau inima cu ritualuri care nu au esența sau substanța 

vieții veșnice. 

40 Este necesar ca această lumină să ajungă curând în inima oamenilor. Nu contează că este inițial 

cauza unor dispute sau lupte. Lumina și întunericul, adevărul și minciuna, binele și răul s-au confruntat 

întotdeauna. La fel cum umbrele nopții se estompează la lumina zilei, tot așa răul oamenilor se va retrage 

în fața mesajului meu de iubire. 

41 În acea "a doua eră", venirea mea ca ființă umană a fost crezută doar de câteva inimi. Cu toate 

acestea, omenirea a stabilit mai târziu că nașterea Mântuitorului a fost începutul unei noi ere. De 

asemenea, în acest timp, începutul manifestării mele către voi, adică venirea mea ca Spirit Sfânt, va fi 

stabilit mâine ca fiind începutul unei alte ere. 

42 Ascultați ce vă spune Hristos, întruchiparea iubirii divine. 

43 Pace oamenilor de bunăvoință, celor care iubesc adevărul și semănând semințele iubirii. 

44 Eu sunt "Cuvântul" care caută oameni pentru că ei nu au putut ajunge la Mine. Adevărul Meu este 

cel pe care li-l dezvălui, căci adevărul este împărăția în care veți intra cu toții, după voia Mea. 

45 Cum vei descoperi adevărul dacă nu-ți spun mai întâi că sunt necesare multe renunțări pentru el? 

46 Pentru a găsi adevărul, este uneori necesar să renunți la ceea ce ai, chiar să renunți la tine însuți. 
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47 Omul mulțumit, materialistul, indiferentul nu poate vedea adevărul până când nu-și distruge 

zidurile în care trăiește. Este necesar ca el să își depășească pasiunile și slăbiciunile pentru a vedea lumina 

mea față în față. 

48 Un materialist iubește doar viața umană. Cu toate acestea, recunoscând că totul în el este trecător, 

el intenționează să trăiască intens. Apoi, atunci când planurile sau dorințele sale nu se împlinesc sau când 

durerea îl afectează într-un fel sau altul, el disperă și blasfemiază; sfidează soarta și o învinovățește pentru 

că nu îi oferă beneficiile la care crede că are dreptul. 

49 Sunt suflete slabe în trupuri indomabile, sunt ființe imature din punct de vedere moral, care sunt 

testate în multe feluri pentru a le face să înțeleagă prețuirea falsă în care țin operele de puțin merit în 

materializarea lor. 

50 Cât de mult și-ar dori cei materializați să-și schimbe destinul! Cât de mult doresc ca totul să 

decurgă conform ideilor și voinței lor. 

51 Se poate obține de la Dumnezeu tot binele pe care îl dorim fără a fi nevoie să contestăm dreptatea 

Lui sau să ne îndoim de puterea Lui. Iubirea mea este gata să asculte pe oricine vrea să-și îmbunătățească 

existența. 

52 Vă spun din nou: Pace oamenilor de bunăvoință care iubesc adevărul, pentru că ei fac ceva pentru 

a se supune voinței divine. Iar cei care se pun sub protecția mea trebuie să simtă inevitabil prezența mea - 

atât în sufletul lor, cât și în viața lor umană, în luptele lor, în nevoile lor, în încercările lor. 

53 Oamenii de bunăvoință sunt copii care ascultă de legea Tatălui lor. Ei merg pe calea cea bună și, 

când suferă mult, își ridică sufletul către Mine în dorința de a primi iertare și pace. Ei știu că durerea este 

adesea necesară și, prin urmare, o suportă cu răbdare. Doar atunci când devine insuportabilă, ei cer ca 

povara crucii lor să fie ușurată. "Doamne", îmi spun ei, "știu că sufletul meu are nevoie de purificare, de 

suferință, pentru a se înălța. Tu știi mai bine decât mine de ce am nevoie. Nu poți să-mi dai ceva de care 

nu am nevoie. Facă-se, deci, voia Ta pentru mine." Fericiți sunt cei care gândesc și se roagă în acest fel, 

pentru că ei caută exemplul Maestrului lor pentru a-l aplica la încercările vieții lor. 

54 Este adevărat că orice durere, orice suferință reînnoiește inima, zdruncină sufletul și îl curăță de 

pete, dându-i posibilitatea de a crește și de a se dezvolta în sus. 

55 Cât de mult bine face durerea din suflet atunci când acest pahar este băut cu dragoste și răbdare! 

56 Departe a fost calvarul pentru sufletul tău. Sunteți ca arborii milenari care își pierd frunzele sfrijite 

când vântul bate, le biciuiește și le lasă goale, pentru ca mai târziu să se acopere cu frunze noi. Astfel, 

pomul împlinește voința Tatălui. În același mod, voi toți ar trebui să o împliniți, permițând ca încercările și 

lecțiile pe care Tatăl vostru vi le dă în timpul vieții să vă elibereze de hainele vechi, de impuritățile și de 

zdrențele sufletului, pentru a vă îmbrăca în haine noi de sărbătoare. 

57 Să știți, ucenicilor, că durerea îndepărtează roadele rele din inima voastră, vă oferă experiență și 

face ca erorile voastre să fie corectate. 

58 În acest fel, Tatăl vostru vă testează pentru ca mințile voastre să devină luminoase. Dar dacă nu 

înțelegeți și suferiți fără rezultat pentru că nu descoperiți sensul lecțiilor mele înțelepte, durerea voastră 

este lipsită de sens și nu evaluați lecția. 

59 În acest timp v-am explicat sensul vieții, în care ar trebui să știți motivul durerii voastre, ce 

înseamnă ispășirea și reparația și de ce trebuie să vă purificați. Când poporul meu va înțelege și va simți 

învățătura mea, se vor pune bazele unei noi umanități. 

60 Ați fost uneori zguduiți de durere? Ți s-au îndoit crengile, s-au desprins frunzele zbârcite și au 

căzut fructele rele din pomul tău? Îți spun că binele pe care sufletul tău l-a dobândit valorează 

incomparabil mai mult decât ceea ce este mai valoros în lume. 

61 Vă dau exemple pe care le puteți observa zilnic în natură, cum ar fi cel al copacului când este 

biciuit de vântul furtunii. Căci natura materială este o manifestare a naturii divine, motiv pentru care poți 

găsi o lecție sau o revelație pentru spiritul tău în tot ceea ce te înconjoară în această viață. 

62 Așa cum corpul, pentru a trăi, are nevoie de aer, soare, apă și pâine, tot așa și sufletul are nevoie de 

mediul de viață, de lumină și de hrană care să corespundă naturii sale. Dacă este lipsit de libertatea de a se 

înălța în dorința de a se hrăni, slăbește, se ofilește și devine plictisitor, ca și cum un copil ar fi obligat să 

rămână mereu în leagăn și să fie închis în camera sa. Membrele îi vor șchiopăta, va deveni palid, simțurile 

i se vor amorți și facultățile i se vor atrofia. 
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63 Realizați că sufletul poate fi și un șchiop! Aș putea chiar să vă spun că lumea este plină de șchiopi 

mintal, orbi, surzi și bolnavi! Sufletul care trăiește întemnițat și fără libertatea de a se dezvolta este o ființă 

care nu crește - nici în înțelepciune, nici în putere, nici în virtute. 

64 Nu așteptați ca furtunile sălbatice să vă curețe de impurități, căci puteți aștepta și venirea 

anotimpurilor pentru a vă reînnoi în ele, pentru a vă purifica și a vă face să înfloriți. 

65 Sunt multe lucruri pe care trebuie să le înveți în această lume pentru a putea ajunge în alte lumi, 

mai înalte, ale vieții. 

66 Învățați, gândiți, înțelegeți să luptați, să suferiți și să sperați. Întotdeauna iubiți și, de asemenea, 

aveți credință. Fiți oameni de credință și de bunăvoință și veți fi suflete mari. 

67 Dacă doriți să căutați prezența Mea în natura care vă înconjoară, faceți-o. Știu că Mă veți descoperi 

în toate, pentru că Eu sunt în toate și în fiecare dintre lucrările Mele. 

68 Vedeți cum Mă fac cunoscut prin acești oameni în care Mă ascund pentru o scurtă perioadă de 

timp pentru a lăsa Cuvântul Meu divin să curgă de pe buzele lor. Când Mă vei privi dincolo de ceea ce 

aparține acestei lumi? Când Mă veți auzi prin simțurile voastre spirituale, fără a avea nevoie de un 

instrument uman? 

69 Cuvântul veșnic de învățătură al lui Dumnezeu răsună neîncetat pentru că El este "Cuvântul". Dar 

numai oamenii iluminați o aud direct, adică de la spirit la spirit. 

70 Odată ce veți fi în comuniune directă cu Divinul și cu umanul, odată ce veți atinge armonia ființei 

voastre, veți auzi cântecul în care se unesc îngerul și omul, cerul și lumea, lumea de dincolo și tărâmul 

pământesc, spiritul și materia. Toți se vor uni într-un imn de iubire pentru Ființa Divină care a dat viață 

operelor sale și le-a făcut copiii săi. În acest imn de laudă vă veți uni, ucenicilor, pentru că în acest scop 

am venit încă o dată la oameni. 

71 Este necesar să intrați în sanctuarul vostru interior - cel care nu a fost construit de mâna omului, ci 

de Mintea Divină. Vă spun că acolo veți ajunge să cunoașteți revelația adevărului, acolo veți înțelege 

esența Eternului, astfel încât să îl iubiți mai mult decât tot ceea ce este trecător. 

72 Ce este corpul tău? O păsărică trecătoare al cărei zbor este de scurtă durată - o pasăre care cântă 

inconștient despre iminenta sa dispariție. Corpul patetic, care în egoismul său cere și pretinde mult pentru 

el însuși. Sufletul, pe de altă parte, este pasărea invizibilă pentru lume, dar pură și luminoasă, care se ridică 

din ce în ce mai sus în decursul timpului. Este ființa pentru care nu există vârste, ani sau secole. 

73 Știți în ce zi, la ce oră și în ce an v-ați născut. Dar știi când ai venit la viață spirituală? 

74 Ridicați sufletul, el este esența vieții voastre, este destinul vostru și scopul pentru care ați fost 

creați. Ridicați-vă, căci așa veți veni la Mine. Am multe să vă dau, mult mai mult decât ceea ce ați întâlnit 

în lume. 

75 Iubirea trebuie să vă cucerească în cele din urmă, și prin iubire mă veți cunoaște. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 259  
1 Bine ați venit, discipolii mei. Ați venit să ascultați învățătura mea, iar eu vă pregătesc ospățul, 

pentru ca voi să vă hrăniți cu hrana vieții veșnice. 

2 Chiar dacă "carnea" voastră este slabă, sufletul vostru este suficient de puternic pentru a Mă 

asculta. Binecuvântat este ucenicul care și-a pregătit inima și renunță la ceea ce aparține lumii pentru a 

asculta "Cuvântul". 

3 Ofer sufletului tău haina harului. Căci în decursul timpului ați făcut zdrențe din ceea ce v-am dat. 

4 Legea Mea este învățătura pe care ați primit-o în toate timpurile - o Lege pe care nu ați respectat-o 

și, prin neascultarea voastră, ați căzut în confuzie. Acum vă luminez din nou cu lumina Duhului Sfânt. 

5 Ți-am încredințat o bijuterie de o valoare inestimabilă, pentru ca ea să strălucească în fața omenirii. 

Nu o ascundeți și nu vă privați de ea. 

6 Astăzi comemorați intrarea mea triumfală în Ierusalimul antic. Și astăzi omul se arată la Mine cu 

ramuri de palmier în mâinile sale materiale. Dar nu văd pace în inima lui. 

7 În acel timp, mulțimile M-au primit cântând Osana cu sufletul, pentru că știau că harul Domnului 

era cu ei. În acest fel, ei au dat mărturie că Fiul lui Dumnezeu era cu poporul. 

8 Mai târziu, când am fost jertfit pe altarul sfânt al crucii pentru a vă învăța să vă îndepliniți 

misiunea, mulți s-au îndoit că Isus era Fiul adevăratului Dumnezeu, Mielul lui Dumnezeu, anunțat cu mult 

timp înainte de profeți. Dar așa a fost scris că Mielul vă va lumina prin sângele Lui. 

9 Astăzi vin în Duhul Sfânt pentru a vă da din nou instrucțiunile mele, pentru a vă spiritualiza, 

pentru a risipi întunericul cu lumina Duhului Sfânt, pentru ca voi să vă reînnoiți și să permiteți virtuților să 

se manifeste pe deplin. 

10 Oamenii nu au auzit încă acest cuvânt, se desconsideră unii pe alții. Dar v-am numit "Israelul cel 

puternic", pentru că veți porni plini de puterea mea pentru a fi martori ai prezenței mele spirituale în 

mijlocul umanității, pentru a aduce adevărul meu și pentru a îndepărta potirul suferinței pe care lumea îl 

golește în acest moment. 

11 Printre voi este lupul înfometat. Trebuie să veghezi și să te rogi, trebuie să pui în practică 

învățătura mea. Cel care ascultă de poruncile mele va simți pacea mea. 

12 În acest timp v-am vorbit cu toată claritatea, pentru ca voi să mă înțelegeți. Ți-am arătat că această 

cale este practicabilă. Când te lovește durerea, nu Tatăl ți-a trimis-o. Voi înșivă sunteți cei care ați 

provocat-o prin neascultarea voastră. 

13 Realizează că sunt Iubire infinită, sublimă și sfântă, că iubesc totul. Dar eu vă spun: iubiți așa cum 

vă iubește Tatăl și eu vă voi iubi mereu. 

14 Am venit să vă purific, precum aurul în creuzet, pentru ca voi să fiți un exemplu pentru omenire. 

Este necesar să înțelegeți învățăturile mele, pentru ca voi să fiți printre semenii voștri o torță de lumină 

care să lumineze toate sufletele. 

15 Este sufletul vostru spiritual căruia vreau să îi dau viață veșnică, pentru că a ieșit din mine. Îl 

pregătesc astfel încât să mă asculte și să fie capabil să comunice cu mine de la spirit la spirit. 

16 Arătați-Mi ramurile voastre de palmier în mod spiritual, pentru că ramurile de palmier materiale nu 

ajung la Mine. Trăiți o perioadă în care omenirea golește un potir al suferinței. Vegheați și rugați-vă pentru 

ca această suferință să nu se abată și asupra voastră. 

17 În aceste zile, omenirea comemorează Patimile Mele. Dar Eu vă spun cu adevărat că acum sunteți 

în vremea când vă voi învia. 

18 Mare este durerea Duhului Meu când văd că omenirea încă Mă răstignește în fanatismul ei, în 

aberațiile și păcatele ei. Voi, însă, oameni aleși și luminați, urmați adevărata mea Doctrină, care va domni 

printre oameni pentru totdeauna. Oamenii nu vor putea să-mi răpească iubirea, nici să-mi întunece lumina 

divină. Vă încurajez și vă călăuzesc cu Cuvântul meu, pentru ca voi să urmați pașii mei și să împliniți 

Legea mea. 

19 Mâine vă veți înălța în rugăciune către divinitatea mea și, luminați de intuiție, veți fi călăuze pe 

calea semenilor voștri. 
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20 Misiunea pe care ți-am încredințat-o este o misiune pe care trebuie să o îndeplinești în orice 

moment, pentru că prin mijlocirea ta umanitatea trebuie să primească lumina mea și eu o voi ridica la viața 

harului. 

21 Israel, nu au dorința de a continua să doarmă. Pentru că, dacă veți face acest lucru, forțele naturii 

vă vor trezi și vă vor reproșa că nu v-ați îndeplinit misiunea sublimă și dificilă pe care v-am încredințat-o. 

22 V-am făcut să vă cunoașteți darurile și imensitatea câmpurilor pe care v-am încredințat să le 

curățați și să le cultivați. 

23 Voi sunteți copiii mei, care sunteți sub protecția mea, sub frunza pomului vieții, și sufletele voastre 

au fost pline de bucurie. Vă spun vouă, popor ales: Cine dintre voi care a implorat mila mea nu a primit-o? 

Fericiți sunt aceia dintre voi care, cunoscând marile mele binefaceri, au pornit să mărturisească că Tatăl 

este cu voi. Pentru că, datorită mărturiei voastre, o mare mulțime de oameni vor porni la drum. 

24 Mărturisiți că am fost cu voi pentru ca oamenii să aibă viața harului în sufletul lor, pentru ca ei să 

descopere în Mine cel mai bun Medic și pentru ca ei să Mă caute din duh în duh. 

25 În cea de-a doua eră, discipolii mei au răspândit învățătura mea pentru ca omenirea să o studieze, 

să reflecteze asupra ei și să o aplice. Dar, mai târziu, omul s-a îndepărtat de esența învățăturii mele și și-a 

creat propria lege pentru a ghida masele. Dar nu accept ceea ce a creat omul în aberația și materializarea 

sa. Vă reamintesc doar că adevăratul meu templu trebuie să fie construit în inima și în sufletul vostru. 

26 În acest timp v-am învățat pe cei care m-ați căutat să mă simțiți în inima voastră, să imprimați 

învățăturile mele în ea, pentru ca voi să fiți oameni care trăiesc plini de har și de lumină. 

27 Pregătiți-vă și porniți cu umilință pentru a aduce acest mesaj de pace omenirii. Rugați-vă pentru ei 

pentru ca Tatăl vostru să facă ca legea Sa să fie recunoscută și respectată de toți oamenii, pentru ca ei să 

trăiască o viață de har și să știe să Mă caute din duh în duh. 

28 Amintiți-vă că am spus: Când doi sau trei dintre voi se vor aduna în numele meu, eu voi fi în 

mijlocul vostru și mă voi arăta după cum vă veți pregăti. 

29 Am venit în acest timp pentru a da omenirii încă o dovadă a iubirii mele, făcându-mă cunoscut 

printre voi, popor ales. 

30 Trebuie să le mărturisiți oamenilor și să-i învățați că, atunci când se vor pregăti, când își vor 

îndepărta materializarea, ei mă vor simți și mă vor vedea cu spiritul lor. Prin urmare, v-am vorbit prin 

intermediul intelectului uman, iar această manifestare prin intermediul oamenilor păcătoși a fost dovada de 

iubire pe care v-am acordat-o pentru ca voi să primiți Cuvântul Meu și mai târziu să-l aduceți umanității. 

31 Pregătește-te, Israel, pentru că timpul manifestării Mele prin intermediul intelectului uman este 

scurt și nu vreau ca mâine să vă simțiți orfani din cauza lipsei de pregătire și apoi să imitați mulțimile care 

se adună în bisericile lor ostentative și se mulțumesc cu ceremonii și cântece materiale. 

Printre aceste mulțimi, puțini sunt cei care M-au simțit pe Mine. Dar eu am venit la voi pentru a vă 

pregăti inimile și a vă lumina sufletele, pentru a vă da Cuvântul meu plin de iubire, pentru ca voi să simțiți 

prezența mea și să fiți printre cei care mâine vor transmite această iubire și această pace semenilor lor. 

32 Dacă nu vă pregătiți inimile pline de iubire prin Cuvântul meu - ce se va întâmpla cu voi, ce se va 

întâmpla cu aproapele vostru când veți trăi momentul în care marile încercări și furtuni vor lovi omenirea? 

În inimile lor nu există pace și, dacă pentru o scurtă perioadă de timp acești oameni se lasă pradă 

plăcerilor în dorința de a se consola, vă spun cu adevărat că în toate aceste plăceri au un suflet suferind și 

bolnav care nu simte pacea Mea. În distracția pe care o caută, ei își satisfac doar simțurile fizice, dar 

sufletele lor au în ele doar durere. 

33 Această umanitate nu M-a simțit, nimeni nu a venit încă la ea pentru a o lua de mână și a-i arăta 

calea. O voi primi ca pe un nevinovat și voi judeca cu milă fărădelegile ei. Îi voi da ocazia să se împace. 

Dar voi, popor ales, care M-ați ascultat, în care M-am revelat, cum vă veți simți în fața Mea când veți 

ajunge în duhovnicie și veți mărturisi neascultarea voastră față de Mine? Voi sunteți cei care ați fost 

grațiați de Tatăl și vreau să vă primesc împreună cu îndeplinirea misiunii voastre dificile. Nu vreau să fiți 

acuzați în prezența mea, vreau să vă primesc cu un zâmbet părintesc și să vă trimit din nou în lume ca 

spirite de lumină, ca ghizi și protectori ai aproapelui vostru. 

34 Adevărat vă spun: Voi ați venit la Mine pentru că Ilie v-a luat pe diferite căi, pentru că voi sunteți 

cei aleși pe care Ilie i-a adus la Mine ca pe niște oi. Oricine se află în staulul lui Ilie este apărat de el. Acest 

neobosit Păstor vă păzește de reconstituirile viclene. 
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35 Duhul Sfânt te-a luminat. Dar nu numai aceia dintre voi care au Pecetea mea divină au acest har, ci 

toți cei care se ridică la mine pregătiți și călăuziți de Ilie. 

36 Lumina Duhului Sfânt v-a luminat, ca să fiți cu mine în duh și în adevăr. Acesta este modul în care 

veți simți dragostea Mea și veți găsi mântuirea. 

37 Eu primesc oile pe care Ilie le aduce înaintea Mea. El va continua să-i caute pe cei pierduți, căci Eu 

voi revărsa mila Mea asupra tuturor popoarelor de pe pământ și asupra tuturor generațiilor viitoare. 

38 Maestrul vă spune: Beți din această sursă inepuizabilă, voi, apă limpede ca cristalul, hrăniți-vă cu 

pâinea vieții veșnice, luați rodul viței de vie. Iată că ți-am pregătit cel mai bun loc la masa mea. 

39 Te întreb, Israel: Ce ceri pentru națiuni? Pentru că acest beneficiu nu este doar pentru tine. Vedeți 

cum au fost chinuite națiunile de marile încercări ale durerii. Dar ție îți spun: Israel, dacă vei mijloci și te 

vei ruga pentru semenii tăi, voința mea se va împlini în întreaga umanitate. 

40 Oamenii au denaturat învățătura mea. Dar am venit la voi pentru a vă instrui încă o dată cu 

învățătura mea, cu înțelepciunea mea, pentru ca voi să deveniți discipolii mei și să fiți cei care mâine vor 

instrui oamenii lumii și vor face simțită prezența mea în sufletele lor. 

41 Națiunile se pregătesc să se arunce în noi războaie. Dar dacă vegheați și vă rugați, Eu voi oferi și 

voi acorda pacea Mea umanității. 

42 Am venit în spirit în această a treia eră pentru a vă învia, ca și pe Lazăr din mormânt, la viață. Eu 

ți-am vindecat lepra și ți-am îndepărtat durerea. 

43 Ți-am dat instrucțiunile mele pentru ca tu să porți iubirea mea în inima ta și astfel să pleci pregătit 

să conduci omenirea și să-i arăți copacul care ți-a dat umbră și ți-a dat viață cu fructele sale. 

44 Invită-i pe oameni să vină la Mine pentru a le oferi mângâierea Mea părintească, pentru a le lumina 

sufletele, pentru a-i salva din marea nesfârșită a răului, pentru a le da lapte și miere și a îndepărta 

amărăciunea din viața lor. 

45 Dacă veți vorbi astfel semenilor voștri, veți fi îndeplinit mandatul pe care vi l-am dat în orice 

moment. Ascultați în voi înșivă, oameni iubiți, vocea conștiinței și întăriți-vă hotărârea de a Mă iubi și de a 

vă iubi semenii. 

46 Eu caut dragostea din inima ta, pentru ca tu să-mi construiești în ea un sanctuar. Vă iubesc, v-am 

împodobit cu harul divin și v-am luminat pentru ca voi să fiți în slujba mea. 

47 În voi am pus acest Cuvânt care se va înmulți mâine ca o sămânță bună. Pentru că atunci când nu 

Mă veți mai auzi sub această formă, mulțimile se vor întoarce la discipolii Mei pentru a primi 

instrucțiunile pe care nu le-au putut auzi prin purtătorii de voce. Tu îi vei instrui și Eu voi fi cu ei. Veți fi 

devotați și ascultători față de Legea Mea, astfel încât Lucrarea Mea să vă servească drept apărare 

protectoare și să puteți ridica steagul spiritualizării. 

48 Israel, marile încercări sunt gata să afecteze omenirea pentru că omenirea a dorit acest lucru, 

pentru că hotărârea de a distruge încă trăiește în inimile lor și, de asemenea, pentru că și-au creat propriul 

lor Dumnezeu în această lume. Dar înainte ca omul să-și facă propria voință, Tatăl se va face din nou 

simțit în mijlocul umanității. 

Voi, poporul meu, vă veți ridica să arătați din nou arca mântuirii, care este legea mea, așa cum Noe a 

vorbit atunci poporului. 

49 Pregătiți-vă, poporul meu, pentru a-i primi pe cei care vor veni la voi. Dă-le dragostea Mea, învață-

i să se iubească unii pe alții, arată-le Legea Mea, aprinde în inimile lor flacăra credinței și dă-le pacea cu 

Cuvântul Meu, pentru ca ei să se hrănească din el în căile lor. Tu vei învăța aceste mulțimi să Mă caute din 

duh în duh. 

50 Ați venit pe pământ pentru a îndeplini această misiune. Pentru aceasta v-am pregătit prin Cuvântul 

meu, pentru a vă potoli setea sufletului vostru cu această apă cristalină, pentru a vă întări și a vă vindeca. 

Vă veți ridica cu îndrăzneală să vorbiți oamenilor în numele meu. Voi veți fi mesagerii mei și, prin 

mijlocirea voastră, le voi da lumina mea. 

51 Ridicați-vă în rugăciune și Eu voi fi cu voi, iar împreună cu lumea spirituală veți trezi treptat 

oamenii. Veghează și roagă-te pentru cei care nu M-au simțit și în durerea lor se plâng și Îmi spun: "Tată, 

Tată, de ce nu ne auzi?". 
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Tu, însă, care știi să Mă cauți din duh în duh, îi vei învăța pe semenii tăi să se roage și să Mă caute în 

tăcere și în înălțarea propriilor lor suflete. Le voi face simțită iertarea Mea, le voi da lumină și înțelepciune, 

ca să poată împlini Legea Mea. 

52 Prin aceia dintre voi care M-au recunoscut și sunt cu Mine, îi voi ajuta pe cei care pier în marea 

imensă a răului. Îi iert și îi binecuvântez. Voi, însă, care ați primit binele de la Dumnezeul și Domnul 

vostru, dați mărturie omenirii despre tot ceea ce v-am învățat și v-am revelat, pentru ca și ei să Mă 

iubească și să se apuce de îndeplinirea misiunii lor spirituale. 

53 Este profețit că în timpul prezent pe pământ va apărea noul popor al lui Dumnezeu, "poporul lui 

Israel", iar cuvântul Meu trebuie să se împlinească. Dar să nu vă înșelați crezând că este vorba despre 

poporul evreu atunci când menționez Noul popor al lui Israel. Căci poporul despre care vă vorbesc va fi 

format din toate rasele și din toate limbile. Comunitatea sa nu va fi fizică, ci spirituală, așa cum misiunea 

sa va fi spirituală. 

54 În timp ce în acea primă eră, Israel era format din douăsprezece triburi, acum vor fi douăsprezece 

misiuni pe care le va îndeplini Noul Popor - douăsprezece misiuni divine care, în interacțiunea lor, îi vor 

da puterea unui popor invincibil. 

55 Oamenii nu vor trebui să formeze grupuri pentru a forma noile triburi. Îi voi crea și îi voi da 

fiecăruia o misiune diferită pe care să o îndeplinească printre oameni. 

56 Darurile de intuiție, revelație și inspirație se vor trezi în spiritul Noului Israel, pentru că prin ele va 

primi mesajele mele. 

57 Oamenii care vor forma noul popor nu vor fi aleși pe pământ, dar datorită iubirii mele, ei vor fi 

deja marcați sau sigilați în sufletele lor ca ființe evoluate, ca ființe de lumină, care nu se vor putea abate de 

la calea care le este trasată. 

58 Așa cum în prima eră Israel s-a pregătit și s-a ordonat să traverseze deșertul în dorința de a ajunge 

în Țara Făgăduinței, iar fiecărui trib i s-a încredințat o sarcină diferită, tot așa în acest timp unii îi vor întări 

spiritual pe alții și fiecare își va îndeplini sarcina încredințată. 

59 Voi, care Mă ascultați acum, veți fi doar o parte din acest popor care va fi împrăștiat pe tot 

pământul și care va fi la fel de numeros ca stelele de pe firmament. 

60 Semnul pe care unii dintre voi l-ați primit este doar un simbol al semnului pe care îl poartă în suflet 

fiecare dintre cei care îndeplinesc o sarcină în cadrul Noului Popor al lui Israel în această a treia eră. 

61 Ți-am spus de multe ori că sufletul tău a păstrat în el tot ceea ce posedă încă dinainte de a veni pe 

pământ. Prin urmare, acel act pe care îl numiți "pecetluirea" a fost doar un simbol. Bucurați-vă, totuși, 

pentru că sarcina voastră este deja stabilită, pentru că știți deja care va fi destinul și rolul vostru în sânul 

Poporului Nou. 

62 Voi veți fi vestitorii care proclamă instrucțiunile Mele către națiuni și veți fi cei care vor dezvălui 

omenirii mesajul divin al cărui custode v-am făcut pe voi. Pentru că în acest mesaj toți mesagerii și cei 

marcați vor fi uniți spiritual. Vei anunța omenirii momentul în care toate darurile și facultățile sufletului 

vor fi eliberate și vei învăța cum să le descoperi, să le desfășori și să le folosești. 

63 Inspirația, intuiția, darul cuvântului, vindecarea, profeția, revelația, dialogul spiritual - acestea sunt 

darurile care, revărsate asupra poporului meu, vor face din toți oamenii o nouă umanitate. Dar rugați-vă, 

aveți credință, curaj, ca să răspândiți pacea, dreptatea și caritatea între semenii voștri. 

64 Mesagerii mei vor îndeplini sarcini pretutindeni, în sânul fiecărei instituții. Inima lor nu va 

cunoaște misiunea spirituală pe care o îndeplinește, dar sufletul lor spiritual va fi pe deplin conștient de tot 

ceea ce face. Ea va arăta inimii destinul pe care trebuie să-l îndeplinească pe pământ și va dezvălui minții 

tot ceea ce trebuie să realizeze. 

65 Cât de mare este responsabilitatea celor care ați primit acest mesaj! Căci trebuie să vă pregătiți 

pentru a da mărturie despre ceea ce ați auzit și pentru a fi un exemplu și o învățătură de spiritualitate. 

66 Nici o ambiguitate nu trebuie să existe între voi când va veni timpul să vă deschideți buzele pentru 

a vesti oamenilor Vestea cea Bună, iar adevărul și generozitatea trebuie să se exprime atât în operele 

voastre, cât și în cuvintele și scrierile voastre. 

67 Acum vă întreb: Vreți să fiți cei care să sune chemarea la trezire a omenirii, trezind-o cu un clopot 

al cărui sunet este cel al adevărului care cheamă inimile? Sau vreți ca ei să aștepte până când va dispărea și 
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ultima voastră urmă pe pământ, pentru ca noile generații să fie cele care să dea această mărturie popoarelor 

lumii? 

68 Nu m-am înșelat când v-am trimis pe fiecare dintre voi, chiar dacă uneori vă îndoiți de puterea 

voastră de a vă ridica la înălțimea unui destin atât de înalt. 

69 Te îndoiești că ești ales și trimis pentru că îți cunoști slăbiciunile. Dar pot să vă spun că aceste 

slăbiciuni nu sunt în sufletul spiritual pe care l-am trimis, ci în carnea care vă servește drept test pe 

pământ. 

70 Va veni vremea când sufletul spiritual va avea întâietate asupra trupului, iar lumina cunoașterii va 

străluci în fiecare minte. Atunci veți fi unul între voi, pentru că va rămâne doar unul singur: Aceea de a 

asculta de porunca scrisă în sufletul vostru de către Tatăl pentru a fi copii vrednici ai Noului Popor al lui 

Israel. 

71 Lumina divină a Maestrului se răspândește pe întreg pământul. Trimit chemarea către "lucrătorii" 

mei, pentru ca voi să vă așezați la masa Domnului. Exprimați-vă ascultarea și umilința, veniți să vă hrăniți 

pentru a avea în voi iubire, înțelegere și milă. 

72 Eu, Maestrul Suprem, dau exemplul perfect "lucrătorilor" mei. Îmi pregătesc discipolii în această a 

treia eră pentru ca voi să fiți inimi care îndeplinesc Legea și exercită mila care vă aparține. 

73 Vin la voi, iubiți ucenici, să vă încurajez cu dragostea mea, pentru ca voi să Mă simțiți și să Mă 

cunoașteți, pentru ca voi să știți de la cine auziți Cuvântul și să îl înțelegeți studiindu-l și cercetându-l. 

74 Cufundați-vă în ea, iubiți "lucrători", pentru că întunericul se răspândește în omenire - ură, lăcomie 

și vanitate. Dar voi aveți o mare putere, voi sunteți cei care trebuie să vorbiți despre Lucrarea mea, pentru 

ca bolnavii, "leproșii", necredincioșii să recunoască ceea ce "Cuvântul Divin" livrează în acest timp. 

75 Voi sunteți lumina lumii. Dar, deși străluciți printre oameni, încă nu vă cunoașteți pe voi înșivă și 

nici oamenii nu vă recunosc. 

76 Omenirea necredincioasă își deschide gura pentru a nega puterea Mea, deoarece se așteaptă să 

vadă dovezile și miracolele pe care i le-am oferit în Era a doua. Oamenii hrănesc idolatria pentru că nu au 

știut să-și înalțe sufletul, nu au știut să se roage, nu au știut să ceară. 

77 Când v-am învățat să întrebați, v-am pus pe calea adevărului, a dezvoltării ascendente și a 

pregătirii. Eu v-am spus: Să învățați pe oameni să privegheze și să se roage. 

78 Gândește, studiază și vei înțelege că Maestrul se face cunoscut în umilința ta pentru a-ți da lumină, 

iertare și binecuvântări, că nu te-a abandonat niciodată. Eu sunt cu voi pentru a vă ușura crucea, pentru a 

vă da mângâiere. 

79 V-am încredințat câmpurile și uneltele agricole, pentru ca voi să le lucrați și să le cultivați. 

80 Omenirea este flămândă și însetată de adevărul pe care vi l-am încredințat. Omenirea se îndreaptă 

spre întuneric, spre abis, spre ruină. Dar există inimi care Mă iubesc, din diferite limbi, rase și culori. Eu 

dau doar chemarea la suflete fără să mă uit la diferențe. 

81 Tu, Israel, ești cel care trebuie să le arăți calea, cel care trebuie să le dai învățătura mea. 

82 Recunoașteți harul pe care îl aveți și valoarea Cuvântului Meu. Puneți-vă la treabă ca o singură 

inimă, ca un singur om și cu o singură voință, pentru a face dreptate misiunii pe care v-am încredințat-o. 

83 Iubiți-vă unii pe alții, uniți-vă și fiți un exemplu de umilință. Transmiteți Cuvântul Meu, dați 

sănătate, dați mângâiere, înviați-l pe Lazăr din mormânt, redați vederea orbilor și vindecați șchiopii, atunci 

omenirea Mă va recunoaște prin aceste miracole spirituale. 

84 După 1950, nu Mă veți mai auzi prin purtătorii de voce și atunci vă veți da seama că Maestrul, 

Duhul Sfânt, a fost cel care S-a făcut cunoscut prin intermediul facultății umane de înțelegere. 

85 Astăzi vă ofer harul Meu ca Tată și instrucțiunile Mele ca Maestru. V-am chemat prin clopotul 

meu melodios și v-am luat de pe diferite căi pentru a vă face conducători de oameni în acest timp. V-am 

reamintit misiunea pe care trebuie să o îndepliniți și v-am antrenat ochii spirituali pentru a mă vedea prin 

intermediul simbolurilor și al figurilor. Eu v-am dat darul cuvântului pentru ca voi să puteți da mărturie 

omenirii despre revelațiile pe care le-ați primit de la mine. 

86 Sunteți aleșii Mei și v-am spus: oriunde veți merge, veți lăsa o dâră de lumină. Totuși, pentru a lăsa 

această urmă, trebuie să vă reînnoiți, trebuie să vă pregătiți. 
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87 Dacă urmați învățăturile Mele, de ce v-ați putea teme de lume? Vă vorbesc cu toată claritatea, 

pentru ca voi să mă înțelegeți, pentru ca voi să mă puteți urma. 

88 Vă învăț pentru ca voi să dați lumii cuvinte de adevăr, pentru ca voi să faceți simțită prezența mea. 

Oferiți-Mi florile inimii voastre, lăsați parfumul faptelor voastre bune să se înalțe până la Spiritul Meu, fiți 

un bun exemplu pentru semenii voștri, iar mâine, când nu Mă veți mai auzi prin acești purtători de voce, 

porniți ca buni discipoli ai Mei pentru a arăta omenirii această cale. 

89 Oamenii au falsificat lucrarea mea și s-au rătăcit. Dar voi să vă pregătiți și să nu mai cădeți în 

idolatrie. Pentru că imaginile făcute de mâini omenești nu vorbesc, nu simt și nici nu aud. Esența mea 

trebuie să se materializeze pentru a fi cu tine? Adevărul va prevala în orice moment. Întotdeauna v-am dat 

cuvinte de adevăr pentru ca și voi să puteți da mărturie despre Mine. 

90 Ispita vrea să vă fure darurile ca o pasăre de pradă. Dar voi trăiți într-un timp în care aveți 

libertatea credinței, pentru că epoca opresiunii a luat sfârșit, și trebuie să vă folosiți de această libertate și 

să nu vă lăsați sclavi ai răutății și minciunii oamenilor. 

91 Transmiteți această învățătură cu iubire, căci iubirea este ceea ce v-am dat. Nu am folosit biciul 

pentru a vă face să credeți în Mine. Căci, dacă aș face așa, n-aș mai fi Tatăl vostru și Dumnezeul vostru. 

92 Pe căile și drumurile lumii ați întâlnit durere. Contemplați acum această cale unde se află adevărul 

meu, contemplați-i gloria cu privirea voastră spirituală. V-am încredințat chei, daruri și putere. Folosiți 

bine toate acestea pentru ca omenirea să vă recunoască drept discipoli ai mei. 

93 Acum este momentul să vă pregătiți pentru a vă putea îndeplini misiunea voastră atunci când nu 

Mă veți mai auzi prin intermediul purtătorilor de voce. Nu mă voi despărți niciodată de tine. Vă voi inspira 

și vă voi vorbi de la spirit la spirit, astfel încât să vă puteți îndeplini misiunea dificilă. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 260  
1 Voi vă întoarceți la Mine în acest moment pentru a asculta noua Mea învățătură, pentru a primi 

foaia de lege a Doctrinei Mele pe care o uitaserăți și pentru a căuta cartea revelațiilor Mele pe care oamenii 

v-au ascuns-o de asemenea. 

2 Am deschis în fața voastră un alt capitol al Cărții Vieții, cel de-al șaselea sigiliu, care conține o 

înțelepciune infinită, pe care vi-o dezvălui în prezent într-un mod simplu și ușor de înțeles. Această 

revelație vă explică secretele pe care nu ați reușit să le pătrundeți. 

3 Cel de-al șaselea sigiliu este complet deschis și vă arăt una după alta dintre paginile sale. 

4 Ori de câte ori pregătirea voastră a fost mare, când M-ați ascultat, ați obținut mari revelații divine. 

Voi sunteți moștenitorii Cărții Înțelepciunii, motiv pentru care, atunci când vă veți pregăti, conținutul celui 

de-al șaselea sigiliu se va revărsa în voi, pentru ca voi să fiți martorul care va confirma că vocea pe care a 

auzit-o era vocea Mea, iar voi să dați mărturie despre aceasta prin faptele voastre. 

5 Dacă Tatăl nu se face cunoscut copiilor Săi, ar putea El să se aștepte la o înțelegere și o iubire 

perfectă din partea lor? Amintiți-vă că, de-a lungul timpului, am făcut cunoscute învățăturile Mele 

spiritului vostru cu o simplitate din ce în ce mai mare. 

6 Trebuie să vă spun că, deși trăiți în timpul Duhului Sfânt, încă nu Mă recunoașteți pe deplin, nu 

aveți o idee perfectă despre cine sunt și nici nu ați înțeles ceea ce v-am dezvăluit. Dar iubirea ta te va duce 

la țelul călătoriei vieții, încurajat de cuvântul Maestrului tău. 

7 Rătăciți printr-un deșert spiritual, luminat de lumina unui far divin. Nu nisipul fierbinte vă arde 

tălpile picioarelor și nici razele soarelui nu vă rănesc pielea feței. Nu lipsa apei și a pâinii te chinuiește, și 

totuși - viața pe care o trăiești, cu sacrificiile ei, cu greutățile și nenorocirile ei, este și ea un deșert pe care 

îl traversezi încet, dar cu speranța fermă de a ajunge în împărăția păcii. 

8 Ilie este conducătorul care conduce poporul în acest timp, le arată calea și îi încurajează în luptă. 

9 Această rătăcire va lăsa în sufletul tău progres și perfecțiune. Realizați, totuși, că dacă ați fost 

ucenici în Primul Timp, veți fi fost discipoli în Al Doilea Timp, iar în acest timp veți primi pregătirea 

pentru a deveni maeștri. 

Trebuie să fiți vigilenți, pentru că oamenii vor începe să investigheze munca mea, pe care unii o vor 

considera științifică. Apoi le veți anunța cum învățătura spirituală va transforma lumea și veți da mărturie 

despre aceasta prin faptele voastre de iubire față de semenii voștri. 

10 Nu mă opun științei omului, căci știința este cunoaștere, cunoaștere, lumină. Dar învățătura Mea 

este mai presus de orice cunoaștere umană. În Cuvântul Meu vă vorbesc despre spiritul sufletului, despre 

cunoașterea spiritualului, a Divinității, despre cunoașterea unei vieți superioare care este dincolo de tot 

ceea ce este substanță și materie. Cu adevărat vă spun că binecuvântez știința pe care oamenii au 

dezvoltat-o pentru binele umanității. 

11 Acum este momentul în care se va vorbi mult despre suflet și știință. Știința nu este doar un 

privilegiu al celor care se antrenează fizic pentru a o studia. Căci lumina este cea care izvorăște din sufletul 

duhovnicesc, care o primește de la Dumnezeu. 

12 Instrucțiunea mea divină este o știință superioară care vă învață să vă perfecționați sufletul. Pentru 

aceasta v-am dat creierul și inima, pentru ca acolo să vă rafinați gândirea și simțirea. 

13 Învățătura pe care v-o dau în acest moment nu are limite, este atotcuprinzătoare, este infinită. În ea 

veți găsi adevărata cunoaștere a vieții spirituale și materiale. 

14 Vă văd capabili să înțelegeți învățătura mea și să-i pătrundeți secretele. Prin intermediul științei 

materiale ați ajuns să cunoașteți legile care guvernează creația materială - legi care sunt condensate în 

propriul vostru corp. 

Dar când ați ajuns să cunoașteți ceea ce până atunci fusese un mister pentru voi, ați devenit conștienți 

că vă aflați în fața pragurilor de dincolo, unde ați simțit inima Tatălui care încerca neîncetat să vi se 

comunice. Ce poate fi necunoscut pentru tine când cunoști învățătura mea? 

15 De aceea, vă spun că învățătura mea vă oferă o cunoaștere superioară care vă va împiedica inima 

să deznădăjduiască în prezența celor învățați din această lume. 
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16 Pentru a înțelege sensul sau semnificația oricărui eveniment din natură sau din viața ta, nu trebuie 

să consulți cărțile de știință. Va fi suficient să vă pregătiți mintea și să vă purificați inima pentru ca 

inspirația să curgă de pe buzele voastre. 

17 Iubirea mea pentru voi este atât de mare încât, deși sunteți încă atât de imaturi, v-am oferit 

împărăția mea și am coborât la voi pentru a vă da sângele meu! 

18 Acești oameni, pe care îi învăț în prezent, nu vor fi mai mari decât ceilalți din această cauză, dar 

vor fi mai responsabili pentru ceea ce le-am încredințat și pentru ceea ce le-am dezvăluit. Sarcina ta este de 

a-i face pe ceilalți să participe la ceea ce tu ai, de a-i face egali cu tine, astfel încât, deși ai fost primul care 

a primit, să fii ultimul din umilință. Nu vă temeți că cei care vin după voi vor face progrese mai mari decât 

voi. Cu cât dăruiești mai mult, cu atât mai mult îți vor crește cunoștințele. Dacă, pe de altă parte, nu vei 

transmite nimic din ceea ce ai primit de la Tatăl, sufletul tău va rămâne gol, inima ta va rămâne goală și 

mâinile tale fără putere. Atunci veți pierde comoara și cartea va fi închisă. Gura ta va rămâne mută și nu va 

mai vorbi despre învățăturile spirituale, iar tu vei pierde balsamul vindecător pe care ți l-a încredințat Iisus. 

19 Misiunea ta printre oameni este una de pace și iubire. Spiritul vostru a avut deja această misiune în 

Prima Eră, când erați copii discipoli ai Legii Mele, când v-am folosit ca instrumente pentru a da învățături 

și exemple oamenilor din toate timpurile. În Epoca a doua, voi ați fost discipoli ai lui Isus, deoarece ați 

auzit de pe buzele mele ceea ce au auzit și au răspândit cei doisprezece apostoli, pentru ca tot poporul să 

fie martor. De aceea, după plecarea mea, s-au ridicat mulți ucenici ai lui Hristos și mulți martiri. 

20 Poporul: În acest timp, când voi veni ca Spirit Sfânt, vă voi lăsa pregătiți ca Maeștri capabili de 

comuniune directă cu Divinitatea. 

21 Cele mai multe creaturi umane nu Mă vor auzi prin intermediul intelectului uman, dar vor primi 

instrucțiunile Mele prin voi. Se apropie deja momentul în care voi desființa pentru totdeauna această formă 

de a vă oferi Cuvântul Meu în această lume. Dar multe popoare care nu M-au auzit Mă vor auzi prin tine. 

Astăzi, legământul meu cu voi nu va fi pecetluit cu sângele meu, ci cu lumina mea. 

22 Nu va trebui să întrebați oamenii ce să facă, nici să vă bâlbâiți sau să tăceți la întrebările lor. Voi 

purtați Maestrul în voi, care vă va vorbi și vă va inspira. Rugăciunea ta va primi suficientă putere și putere 

pentru a face minuni. 

23 Vedeți cum lumea, în fața marilor sale nevoi, meditează la promisiunile făcute de Isus în cea de-a 

doua eră de a se întoarce la umanitate și studiază profeții din vremurile anterioare, în speranța că 

evenimentele din această eră sunt semnul venirii mele iminente. 

24 Dacă voi, ca adepți ai Lucrării mele, vă veți simți inferiori și disprețuiți de semenii voștri, veți fi 

considerați proști și ignoranți. 

25 Este doar o formă de exprimare pe care o folosesc atunci când vă spun că Mă manifest prin 

ignoranți. Pentru că un creier care lasă să treacă inspirația Mea dezvăluie lumina în suflet, iar lumina este 

înțelepciune. 

26 Vă spun din nou: Luptă! Atâta timp cât sufletul se află pe calea dezvoltării, el va fi expus 

tentațiilor. De aceea, vă instruiesc și vă dau putere ca să puteți învinge înclinațiile rele. Dacă sufletul tău 

este puternic, el va da putere minții și voință fermă inimii pentru a birui dorințele cărnii. Dacă omului îi 

lipsește lumina, sufletul său nu se dezvoltă. Apoi, toate vicisitudinile vieții îi afectează inima cu putere, iar 

el este ca o barcă care se răstoarnă în mijlocul furtunii. 

27 Când omul este pregătit sufletește, este ca și cum ar purta o armură indestructibilă împotriva 

insidiosității ispitei. 

28 V-am dezvăluit aceste învățături pentru ca atunci când cădeți sau vă împiedicați pentru o clipă pe 

cale, să vă recunoașteți greșeala și să căutați din nou calea spre corecție. 

29 Dacă ești smerit, bogăția ta spirituală va crește în viața care te așteaptă. Atunci vei avea parte de 

pacea care îți va oferi cea mai frumoasă senzație a existenței tale. Și în spiritul tău se va naște dorința de a 

sluji Tatălui, fiind un gardian credincios al tot ceea ce am creat, fiind o mângâiere pentru cei care suferă și 

pace pentru cei fără pace. 

30 Nu doar Cuvântul Meu vă anunță prezența Mea în aceste momente, ci și sufletul vostru care Mă 

simte profund în mijlocul acestei păci pe care v-o dau. 

31 Maestrul este cu voi. Sufletul tău a luat loc la masa mea cerească. Cu adevărat vă spun că la 

această masă nu există locuri privilegiate, toți sunt egali, pentru că sunt îmbrățișați de mila Mea. 
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32 Iubirea mea pătrunde în ființa voastră, pentru ca voi să-l iubiți pe aproapele vostru așa cum vă 

iubesc eu și pentru ca în inimile voastre să nu existe nici primul, nici ultimul loc. Dacă ați fi pornit deja 

spre națiuni, provincii și sate, ați fi găsit o umanitate fără iubire, fără milă, ați fi descoperit pretutindeni 

durere și mizerie. Oriunde ai găsi pământ potrivit pentru a-mi semăna sămânța. 

33 Omenirea simte prezența Mea fără să știe în ce fel M-am făcut cunoscut și, în rugăciunea ei 

înfricoșată, Îmi spune că numai Sângele Meu o va putea salva, că dacă îi dau pâinea Mea nu va pieri de 

foame și de sete de iubire și că numai lumina Mea va aduce o soluție la conflictele sale. Vocea ei, plină de 

durere și disperare, Mă întreabă: "De ce nu vii? De ce nu Te apropii de cel care Te cheamă și Te imploră 

în durerea lui?". 

34 Ei nu știu că există oameni care Mă ascultă zi de zi și primesc prezența Duhului Meu care, prin 

harul Său, îi transformă pe paria în slujitori ai divinității. 

35 Dacă ar ști că în curând voi pleca din nou, v-ar judeca fără milă ca fiind nerecunoscători din cauza 

indiferenței voastre față de nevoia lor de mângâiere, de un cuvânt spiritual, de o rază de lumină. 

36 În prezent vă pregătesc pentru perioada de după plecarea Mea, pentru ca voi să rămâneți uniți în 

ciuda vicisitudinilor vieții, deoarece "Cuvântul" va continua să vibreze spiritual în voi, dezvăluindu-vă 

mari inspirații. Când vă veți reuni pentru a vorbi despre manifestări spirituale, veți primi inspirații divine 

de la Mine, iar în acele momente veți simți căldura inimii Maestrului și greutatea dulce a mâinii Sale pe 

capul vostru. Atunci vi se va părea că auziți vocea mea iubită, care vă va da pacea mea. 

37 Vă dau o picătură de balsam vindecător, ca atunci când veți fi persecutați să faceți vindecări 

miraculoase printre oameni. Căci în timpul marilor epidemii, când se vor declanșa boli ciudate, 

necunoscute științei, autoritatea discipolilor mei se va manifesta. 

38 Îți încredințez o cheie cu care vei deschide cel mai ruginit lacăt, adică cea mai neascultătoare 

inimă, și chiar porțile închisorii, pentru a da libertate celor nevinovați și pentru a-i salva pe cei vinovați. 

Veți trăi mereu în pace și veți avea încredere în Mine, pentru că oriunde veți merge, veți fi protejați de 

îngerii Mei. Ei vor face din împlinirea misiunii voastre o misiune a lor și vă vor însoți în case, spitale, 

închisori, câmpuri de discordie și război - oriunde ați merge să semănați sămânța Mea. 

39 Atunci lumina celui de-al șaselea sigiliu va străluci cu putere, care va fi ca o torță universală ale 

cărei raze vor fi văzute de toți, iar numele Învățăturii mele va deveni cunoscut în rândul omenirii. 

40 Acest colț de pământ în care M-am făcut cunoscut în acest timp va fi o reflectare a Noului 

Ierusalim, care își va deschide cele "douăsprezece porți" pentru a da acces străinilor care vor veni în mare 

mulțime să întrebe unde a fost Maestrul în acest timp, să ceară mărturie despre minunile pe care le-a făcut 

și dovezile pe care le-a dat, să studieze Cuvântul Său și să-i observe pe cei care au fost discipolii Săi. Mulți 

vor aduce scripturile cu profețiile din vremurile trecute pentru a determina dacă am fost cu adevărat printre 

voi. 

41 Dintre discipolii mei, unii vor rămâne acolo unde sunt acum. Dar alții vor trebui să plece în alte 

țări, iar pe drumul lor de apostoli și misionari vor vedea câmpurile de luptă unde distrugerea și moartea au 

lăsat urme. Ei vor vedea orașele moarte, ruinele și mizeria. Atunci va începe lupta pentru a-i readuce pe 

"morți" la o viață de credință, de lumină, de iubire. Dar dacă oamenii se îndoiesc de veridicitatea 

"lucrătorilor" Mei, voi face minuni prin mijlocirea lor. Atunci, necredincioșii se vor converti, vor plânge, 

iar mulțimile vor inunda inima acestor mesageri cu durerea lor. 

42 Nu știi de cine vei fi chemat și primit. Dar oriunde veți merge și oricui vă veți prezenta, să vorbiți 

întotdeauna îmbrăcați în smerenie și blândețe. Veți interpreta legea, revelațiile și învățăturile din trecut și 

ceea ce a fost revelat în acest timp de către Duhul Sfânt. Să vorbești la figurat, dar să știi să explici 

expresiile mele figurate și parabolele, astfel încât adulții să înțeleagă, copiii să se trezească, iar bătrânii să 

nu-și zdruncine creierii. 

43 Cei care se convertesc la acest Cuvânt se vor alătura "lucrătorilor" și vor porni să câștige inimi și 

suflete pentru Mine. 

44 Confruntarea va fi aprigă, dar fructuoasă, pentru că durerea va fi făcut inimile fertile în prealabil. 

45 Recunoașteți transformările care vor avea loc datorită învățăturii mele! 

46 Violența materială va fi anulată, știința va fi confuză, mândria va fi umilită și pasiunile vor fi 

subjugate. 
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47 Sufletul omului, deja dezvoltat datorită evoluției sale, va înțelege și își va însuși în curând 

revelațiile Doctrinei mele. În spatele materialismului, al intereselor personale și al vanităților, există 

sufletul spiritului care așteaptă venirea mea. 

48 Asigurați-vă că sămânța pe care o semănați este la fel de pură precum v-am încredințat-o. 

49 Veți întâlni oameni care gândesc diferit de voi, care simt și trăiesc într-un mod diferit și ale căror 

obiceiuri, circumstanțe, legi, învățături și ritualuri sunt, de asemenea, foarte adânc înrădăcinate în inimile 

lor. 

50 Veți fi martori la luptele dintre viziunile lumii și doctrine, unii aderând parțial la legea mea, în timp 

ce alții se îndepărtează complet de aceste principii. Le voi permite să se confrunte și să se lupte între ei. 

51 În această confruntare, veți vedea marile comunități religioase făcând mai mult uz de violență și 

nedreptate decât de iubire și milă. Veți vedea eforturile lor de a-i lega pe cei slabi de ei înșiși. 

52 Descompunerea se va arăta în toate, pentru că adevărul are propriile sale arme pentru a-i apăra pe 

cei care aderă la acel adevăr. Dar atunci când se ridică întrebarea oamenilor: "Unde este adevărul?", ar 

trebui să răspundeți: "În dragoste". 

53 Discipoli, bucuria voastră este mare pentru că Cuvântul meu este încă cu voi - acest Cuvânt care v-

a dat viață, care v-a susținut în orele de încercare și care v-a hrănit. Când ați fost prezentați lui, ați 

experimentat cum rănile voastre au fost închise și viețile voastre au fost transformate. 

54 Câte aspirații legate de cele materiale au murit în inima ta, spre marea bucurie a sufletului tău, care 

a văzut prilejul de a se folosi de viață făcând fapte bune cu sămânță duhovnicească! Îți întorci privirea spre 

trecut și judeci cum erai înainte și cum ești acum. Observați progresul spiritual pe care l-ați făcut și îmi 

mulțumiți din adâncul inimii. 

55 Dacă ați săvârșit fărădelegi, v-am corectat cu dragoste, fără să vă trădez față de alții. Căci nu vreau 

ca lumea să vadă infirmități printre voi și să vă îmbunătățească. Lumea este crudă, iar în justiția ei nu 

există milă. 

56 Permiteți lumii mele spirituale să vă corecteze. Ei sunt cei mai buni prieteni ai tăi, sunt frații și 

surorile tale în dragoste care nu-și trâmbițează faptele de dragoste. Din câte abisuri și pericole v-au salvat, 

din câte decizii proaste v-au descurajat. De câte ori v-au închis buzele pentru ca pasiunea inimii voastre să 

nu dea frâu liber unor cuvinte care ar fi putut fi o sentință pentru voi înșivă! 

Dacă ați eșuat într-un demers rău pe care îl credeați bun, atunci ei v-au trasat o cale bună. Ei sunt 

neobosiți alături de dumneavoastră ca asistenți și protectori. Nici ei nu vor mai comunica atunci când voi 

înceta să mai vorbesc. Dar nu vă retrageți toată dragostea față de aceste ființe, pentru că ele vă vor fi foarte 

aproape și vor continua să vă ajute. 

57 Munca mea nu se va încheia pentru că nu voi mai vorbi cu voi și nici lumea mea spirituală. 

Dimpotrivă, va veni vremea dialogului perfect cu Tatăl, când îi veți auzi vocea în mod spiritual. 

58 Cuvântul Meu nu va fi auzit așa cum l-a auzit Moise pe Sinai, materializat în vuietul unei furtuni, 

nici umanizat ca în Era a doua, pe buzele lui Iisus, nici prin purtători de cuvânt umani, așa cum l-ați auzit 

în acest timp de la Duhul Sfânt. Toți cei care se pregătesc vor ajunge la discursul de la spirit la spirit, care 

nu va fi privilegiul doar al unora. 

59 Este cel mai firesc lucru ca sufletele să știe să comunice și să cunoască limba spiritului din care au 

ieșit. 

60 Spiritualizarea va aduce trezirea darurilor sau facultăților adormite și subtilitatea tuturor fibrelor 

inimii. 

61 Prezența mea se va face simțită. Când veți vorbi despre Lucrarea Mea, veți fi inspirați de Mine și 

veți rosti propoziții de o înțelepciune incomensurabilă, care îi va surprinde chiar și pe oamenii cu multe 

cunoștințe. Cei care realizează un mare progres în această comunicare vor primi nu doar cuvinte, propoziții 

sau idei, ci discursuri doctrinare întregi, pline de perfecțiune. Mâinile tale vor putea scrie ca cele ale 

"penele de aur", ca cele ale Apostolului Ioan, sub inspirația Duhului Sfânt. 

62 Când sunteți înconjurați de necredincioși, de cărturari și de preoți, și vă simțiți plini de Duhul Meu, 

nu spuneți nimănui că Tatăl este cel care vorbește prin gura voastră. Dar voi continua să vorbesc omenirii 

prin voi. În această comunicare, lăsați ochii să fie deschiși și sufletul să fie răpit, uimit de ceea ce buzele 

vă dezvăluie în acel moment. 
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63 De asemenea, darul profeției, prin intermediul clarvăzătorilor, va fi eliberat și vă va dezvălui 

secrete încă nedezvăluite și vă va permite să vedeți viitorul. Dar clarvăzătorul nu trebuie să fie niciodată 

un judecător sau un demascator al semenilor săi. 

64 Aceasta va fi comunicarea de la un spirit la altul, sub anumite forme, prin care vă spun încă o dată 

că în 1950, când cuvântul meu printre voi se va sfârși, lucrarea mea nu va fi terminată. Destinul său, 

misiunea sa pe întregul glob va continua. 

65 Trebuie să vă pregătiți, apoi, ori de câte ori vă veți aduna - fie în aceste centre comunitare, în 

casele voastre sau în aer liber - veți simți spiritual prezența mea la aceste adunări. 

66 Dar fiți atenți, pentru că vor apărea și falși ucenici, care vor proclama că au o comunicare directă 

cu Tatăl și vor transmite instrucțiuni și inspirații false. V-am învățat să deosebiți adevărul de înșelăciune, 

să recunoașteți pomul după roadele sale. 

67 Îi voi pune la încercare pe unii și pe alții, și veți vedea că adevărații ucenici vor rămâne în picioare 

datorită credinței lor, iar cei falși vor cădea din cauza slăbiciunii lor. 

68 Când voi ține ultima mea cuvântare de învățătură, voi vedea tristețe la cei care nu s-au folosit de 

învățăturile mele; dar la cei care înțeleg sensul plecării mele, voi vedea satisfacție datorită progresului lor. 

69 Vă voi lăsa, ca un ghid pentru a ajunge la Mine, rugăciunea - nu cea pe care o pronunță buzele, nici 

cea pe care o spuneți prin cântece, ci cea care este impregnată de gânduri pure și sentimente nobile. 

70 Dacă vi se va opune acest comportament, nu vă temeți. Dacă ești condamnat pentru că nu 

îngenunchezi în fața altarelor și a imaginilor, nu te teme nici tu. Va veni momentul să vorbești și vei 

convinge cu adevărul. Vei arăta că închinarea ta la Dumnezeu nu este nici publică și nici nu este 

preocupată de efecte exterioare, ci interioară și spirituală. Oamenii vor căuta erori în toate acestea și nu le 

vor găsi. 

71 Perseverează și vei vedea că idolatrii își vor da seama de greșeala lor și își vor distruge idolii cu 

propriile lor mâini. 

72 Adevărat vă spun că mai curând vor trece cerul și pământul, decât să nu se împlinească cuvântul 

Meu! 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 261  
1 Cuvântul meu este clar, expresia sa simplă îi convinge și îi mișcă atât pe cei educați, cât și pe cei 

needucați. În fața clarității sale, ați înțeles cu ușurință multe lecții pe care fie nu le-ați putut înțelege, fie nu 

ați vrut să le acceptați. 

2 Astăzi știi că omul își poate recunoaște Dumnezeul său fără a avea nevoie de exuberanța 

sentimentelor pentru a percepe spiritualul prin ele. Astăzi știi că, în ciuda creierului tău limitat, îți poți face 

o idee despre cum va deveni realitate comuniunea perfectă dintre Dumnezeu și om, așa cum ești convins 

de adevărul manifestării mele prin intelectul purtătorilor vocii mele. 

3 În cei care M-au ascultat pe Mine, a devenit lumină, motiv pentru care falsul și necuratul nu mai 

pot intra în inima lor. 

4 Acum este timpul luminii, când omul, pe lângă faptul că va crede, va înțelege, va raționa și va 

simți adevărul meu. 

5 Scopul învățăturii mele este de a convinge pe toată lumea că nimeni nu a venit în această lume fără 

un motiv valabil, că acest motiv este iubirea divină și că destinul tuturor ființelor umane este de a îndeplini 

o misiune de iubire. 

6 În toate timpurile, de la început, oamenii s-au întrebat: "Cine sunt eu? Cui îi datorez viața? De ce 

exist eu? De ce am venit aici și unde mă duc?". Pentru o parte din incertitudinile și lipsa lor de cunoaștere, 

ei au primit răspunsul în explicațiile mele și prin reflecțiile lor asupra a ceea ce v-am dezvăluit de-a lungul 

timpului. Dar unii cred că știu deja totul; dar eu vă spun că sunt într-o mare eroare, pentru că ceea ce este 

păstrat în Cartea Înțelepciunii lui Dumnezeu nu poate fi descoperit de oameni până când nu le este revelat; 

și sunt multe lucruri cuprinse în această Carte a Înțelepciunii Divine, conținutul ei este infinit. 

7 Această lume va face încă un pas în realizarea adevărului. Dintr-o dată va suferi o confuzie, dar 

după aceea se va calma și va ajunge la înțelegere. 

8 Omul a luptat dintotdeauna pentru a ajunge la cunoașterea adevărului. La început, a atribuit totul 

naturii, dar mai târziu, prin observație și reflecție, a ajuns să creadă că nu este posibil ca atâtea minuni și 

opere perfecte să se nască din nimic, că trebuie să existe o forță creatoare, o inteligență și o putere 

superioară. Această convingere a întărit credința oamenilor, care, la rândul lor, au creat culte și ritualuri 

pentru a se închina la Cel din care au ieșit toate creaturile. 

9 Noi întrebări au apărut în inima omului: "Cine este Dumnezeu? Cum este El? El există cu adevărat 

sau nu?" Oamenii au pus aceste întrebări și altele despre existența și Ființa Mea, iar Eu am răspuns 

întotdeauna la fiecare apel și la fiecare întrebare. 

10 Multe dovezi și revelații a dat Dumnezeu oamenilor încă din primele zile ale omenirii - manifestări 

materiale, palpabile și vizibile, în funcție de naivitatea, ignoranța și simplitatea minții acelor creaturi, până 

când, când a venit momentul potrivit, M-am arătat lumii prin Isus pentru a răspunde personal la toate 

întrebările oamenilor, să risipească toate îndoielile și să-i pregătească pentru momentul în care nu vor mai 

fi niște copilași ignoranți, inocenți și nebuni, ci vor deveni, datorită luminii Spiritului Divin, mari discipoli, 

copii ai lui Dumnezeu, înălțați de iubire și cunoaștere - oameni conștienți de natura lor, de destinul lor și 

de rațiunea existenței lor. 

11 Astfel, în timp ce unii au căutat întotdeauna sprijinul și ajutorul divin pentru a învinge în viață, 

alții, pe măsură ce inteligența lor s-a dezvoltat, au devenit aroganți, deoarece se considerau independenți, 

puternici și înțelepți. Ei se credeau capabili să conceapă idei creative și să fie autosuficienți. 

12 Spiritualiștii și materialiștii au existat dintotdeauna în această umanitate, la fel ca și bătălia 

viziunilor asupra lumii dintre unii și alții, fiecare luptând pentru a dovedi că deține adevărul. 

13 Prezența mea spirituală în acest moment s-a întâmplat pentru a vă liniști, pentru a vă împăca, 

pentru a răspunde la toate întrebările voastre și pentru a vă dovedi că nu au dreptate nici cei care au luptat 

pentru spiritualitate, nici cei care proclamă că singurul adevăr este cel conținut în viața materială. Cei 

dintâi au păcătuit ca fanatici, iar cei din urmă ca ignoranți. Ei nu au devenit conștienți că unul, ca și 

celălalt, are o parte din acest adevăr, ci că nu au înțeles cum să le împace, să le împace între ele și să le 

unească în iubire. 

14 Ție ți se pare imposibil să vă înțelegeți, nu crezi într-o unificare de o asemenea măreție. Dar vă 

spun sincer, știu foarte bine că această unificare va deveni realitate. 
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15 Altfel, nu ați mai fi de natura perfectă în care v-a creat Dumnezeu și nu ați mai avea lumina mea în 

conștiința voastră pentru a lucra în mod corect și drept, așa cum sunt toate lucrările Tatălui. Dar este 

necesar să mai așteptăm încă puțin, pentru ca acea lumină, acea parte divină pe care o numiți spirit, să 

poată parcurge prin om întregul curs al libertății de voință acordate acestora, pentru ca ea să-l introducă în 

lucrarea de reînnoire, de restaurare și de dezvoltare spirituală ascendentă. 

16 Tu ți-ai pregătit inima ca pe un sanctuar pentru a Mă primi în ea. Înainte de asta, ați trecut printr-un 

examen de conștiință și lacrimi de pocăință au curs din mulți ochi. 

17 V-am auzit pe toți și vă binecuvântez pe toți. 

18 Știu cine a simțit durere pentru că a fost slab în încercare, cine mi-a jurat că-l va ierta pe dușmanul 

său și nu a făcut-o. Dar când s-a întors la Mine pentru a Mă asculta, a simțit imediat mustrarea conștiinței 

sale, și-a mărturisit cu umilință fărădelegea și Mi-a cerut o altă ocazie. 

19 Să știți că vă voi face puternici, astfel încât să nu mai cădeți, că vă voi instrui cu infinită răbdare și 

toleranță și că voi da tuturor noi ocazii de a-și dovedi înțelegerea, efortul, voința și progresul. 

20 Realizează că o pocăință sinceră spală multe pete, îți ușurează povara și îți dă pace în inimă. Apoi, 

când vă simțiți liberi de povara voastră, amintiți-vă că sunt mulți semeni de-ai voștri care nu se roagă și 

totuși suferă, astfel încât să vă puteți ruga pentru ei cu convingerea deplină că balsamul meu vindecător se 

va revărsa peste toți cei bolnavi și nevoiași. 

21 Nu cer de la voi o rugăciune care să dureze ore întregi, ci o rugăciune scurtă și sinceră, simplă în 

formă și profundă în spiritualitatea ei. Aceste momente vor fi suficiente pentru ca Eu să vă acord mila 

Mea. 

22 Rugăciunea este mijlocul spiritual pe care l-am inspirat pentru ca omul să comunice cu Divinitatea 

mea. De aceea, încă de la început, s-a manifestat în voi ca o dorință, ca o nevoie a sufletului, ca un refugiu 

în orele de vizită. 

23 Cel care nu cunoaște adevărata rugăciune nu cunoaște binecuvântările pe care le aduce, nu 

cunoaște sursa sănătății și a beneficiilor conținute în ea. El simte impulsul de a se apropia de Mine, de a-

mi vorbi și de a-mi aduce cererea sa în fața Mea; dar, deoarece îi lipsește spiritualitatea, oferta de a-și 

înălța doar gândurile i se pare atât de săracă încât caută imediat ceva material pe care să mi-l ofere, 

deoarece crede că astfel îmi aduce un omagiu mai bun. 

24 În acest fel, oamenii au căzut în idolatrie, fanatism, rituri și culte exterioare, prin care își înăbușă 

sufletele și îi privează de acea binecuvântată libertate de a se ruga direct Tatălui lor. Numai atunci când 

durerea este foarte intensă, când angoasa atinge limitele puterii umane, sufletul se eliberează, uită de 

formalități și își răstoarnă idolii pentru a se ridica și a striga din adâncul inimii: "Tatăl meu, Dumnezeul 

meu!". 

25 Prin rugăciune se obține pacea, se dobândește înțelepciune, se obține sănătate, se înțelege ceea ce 

este profund, mintea este luminată și sufletul este încurajat. 

26 Cel care știe să se roage de la un spirit la altul se simte protejat peste tot, dar nu și cel care caută 

figuri și imagini la care trebuie să meargă pentru a le simți prezența și a se simți în siguranță. 

27 Vedeți cum, în acest timp al materialismului, națiunile sunt ocupate să se războiască între ele? Dar 

vă spun că mulți oameni de acolo, în mijlocul acelor evenimente de război, au descoperit secretul 

rugăciunii - acea rugăciune care izvorăște din inimă și vine la Mine ca un strigăt urgent de ajutor, ca o 

plângere, ca o cerere implorantă. Atunci când au experimentat minunea cerută pe drum, au știut că nu 

există altă cale de a vorbi cu Dumnezeu decât în limba sufletului. 

28 Discipoli: Voi, care formați o comunitate, care ați primit nu doar o lecție, ci o carte întreagă, veți fi 

pregătiți să vorbiți despre Mine așa cum nimeni nu a vorbit până acum. 

29 Vă ofer acum multe oportunități de a vă îndeplini sarcinile - folosiți-le. Dați tuturor, instruiți pe 

toți. Ceea ce ți-am dat nu are limite și, prin aceasta, inima ta nu va fi niciodată goală - dimpotrivă, cu cât 

vei da mai mult, cu atât mai mult o vei vedea crescută în tine. Cu cât iubești mai mult, cu atât vei fi mai 

mare în virtute. 

30 Îmi las dragostea în mijlocul poporului meu ca mărturie a prezenței mele. 

31 Proclamația mea este cu voi, lumina mea strălucește asupra intelectului uman pentru a trimite 

mesajul meu de iubire umanității prin mijlocirea sa. 
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32 Voi veți fi mesagerii pe buzele cărora cuvântul meu va trece din provincie în provincie și din inimă 

în inimă. 

33 Timpul prezent este dedicat autocontemplării acestui popor, este pentru examinarea voastră 

interioară, pentru ca voi să știți cu adevărat dacă Mă iubiți în puritate sau dacă ați căzut pradă fanatismului. 

Ora este propice pentru a vă îmbunătăți defectele. 

34 Studiind semnificația cuvântului "spiritualizare" ați înțeles că este o greșeală să vreți să 

reprezentați Divinul prin forme pe care le numiți simboluri - o greșeală care devine și mai mare dacă vă 

gândiți că astfel ascundeți prin aparențe exterioare realitatea care se află chiar în fața voastră. 

35 Amintiți-vă că Eu Mă manifest întotdeauna în inteligență, în viață, în iubire, în putere, niciodată în 

figuri fără viață. Chiar și astăzi asistați la una dintre manifestările Mele, care are loc prin intermediul 

intelectului unei ființe umane. De ce insistați să Mă reprezentați în imagini și figuri fără suflet? Persoana 

prin care Mă manifest Mă simte profund și intens în sufletul și chiar în trupul său, bucuria sa este profundă 

și extazul său îl face să vadă cu claritate lumina care ajunge la intelectul său. 

36 Sunteți ca această persoană. Atunci de ce nu Mă simțiți și voi în inima voastră? 

37 Reflectați asupra acestei învățături și veți ajunge la concluzia că acolo unde există o tendință de a 

materializa Divinul, nu poate exista spiritualizare. 

38 În prezent, nu înțelegeți cu toții ce înseamnă "spiritualizare" și nici nu înțelegeți de ce vă cer să 

atingeți această înălțare interioară. Poți să fii dispus și ascultător față de poruncile Mele dacă nici măcar 

nu-ți dai seama ce îți cer să faci? Dar unii înțeleg idealul pe care Maestrul îl inspiră discipolilor săi și se 

vor grăbi să urmeze indicațiile sale. 

39 Dragostea pentru simbolism și formalitate, precum și venerarea imaginilor, este o amintire a 

copilăriei spirituale a umanității, a vremurilor primitive în care oamenii aveau nevoie de exterior și de 

vizibilitate pentru a crede în divinitate. 

40 Inteligența umană se afla la începutul dezvoltării sale. Atunci nu i-aș fi spus omului: "Cercetează și 

înțelege ceea ce aparține sufletului". Dar astăzi, de vreme ce omul a intrat pe toate căile științei, de vreme 

ce a dezvoltat multe filozofii, de vreme ce s-a dezvoltat intelectual în multe domenii - nu va înțelege oare 

în cele din urmă spiritualismul? Va deveni el confuz în fața noului meu mesaj? Nu, oameni buni, sufletul 

omului are nevoie și tânjește după doctrina mea despre mântuire. 

41 Nu vă temeți de lupta pentru a răspândi și semăna această învățătură. Multe popoare respectă deja 

dreptul sacru de a gândi liber. Mai târziu, oamenii vor ajunge să cunoască acea libertate a minții pe care 

omenirea nu a cunoscut-o până acum. 

42 Războaiele vor continua în lume, amenințarea morții și a distrugerii apasă asupra popoarelor, și 

asta pentru că oamenii care se agață cu încăpățânare de filosofiile și doctrinele lor nu vor să recunoască 

adevărul. 

43 Vă dau încurajare spirituală, oameni buni, ca să nu vă fie frică de eșec. Dacă ți-am spus că această 

lumină pe care am făcut-o să strălucească în sufletul tău va risipi umbrele, repet acum că ți-am spus 

adevărul. 

44 În acest moment vă învăluie în lumina Divinității mele. Am coborât să vă pregătesc ca Maeștri 

pentru a-i instrui pe semenii voștri cu cuvinte și fapte de iubire și milă, de smerenie și de iertare. Dar vă 

spun sincer, lucrările vorbesc întotdeauna mai tare decât cuvintele. 

45 De asemenea, omul vorbește despre dragostea pentru umanitate, despre fraternitate și pace, dar 

prin faptele sale își dezminte cuvintele. 

46 Astăzi, de vreme ce Tatăl a coborât să vi se facă cunoscut prin intermediul intelectului uman, vă 

spun: Nu fiți printre cei care vorbesc de iubire și poartă ură, care vorbesc de bine și fac contrariul, care 

vorbesc de pace și provoacă războaie. Nu, pentru ca să vedeți cuvântul meu să înflorească printre voi, 

trebuie să vorbiți despre el prin fapte care vin din inimă. 

47 Vorbiți prin suflet, căci vă aflați la apogeul timpului Duhului Sfânt. Rămâneți mereu bucuroși. 

Dacă Mă vei simți îndepărtat pentru o scurtă perioadă de timp, nu Eu voi fi cel care a plecat, ci tu, pentru 

că ți-ai slăbit sufletul. Căci Eu trăiesc în inima ta pentru totdeauna. 

48 Distanțele și barierele dintre Spiritul divin și inima omului sunt create de omul însuși. Dar Eu 

locuiesc atât de aproape de voi încât nu trebuie să căutați orizontul cu privirea pentru a Mă vedea. Va fi de 
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ajuns să vă pătrundeți ființa interioară cu devoțiune și contemplație pentru a mă descoperi în sanctuarul 

meu. 

49 Revelațiile mele din acest timp vă aduc în contact spiritual cu divinitatea mea - o intimitate pe care 

sufletul vostru a căutat-o întotdeauna. 

50 Încă mai văd și aud această umanitate care Mă flatează și Mă invocă cu ritualurile, cântările, 

rugăciunile lor verbale și diferitele forme de închinare pentru a Mă simți aproape. Tuturor le fac simțită 

prezența Mea, Eu sunt cu toți. Dar acum a venit o vreme în care Domnul vrea ca închinarea copiilor Săi să  

fie perfectă, ca și comunicarea lor cu Tatăl să fie perfectă. Și asta este ceea ce v-a dezvăluit această 

învățătură în acest timp. Astăzi ați învățat de la Mine cum să vă rugați și cum să ajungeți la dialogul de la 

duh la duh. 

51 Pentru ca tu să poți progresa pe această cale, te-am încurajat să lași deoparte toate ritualurile și 

închinarea exterioară. Astfel, din sălile voastre de întâlnire au dispărut treptat toate acele obiecte cu care 

ați încercat să reprezentați calitățile divine, precum și semnificația sau exteriorizarea cultului vostru 

spiritual față de Dumnezeu. 

52 Învățătura mea nu este acolo doar pentru a vă da putere și încredere în timpul călătoriei vieții 

voastre pe pământ, ci și pentru a vă învăța cum să părăsiți această lume, să treceți pragurile de dincolo și să 

intrați în casa eternă. 

53 Toate confesiunile întăresc sufletul în trecerea sa prin această lume, dar cât de puțin îl descoperă și 

îl pregătesc pentru marea călătorie în lumea de dincolo. Acesta este motivul pentru care mulți privesc 

moartea ca pe un sfârșit, fără să știe că de atunci încolo se deschide orizontul infinit al vieții adevărate. 

54 Voi ați numit spiritualism învățăturile pe care vi le-am dat ca fiind ale Duhului Sfânt în acest timp, 

pentru că El v-a dezvăluit multe secrete de nepătruns. Nu mai este contemporan ca între viața de apoi și 

om să existe un văl. Vă voi dezvălui din acea viață atât cât puteți înțelege, și numai ceea ce este voința 

mea. 

55 Nu vedeți mormântul ca fiind sfârșitul, nu vedeți dincolo de el goliciunea, moartea, întunericul sau 

neantul. Căci dincolo de moartea fizică se află viața, lumina, totul. 

56 Înainte de a intra în aceste regiuni trebuie să vă pregătiți, apoi, prin înălțarea sufletului vostru, veți 

putea locui sau intra în "Valea Spirituală" chiar acum, când sunteți încarnați. 

57 Nu vedeți în corpul vostru un lanț, un dușman sau un călău, vedeți în corpul vostru o ființă slabă pe 

care trebuie să o întăriți, căci atunci va fi servitorul vostru, sprijinul vostru și cel mai bun instrument 

pentru a îndeplini o sarcină și a urca pe munte. Spiritualizați-o fără să o lăsați să cadă în fanatism, ca să vă 

detașați în rugăciunea voastră și să aduceți balsamul vindecător bolnavilor pe aripile gândului. 

58 Când, în Epoca a doua, le-am vorbit discipolilor Mei despre Împărăția Mea, ei nu au înțeles și M-

au întrebat: "Unde este Împărăția Ta, Doamne?". Dar când s-a apropiat ziua plecării Mele, cuvântul Meu 

nu a mai fost o alegorie, ci a devenit clar înțeles și toți l-au înțeles. 

59 Chiar și în prezent, când se apropie momentul în care nu mă voi mai manifesta sub această formă, 

am renunțat la exprimarea alegorică pentru a vă vorbi pur și simplu despre lucrurile mărețe pe care vi le-

am rezervat. Tot ceea ce v-am vorbit din 1866 încoace va fi rezumat în învățăturile Mele din acești ultimi 

trei ani. 

60 Acest cuvânt, pe care l-ați auzit în acest moment prin intermediul razei divine care luminează 

mintea unui om, a fost pentru voi noua mană pentru sufletul vostru. De asemenea, a fost ca și minunea cu 

pâinile și peștii pe care Iisus a făcut-o în deșert. 

61 Timpul în care vă voi vorbi este deja foarte scurt. Pregătiți-vă și folosiți cuvântul meu și exemplele 

mele, pentru ca, împreună cu ele, să mergeți la oameni și să mărturisiți învățătura mea. Multe uși se vor 

deschide pentru tine, altele vor rămâne închise. 

Mulțimi de oameni vor veni să te asculte, iar printre ei vor fi și "surzi". Dar să semeni, pentru că inima 

omului este ca pământul. Voi trimite rouă și ploaie peste semănatul vostru, și sămânța va răsări. 

62 Cei destinați să meargă la alte popoare vor trece granițele ca mesageri ai păcii. 

63 Lumea te așteaptă ca pe o vale de ispășire cu toate durerile, viciile, bolile și rănile ei, pentru ca tu 

să pui pe ele balsamul pe care ți l-am încredințat, care vindecă toate relele. 

64 Voi nu vă simțiți capabili de fapte mărețe, dar eu, prin mijlocirea voastră, printr-o mică parte din 

iubirea și mila voastră, voi săvârși fapte surprinzătoare de care vă veți simți chiar nevrednici. 
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65 Când cuvântul meu nu va mai răsuna în aceste săli de adunare, vă veți aduna pentru a citi 

discursurile mele de învățătură, din care veți înțelege multe învățături pe care nu le-ați putut înțelege 

înainte. Clarvăzătorii vor vedea forma Maestrului care vă va oferi noi revelații sub forma Duhului Sfânt. 

Acolo, în mijlocul vostru, bolnavii își vor alina durerea și cei aflați în fază terminală își vor recăpăta viața, 

cei îndurerați vor găsi mângâiere și cei disperați o nouă speranță. 

66 Voi veți preda prin exemplul propriei vieți, iar eu voi face restul. A fost voința Mea să vă las să 

participați la această lucrare de iubire, astfel încât, iubindu-vă semenii, să Mă iubiți pe Mine Însumi. 

67 Fiți pregătiți până în ziua în care voi ține ultimul meu discurs de învățătură, pentru că va fi ca 

ultima masă din Era a Doua, când veți primi ultimele mele cuvinte. 

68 Cei care nu au urmat instrucțiunile Mele, nici nu s-au străduit să se spiritualizeze, care s-au 

încăpățânat să se agațe de obiceiuri și tradiții învechite, vor trebui să verse lacrimi, iar mai târziu, când vor 

citi în cartea pe care v-o încredințez în acest moment, își vor da seama de erorile lor. Apoi, plini de durere 

și de remușcări, vor încerca să își îmbunătățească greșelile. 

69 Lumina iubirii mele luminează lumea și căile ei atunci când întunericul amenință să le acopere. Zi 

după zi, sufletele se ridică în număr mare, părăsind această viață fără să știe unde se duc. Nu-i uita, dă-le 

lumina rugăciunii tale, a milei tale. Nu vă faceți griji în privința ființelor de lumină, pentru că ele sunt deja 

în lumină și mijlocesc pentru voi. Nu vă rugați numai pentru oameni, rugați-vă pentru tot aproapele vostru. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 262  
1 Spiritul meu este mulțumit când vă vede uniți în aceeași dorință de a vă apropia de Maestru. Aici, 

în manifestarea Cuvântului Meu, uitați de mizerie, de resentimente, de invidie și de suferință. 

2 Fă bine să-ți purifici inima, căci cuvântul meu va veni la ea când o vei pregăti ca pe un sanctuar. 

3 Smerenia și simplitatea este ceea ce ar trebui să existe în închinarea ta spirituală la Dumnezeu, 

astfel încât materialul și ostentația să nu te distragă de la esențial, care este iubirea față de Tatăl tău și mila 

față de aproapele tău. Când ești pregătit să ai aceste momente de înălțare, atunci gândirea ta s-a adaptat la 

gândirea divină. 

4 Formați un popor unit, fratern, care iubește adevărul și acțiunile bune, care se bucură de sosirea 

noilor frați și surori, care îi primește cu zâmbetul pe buze, cu adevărata caritate în inimă și cu rugăciunea 

în spirit. Le veți da ceea ce ați acumulat în timpul în care M-ați ascultat. Le veți arăta adevărata cale pe 

care v-am trasat-o și vă veți bucura la gândul că Mă luați drept exemplu. Nu contează dacă cunoștințele 

tale nu sunt încă foarte profunde. Dacă caritatea voastră este mare, veți face adevărate miracole. 

5 Această misiune nu va părea niciodată dificilă dacă cel care o îndeplinește își luminează lucrările 

cu iubire. Pe de altă parte, pentru cel care o îndeplinește ca o simplă datorie, ar putea părea o cruce grea. 

6 Nu vă descurajați dacă credeți că sunteți încă prea imperfecți pentru a îndeplini o misiune atât de 

delicată. Buna voință le învinge pe toate. 

7 Vă învăț acum un anumit mod de a vă pregăti pentru ca toate lucrările voastre zilnice să fie 

inspirate de sentimente nobile și pentru ca vizitele și dificultățile să nu vă oprească și să nu vă facă să vă 

retrageți: Când deschizi ochii la lumina unei noi zile, roagă-te, apropie-te de Mine prin gândirea ta, apoi 

formează-ți planul tău zilnic inspirat de lumina Mea, și acum ridică-te la lupta vieții. Făcând acest lucru, 

luați asupra voastră sarcina de a fi puternici și de a nu încălca ascultarea și credința nici măcar pentru o 

clipă. 

8 Adevărat vă spun că, în curând, vă va uimi statornicia voastră și rezultatul faptelor voastre. 

9 Aveți grijă ca acțiunile voastre să conțină adevăr și puritate și nu vă temeți să fiți ridiculizați de 

semenii voștri. Pentru că în acel moment de nesăbuință nu vor ști ce fac. 

10 Văd că vă temeți de judecățile și criticile depreciative. Nu vreau să fii batjocorit. Dar dacă 

conștiința ta nu te mustră, îi voi ierta pe cei care te-au jignit și voi face să strălucească în mintea lor lumina 

adevărului. 

11 Cunoașteți cu adevărat ce este milostenia, cum să o simțiți și cum să o oferiți, astfel încât să fie mai 

puternică și să o faceți fără afișare. Întotdeauna "să nu știe stânga ta ce face dreapta ta", adică să nu dai cu 

ostentație, pentru că ai distruge orice lucrare de milostenie. 

12 Am vrut să formez cu fiecare dintre aceste comunități o adevărată familie în care să vă iubiți unii 

pe alții, în care să vă sprijiniți unii pe alții în suferință și în nevoi, pentru ca să învățați între voi să faceți 

milostenie. Când acest sentiment se va fi dezvoltat și maturizat în inimile voastre, veți putea porni pe calea 

luptei pentru a oferi roadele sale bune celor care au nevoie de iubire și lumină și care vă vor intersecta 

calea cu miile. 

13 Va veni o zi în care nu veți mai face parte din mulțimea de discipoli care se adună astăzi pentru a 

asculta învățătura mea. Dar, deși sunteți împrăștiați în diferite părți ale pământului, veți rămâne uniți în 

spirit în lupta și în executarea misiunii voastre. Nimeni nu va putea rupe aceste legături de unitate 

spirituală. 

14 Fiți binecuvântați pentru că ați fost în armonie cu Tatăl vostru. Nici un gând necurat nu v-a 

tulburat mințile în această oră de comuniune cu Dumnezeul vostru. Totul a fost armonie, și în ea ați auzit 

cuvântul meu în sânul naturii, departe de orice loc de adunare. 

15 Privește slava a ceea ce te înconjoară: munții înalți care sunt altare de omagiu constant adus 

Creatorului; steaua soarelui ca o lampă nemărginit de mare care luminează viața oamenilor; cântecul 

armonios al păsărilor care își trimit trilurile către Tatăl, care sunt ca niște cântece de implorare, iar în 

mijlocul acestei slave sufletul tău extaziat de concertul Cuvântului divin. 

16 Spiritul meu de mângâiere este cu voi, Lumina mea se revarsă în raze și, în același timp, primesc 

din inimile voastre ofranda pe care mi-ați adus-o. 
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17 De aceea, în această atmosferă de înălțare și spiritualitate, veți vedea cele mai mari miracole 

devenind realitate printre voi. Cereți, cereți pentru cei bolnavi, pentru cei nevoiași, pentru cei absenți, 

pentru cei pierduți, căci atunci vor primi din belșug. 

18 Iubiți oameni care caută cea mai bună ofrandă cu care să se prezinte înaintea Mea: Te-ai curățat și 

ai spălat fărădelegile pe care ți le arată conștiința ta și, pocăindu-te că ai păcătuit, pregătești sanctuarul 

pentru a fi în comuniune cu Mine. 

19 Veghează și roagă-te, te învață Maestrul, ca să fii tare în fața ispitei și să nu mai păcătuiești. 

Rugați-vă pentru voi înșivă și pentru cei care nu știu să se roage. De cât timp vei avea nevoie pentru a te 

ruga zilnic? Despre ore lungi pentru a-ți înălța sufletul către Mine? Nu, oameni buni, cinci minute vor fi 

suficiente. Acest scurt timp de iubire, de abandonare față de Mine, este timpul de care ai nevoie pentru a-

mi oferi predarea ta și supunerea ta față de planurile Mele anticipate pentru ziua pe care o trăiești. Vă voi 

mângâia în nevoile voastre, vă voi încuraja în munca voastră și vă voi lumina pentru prosperitatea 

întreprinderilor voastre. 

20 Ori de câte ori aveți nevoie de un confident, de un prieten bun, apelați la mine și puneți-mi în față 

suferințele care pot exista în inimile voastre, iar eu vă voi sfătui cea mai bună cale - soluția pe care o 

căutați. Dacă sufletul tău este împovărat de greutăți, este pentru că ai păcătuit. Te voi primi și voi fi 

binevoitor în judecata mea, îți voi întări hotărârea de a te îndrepta și îți voi reda puterea pe care ai pierdut-

o. 

21 Doar urmând învățăturile mele vă veți păstra în har și vă veți păstra sănătatea fizică și mentală. 

Experiența pe care o dobândești va fi o lumină pe care o vei acumula puțin câte puțin în sufletul tău. 

22 Judecata Mea și legea Mea sunt inexorabile, iar dacă trebuie să vă plătiți datoria în acest timp, 

faceți-o cu dragoste, cu răbdare. Dar când vei fi epuizat, te voi ajuta să-ți duci crucea pentru ca tu să capeți 

o nouă putere de a lupta mai departe. 

23 Dacă știi că destinul tău este scris, că încercările nu fac decât să macine inima și să îndoaie firea 

trupească - de ce te revolți? 

24 Sufletul tău a fost înzestrat cu o mare putere, iar încercările pe care ți le trimit nu sunt mai mari 

decât puterea și energia pe care le ai. Acestea sunt beneficii care vă ajută să dobândiți merite și vă 

salvează. 

25 Spiritul Tatălui meu suferă când vede durerea umanității. Nu i-am pedepsit. Legile mele de iubire 

și dreptate, aplicate, aduc numai bunăstare și pace. 

26 Prin intermediul omului, forțele de distrugere au fost dezlănțuite. Războiul și-a sădit semințele în 

toate inimile. Câtă durere a trăit omenirea! Câte abandonuri, mizerii, orfani și suferințe a lăsat în urma sa! 

Credeți că sufletele celor care au căzut în luptă au pierit sau că acea parte a vieții, eternitatea, care 

locuiește în om, nu mai există? 

27 Nu, oameni buni: sufletul supraviețuiește războiului și morții. Această parte a spiritului meu s-a 

ridicat de pe câmpurile durerii și caută un nou orizont pe calea mea pentru a continua să trăiască, să se 

dezvolte și să evolueze. 

28 Iar celor rămași pe pământ, care și-au văzut patria devastată, câmpurile devastate, ciuma și 

foametea, principiile moralei și ale bunătății călcate în picioare, le-am păstrat curajul de a trăi și am 

vegheat asupra lor toți. 

29 În vremurile ce vor veni, îi voi folosi pentru a duce lumina Cuvântului Meu la alte popoare. Le voi 

încredința o mare misiune spirituală. 

30 Ei au învățat să se roage așa cum v-am învățat eu. În aceste suflete nu există durere, nu există 

mizerie, ci măreție sufletească, pentru că M-au iubit în mijlocul încercării lor, M-au înțeles și Mi-au fost 

ascultători. Ei s-au purificat în durere. 

31 Oameni buni, uniți-vă rugăciunea voastră cu cea a acestor suflete. Nu v-ați purificat în durere, 

creuzetul vostru a fost pacea pe care v-am oferit-o în acest timp prin cuvintele mele de iubire. Odată ce ați 

fost pregătiți - unii prin durere, alții prin iubire - vă veți mișca împreună, vă veți uni și, împreună, urmând 

învățăturile mele, veți pătrunde în Cuvântul meu. Veți bea această cupă de iubire și veți confirma că tot 

ceea ce ați primit a fost benefic. Voi avansa în munca mea și vă voi arăta scopul final, rezultatul acesteia. 

Pe ruinele spirituale și morale pe care le prezintă omenirea, voi construi o lume întreagă și puternică. 
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32 Judecata voastră trebuie să vină, oameni buni, și așa cum celelalte națiuni au purtat povara 

judecății Mele, tot așa o veți primi și voi, în funcție de faptele voastre, la timpul indicat. 

33 Îi primesc pe toți, atât pe cel care vine dornic să mă asculte, cât și pe cel care intră pentru a explora 

sau pe cel care, cu multă mulțumire, neagă tot ce a auzit și vine doar din curiozitate. 

34 Cu adevărat vă spun că iradierea mea a fost și va fi întotdeauna - înainte într-un fel, astăzi în alt fel, 

mâine în altul și așa pentru o veșnicie. 

35 Între Tatăl și copii există o legătură care nu poate fi ruptă niciodată, iar această legătură este cauza 

discursului dintre Spiritul Divin și cel al vostru. 

36 Ferice de cel care caută adevărul, căci el este cel însetat de iubire, de lumină și de bunătate. Căutați 

și veți găsi, căutați adevărul și el va veni la voi. Continuați să gândiți, continuați să întrebați Cartea 

Înțelepciunii Divine și ea vă va răspunde, căci Tatăl nu a rămas niciodată tăcut sau indiferent față de cel 

care îl întreabă cu ardoare. 

37 Câți dintre cei care caută adevărul în cărți, printre învățați și în diverse științe, îl vor descoperi în 

cele din urmă în ei înșiși, deoarece am pus o sămânță a Adevărului Etern în partea cea mai intimă a 

fiecărei ființe umane? 

38 Iată că lumina mea strălucește în creierul unui om și devine un cuvânt. De ce considerați această 

manifestare imposibilă? Credeți că ființele umane pot fi mai capabile decât Dumnezeu dacă reușesc să 

comunice la distanță prin intermediul științei lor? 

39 Adevărat vă spun că, dacă nu cunoașteți facultățile cu care este înzestrat sufletul omului, Mă veți 

cunoaște și mai puțin. 

40 Mă fac cunoscut prin intermediul organului uman al intelectului, deoarece creierul este "aparatul" 

perfect creat de Creator pentru ca inteligența, care este lumina sufletului, să se manifeste în el. 

41 Acest "aparat" este un model pe care nu-l puteți imita niciodată cu toată știința voastră. Îi veți 

folosi forma și construcția ca model pentru creațiile voastre, dar nu veți atinge niciodată perfecțiunea pe 

care o au lucrările Tatălui vostru. Atunci de ce vă îndoiți că pot folosi ceea ce am creat? 

42 Vă spun din nou că nu vă cunoașteți pe voi înșivă. Căci dacă v-ați cunoaște spiritual, nu numai că 

ați afirma această manifestare divină prin intelectul vostru, dar ați înțelege că vă așteaptă surprize și mai 

mari. Dacă v-ați cunoaște pe voi înșivă, nu v-ați plânge că nu sunteți înțeleși de semenii voștri, pentru că 

nici măcar nu vă cunoașteți pe voi înșivă. Ajungeți să vă cunoașteți pe voi înșivă, astfel încât să nu mai fiți 

o veșnică întrebare pentru voi înșivă - astfel încât să nu mai căutați peste tot răspunsul pe care îl purtați în 

voi înșivă. 

43 Toată învățătura mea are scopul de a vă face conștienți de tot ceea ce conține ființa voastră, căci 

din această cunoaștere se naște lumina pentru a găsi calea care duce la Etern, la Perfect, la Dumnezeu. 

44 Învățătura mea urmărește să creeze în voi o ființă care este mai presus de tot ceea ce există în lume 

- o ființă care este generozitate, lumină și frumusețe de suflet, virtute, înțelepciune și putere. Cât de mare 

va fi atunci fericirea și pacea ta interioară! Spiritul tău îți va spune: "Aceasta este adevărata esență a ființei 

tale". 

Cât de diferit va fi comportamentul celor care au alungat din inimile lor orice sămânță bună și și-au 

dedicat ființa unei vieți egoiste, materialiste și vicioase. Odată ce au ajuns să se privească în interiorul lor, 

odată ce au avut un moment de dialog cu conștiința lor, s-au văzut în acea oglindă care nu se întunecă 

niciodată, care nu minte niciodată, și au fost îngroziți de monstrul pe care îl poartă în ei înșiși și pe care nu-

l pot recunoaște ca fiind opera lor. 

45 O, necredincioșilor! Vino și ascultă-mă des, Cuvântul Meu îți va învinge îndoiala. Dacă aveți 

impresia că expresia Cuvântului Meu nu mai este aceeași cu cea pe care am avut-o cândva, vă spun să nu 

vă țineți de formă, de exterior, ci să căutați esența, care este aceeași. Esența, înțelesul, este întotdeauna 

unul singur, pentru că Divinul este etern și neschimbător; dar forma în care revelația ajunge la voi sau prin 

care vă fac să cunoașteți o altă parte a adevărului, se manifestă întotdeauna în funcție de receptivitatea sau 

de dezvoltarea pe care ați atins-o. 

46 O mare parte din învățătura mea a fost ca voi să vă descoperiți pe voi înșivă, să vă cunoașteți pe 

voi înșivă, astfel încât să nu mai cădeți pe drum și să nu mai strigați după milă atunci când vă simțiți 

pierduți sau nefericiți. 
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47 De ce să verși lacrimi când porți atâtea bogății și comori ascunse în ființa ta? Unul dintre scopurile 

vieții tale, pe care l-ai uitat de mult, este acesta: Trebuie să vă cunoașteți pe voi înșivă pentru a descoperi 

tot ceea ce conține sufletul. 

48 Întrebați, explorați, cercetați și cu cât pătrundeți mai mult în ființa voastră, cu atât mai mari vor fi 

comorile și surprizele pe care le veți descoperi. 

49 Voi, mulțimi, veniți cu Mine, Eu vă voi salva. Când lumea voastră vă obosește, când semenii voștri 

vă judecă greșit, când cei dragi nu vă înțeleg, veniți la mine și eu vă voi primi. Îți voi dovedi că știu tot ce 

ți s-a întâmplat. 

50 Veniți, ca să vă ridic la viața adevărată și să vă reamintesc că ați fost creați pentru a dărui. Dar 

atâta timp cât nu știi ce porți în tine, îți va fi imposibil să dăruiești celui care are nevoie. 

51 Vedeți cum tot ceea ce vă înconjoară îndeplinește misiunea de a dărui. Elementele, stelele, ființele, 

plantele, florile și păsările - totul, de la cel mai mare până la cel care nu mai este perceptibil, are 

capacitatea și destinul de a dărui. De ce faci o excepție, deși ești cel mai înzestrat cu harul divin de a iubi? 

52 Cu atât mai mult trebuie să creșteți în înțelepciune, în iubire, în virtute și în pricepere, ca să fiți 

lumină pe calea fraților și surorilor voastre mai mici! Ce destin înalt și frumos ți-a dat Tatăl tău!  

53 Simte pacea mea și poartă-o în adâncul inimii tale. Nu lăsați pe nimeni să vă răpească pacea mea. 

Este o comoară - cea mai mare comoară pe care o poate avea omul. 

54 Nici puterea, nici știința nu au fost în stare să vă dea pace. Cu toate acestea, vă spun să nu disperați 

dacă nu o găsiți. Pentru că nu va trece mult timp până când veți înțelege că pacea este cu adevărat în 

oamenii de bunăvoință pentru a iubi, a sluji și a se supune legilor dictate de Dumnezeu. 

55 Ascultați învățătura mea, care vă învață cel mai practic, simplu și ușor mod de a împlini Legea. 

Înțelegeți că Dumnezeul vostru, lucrările și viața Lui sunt simple și clare, că ignoranța și imaturitatea 

voastră sunt cele care fac ca ceea ce este simplu să vi se pară complicat și ceea ce este evident să vi se pară 

misterios. 

56 Dumnezeu nu este complicat, misterios sau lipsit de ordine în creația sa, pentru că ceea ce este 

perfect este simplu. Creaturile, pe de altă parte, în diferitele lor stadii, sunt cu atât mai complicate, cu cât 

sunt mai imperfecte. 

57 Încercați să Mă cunoașteți, să pătrundeți sensul spiritualului până când veți avea o idee adevărată 

despre Tatăl vostru. Chiar dacă cunoștințele voastre despre Mine sunt mici, ele vor fi totuși exacte. 

58 Când veți avea o concepție reală despre existența mea, despre esența mea, despre puterea mea și 

despre dreptatea mea, veți putea, la momentul potrivit, să le prezentați semenilor voștri o concepție 

veridică despre ceea ce este Tatăl vostru. 

59 Veți vedea atunci cum va dispărea acel Dumnezeu pe care oamenii și l-au imaginat îndepărtat, 

inaccesibil, misterios și de neînțeles, pentru ca în locul său să apară adevăratul Dumnezeu, a cărui inimă 

este veșnic deschisă copiilor săi, care este prezent în orice loc și în orice moment. 

60 Odată ce Mă veți cunoaște cu adevărat - pentru că, deocamdată, concepția voastră despre Mine este 

mai mult umană decât spirituală, iar credința voastră este mică - Mă veți iubi mai profund decât o faceți 

astăzi. Odată ce Mă veți iubi mai mult și mai perfect, veți fi neobosiți în a purta lumina oriunde veți întâlni 

întunericul. Compasiunea ta pentru toți cei care nu-L cunosc pe adevăratul Tată va fi sinceră - pentru cei 

care, crezând că Mă iubesc și Mă cunosc, nu Mă cunosc cu adevărat și nu Mă iubesc cu adevărat, nici nu 

Mă iubesc în puritate. 

61 În cea de-a doua eră, Mi-a făcut plăcere să mă plimb pe câmpuri, unde lucrătorii agricoli, când Mă 

vedeau trecând, veneau să Mă primească și Îmi vorbeau cu inima lor. Spiritul meu s-a bucurat să le vadă 

pure și simple. 

Intram în case, uneori în momentul în care părinții se așezau la masă cu copiii lor. Când au auzit 

chemarea Mea, au venit la Mine cu bucurie, M-au invitat să mănânce cu ei, și-au deschis inimile pentru a-

mi cere vreun dar de har. I-am binecuvântat pe toți și când m-am reunit cu discipolii mei, le-am spus: 

Aceste familii sunt o reflectare a Împărăției Cerurilor, iar aceste case sunt ca niște sanctuare. 

62 Din când în când, când eram singură, eram descoperită de copii care veneau la mine să-mi întindă 

flori, să-mi spună câte o mică tristețe și să mă sărute. 

63 Mamele erau neliniștite și îngrijorate când își găseau micuții în brațele mele, ascultându-mi 

cuvintele. Ucenicii, gândindu-se că aceasta însemna o lipsă de respect față de Maestru, au încercat să-i 
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alunge din prezența Mea. Atunci a trebuit să le spun: "Lăsați copiii să vină la Mine, căci pentru a intra în 

Împărăția Cerurilor, trebuie să aveți puritatea, simplitatea și simplitatea copiilor". 

64 M-am bucurat de această inocență și imparțialitate, așa cum te încântă vederea unui boboc de 

floare abia deschis. 

65 Și ele sunt suflete în floare, promisiuni pentru viitor, vieți care încep să strălucească. 

66 Iubesc sufletele pentru că ele sunt muguri care trebuie să înflorească în viață pentru gloria Tatălui. 

67 Cu o anumită ocazie am fost invitat la o nuntă împreună cu Maria, mama mea pământească. Am 

vrut să fiu alături de copiii mei în acel moment important din viața a doi oameni care se unesc din 

dragoste. Am vrut să văd bucuria acelor inimi și să trăiesc împreună cu ele sărbătoarea lor, făcându-vă să 

înțelegeți că nu sunt indiferent la niciuna dintre bucuriile voastre mântuitoare și că prezența mea nu trebuie 

să lipsească din niciunul dintre momentele importante sau semnificative ale vieții voastre, iar Maria, 

Mama iubitoare și avocata voastră, a dat și ea dovadă de datoria ei față de această umanitate atunci când i-

a cerut lui Isus, folosindu-se de puterea Sa, să mărească vinul de sărbătoare, care se terminase pentru o 

scurtă perioadă de timp. Am acordat acel miracol de dragul acelei mijlociri binecuvântate, de dragul inimii 

acelei femei a cărei credință în puterea mea și inspirația de a cere sunt un exemplu perfect pentru voi. 

68 Permiteți-Mă să menționez - chiar dacă doar pe scurt - aceste evenimente. Să nu spuneți, totuși, că 

este absolut necesar să mă întorc în lume. Pentru că atunci trebuie să vă spun că tot ceea ce am trăit și am 

vorbit este scris și prezent în spiritul vostru. Pe de altă parte, veți recunoaște că această viață, minunată în 

toate etapele ei de dezvoltare, este un manual profund și infinit care vă vorbește veșnic de la Mine. 

69 Observă-l, simte-l, și vei descoperi în el pe Maestrul, Tatăl și Judecătorul, vei auzi vocea care îți 

vorbește deja aici de o altă viață, mai înaltă, mai luminoasă și mai perfectă. 

70 Discipoli: v-am ridicat din țărâna pământului, în care zăceți prosternați, înfrânți de durere, la o 

viață de speranțe și realizări. V-am făcut să simțiți puterea mea în încercările voastre, v-am învățat să nu 

vă îndoiți, să nu disperați, chiar și în cele mai mari suferințe. 

71 Astăzi știți că întreaga umanitate bea în prezent paharul suferinței, că nu sunteți singurii care 

suferă, nici singurii care varsă lacrimi sau care golesc paharul suferinței cu o intensitate mai mare. Pentru 

aceasta, mulțumiți-Mi și întoarceți-vă gândurile spre semenii voștri și uitați puțin de voi înșivă. 

72 Cu toții purtați o rană în inimă. Cine ar putea pătrunde în interiorul tău așa cum o fac eu? Vă 

cunosc suferința, tristețea și deznădejdea în fața atâtor nedreptăți și ingratitudini care domnesc în lumea 

voastră. Cunosc epuizarea celor care au trăit și au muncit mult pe pământ și a căror existență este ca o 

povară grea pentru ei. Cunosc nefericirea celor care au fost lăsați singuri în această viață. Tuturor vă spun: 

"Cereți și vi se va da", pentru că am venit să vă dau ceea ce aveți nevoie de la Mine, fie că este vorba de 

companie, de liniște sufletească, de vindecare, de sarcini sau de lumină. 

73 Să nu vă fie rușine să plângeți înaintea Mea, oameni buni, căci lacrimile nu sunt numai pentru 

copii și femei. Ferice de cei ce plâng înaintea Mea, căci mâna Mea le va usca lacrimile și cuvântul Meu de 

mângâiere va coborî în inima lor. Cel care vine la Mine slab va fi apoi puternic față de semenii săi, pentru 

că a știut să devină puternic în puterea Tatălui său. 

74 Să știți că nu mă limitez la a vă simți necazurile, ci că vreau să le înlătur. Dar este necesar nu 

numai să știți acest lucru, ci și să aveți iubire și credință în Legea Mea, să știți să cereți și să vă rugați și să 

aveți răbdare în încercări. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 263  
1 Fie ca pacea Spiritului meu să fie în voi în acest moment de comuniune, în care lumina divină vă 

luminează și vă întărește sufletul. 

2 Ferice de cei care visează la un paradis al păcii și al armoniei. 

3 Ferice de cei care au disprețuit banalitățile, deșertăciunile și patimile, care nu aduc nimic bun 

omului și cu atât mai puțin sufletului său, și le-au privit cu indiferență. 

4 Binecuvântați sunt cei care au renunțat la actele cultice fanatice care nu duc nicăieri și au 

abandonat credințele vechi și eronate pentru a îmbrățișa adevărul absolut, gol-goluț și pur. 

5 Îi binecuvântez pe cei care resping exteriorul pentru a se dedica în schimb contemplației spirituale, 

iubirii și păcii interioare, pentru că recunosc din ce în ce mai mult că lumea nu oferă pace, că o puteți găsi 

în voi înșivă. 

6 Fericiți cei dintre voi care nu s-au speriat de adevăr și care nu s-au scandalizat de el, căci vă spun 

cu adevărat că lumina va cădea ca o cascadă peste sufletul vostru, pentru a vă stinge pentru totdeauna 

dorința de lumină. 

7 Îmi întind mantia mea de pace peste voi, cei care sunteți adunați într-un loc sau altul și care sunteți 

cuprinși de dorința de a-l întâlni pe Maestrul Divin. Când veniți la Mine, rugați-vă, rugați-vă ucenicilor 

Mei, căci, deși nu ați văzut încă împlinindu-se tot ce v-am profețit, veți vedea. 

8 Continuați să vă rugați pentru ca povara ignoranței omului să cedeze, precum și vanitatea celor 

care se pretind învățați pentru că au acumulat cunoștințele altor oameni și care nu știu că adevăratul om 

învățat nu este cel care se străduiește să descopere cea mai bună cale de a distruge, de a stăpâni, de a 

anihila, ci cel care se ridică pentru a putea crea, pentru a face viața oamenilor mai armonioasă, inspirându-

se în iubirea față de Dumnezeul tuturor lucrurilor create și în iubirea față de toate creaturile. 

9 Vă spun vouă, ucenicilor, să nu căutați adevărul în minciună, ci să căutați adevărul în sufletul 

smerit, în inima înălțată de iubirea față de aproapele, în simplitatea și puritatea vieții. 

10 În înțelepciune se află balsamul vindecător și mângâierea pe care inima ta o dorește. De aceea, v-

am promis o dată Duhul Adevărului, ca Duh de mângâiere.  

11 Dar este esențial să avem credință pentru a nu ne opri pe drum și nici să ne temem în fața 

încercărilor. 

12 Credința este ca un far care îți luminează calea prin viață până când ajungi în portul sigur al 

veșniciei. 

13 Credința nu trebuie să fie cea a acelor suflete călduțe și timide, care fac un pas înainte azi și unul 

înapoi mâine, care nu vor să se lupte cu propria durere și să creadă în victoria Duhului doar datorită milei 

Tatălui. 

14 Credința este ceea ce simte sufletul care, știind că Dumnezeu este în el, îl iubește pe Domnul său și 

se bucură să-l simtă în el și să-și iubească semenii. Atât de mare este credința sa în dreptatea Tatălui încât 

nu se așteaptă ca vecinii săi să o iubească, că iartă fărădelegile și fărădelegile, ci crede că mâine va fi plină 

de lumină pentru că a obținut purificarea prin meritele sale. 

15 Cel care are credință are pace, posedă iubire și are bunătate în el. 

16 El este bogat în spirit și chiar și în lucruri materiale, dar în adevărata bogăție, nu în cea pe care o 

credeți voi.  

17 Oamenii fug de frică de mizerie și, în teroarea lor, cad iar și iar în abisuri și greutăți. Ei nu se 

gândesc la mijloacele potrivite pentru a se salva din aceste gheare. Dar cel care fuge de mizeria lumii este 

un egoist care doboară, asuprește, sfâșie și aruncă în ruină pe toți cei care îi ies în cale. El se gândește 

numai la el însuși, are ca unic ideal și scop siguranța și conservarea sa. Ceilalți nu sunt frații lui, toți îi sunt 

străini. El nu are credință, nu cunoaște această lumină, nu se încrede în adevăr pentru că nu a vrut să-l 

cunoască. 

18 Dar ce ați făcut cu acei oameni, cu omenirea, pe care v-am trimis-o pentru a vă reaminti calea Mea, 

calea credinței, care este cea a înțelepciunii, a iubirii și a păcii? 

19 Nu ați vrut să știți despre sarcinile lor și i-ați combătut cu credința ipocrită pe care o aveți din 

cauza teoriilor și confesiunilor voastre. 
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20 Ochii voștri nu au vrut să contemple acea lumină pe care fiecare dintre emisarii mei v-a adus-o ca 

mesaj de iubire, fie că îi numiți profeți, clarvăzători, iluminați, doctori, filosofi, oameni de știință sau 

pastori. 

21 Acei oameni au răspândit lumina, dar voi nu ați vrut să le recunoașteți lumina, v-au precedat, dar 

nu ați vrut să le urmați pașii; ei v-au lăsat ca exemplu calea sacrificiului, a durerii, a milosteniei, dar v-a 

fost teamă să le urmați exemplul fără să știți că durerea celor care Mă urmează pe Mine este bucuria 

Spiritului, o cale plină de flori și un orizont plin de promisiuni. 

22 Dar ei nu au venit să simtă parfumul florilor pământului, nici să se îmbuibe cu plăcerile trecătoare 

ale lumii, căci dorința sufletului lor nu mai era pentru ceea ce este necurat, ci pentru ceea ce este înalt. 

23 Sufereau, dar nu căutau să fie mângâiați, pentru că știau că ajunseseră să se mângâie singuri. Ei nu 

așteptau nimic de la lume, pentru că după bătălie așteptau bucuria de a vedea învierea sufletelor la credință 

și viață - toți cei care au căzut de la adevăr. 

24 Cine sunt aceste ființe despre care vă vorbesc? Vă spun că sunt toți cei care v-au adus mesaje de 

lumină, de iubire, de speranță, de sănătate, de credință, de mântuire - indiferent ce nume au avut sau prin 

ce mijloace i-ați văzut apărând sau ce titlu au purtat pe pământ.  

25 Și voi puteți fi ca ei, luând drept exemplu marile exemple pe care vi le dau în mod continuu prin 

emisarii mei. Cu toate acestea, nu folosiți ca scuză faptul că oamenii nu vă înțeleg operele. Nu spuneți că 

cei care v-au adus un mesaj de iubire doar au semănat și nu au cules. Nu, oameni buni, secerișul sufletului 

nu vine repede, dacă ne gândim că "carnea" este un teren sterp care trebuie în mod constant să fie fecundat 

prin iubire, până când dă roade. 

26 Ce să vă spun despre savanții voștri de astăzi, despre cei care sfidează natura, forțele și elementele 

ei și fac ca binele să pară ceva rău? Ei vor experimenta o mare suferință pentru că au rupt și au mâncat un 

fruct necopt din pomul științei - un fruct pe care nu l-ar fi putut coace decât cu dragoste.  

27 Doar dragostea mea te poate salva! Uite, nu a mai rămas nici măcar o rămășiță de dragoste în 

oameni. Rugați-vă, dar cu o credință adevărată în puterea rugăciunii, cu o credință atât de mare încât să 

învingă violența armelor cu care semenii voștri se luptă în viață și distrug pacea aproapelui lor. 

28 Voi, care ați îndepărtat din fața ochilor voștri acele figuri și imagini pe care le foloseați pentru a vă 

ruga, puteți practica adevărata rugăciune pentru că nu-l mai limitați pe Dumnezeu la un bătrân și nici nu 

mai permiteți imaginației voastre să dea formă umană la ceea ce nu are formă, pentru că este divin. 

29 Când trupul tău va rămâne pe pământ și sufletul tău se va înălța spre căminele cerești, când vei 

trece prin ceea ce tu numești moarte și te vei înălța în infinit, îți vei da seama câte idei false a creat mintea 

ta și atunci vei simți cum minciuna se îndepărtează de sufletul tău ca și cum ți-ar cădea o bandă de pe ochi 

și i-ai lăsa să vadă lumina adevărului. 

30 Câți speră să ajungă în cel mai înalt cer pentru a o întâlni pe Maria, pe care și-o imaginează mereu 

în formă umană, ca femeia care a fost în lume, ca Mamă a lui Hristos întrupat, și pe care și-o imaginează 

ca pe o regină pe un tron, frumoasă și puternică. Dar eu vă spun că nu trebuie să mai dați formă Divinului 

în mintea voastră. Maria, Mama voastră spirituală, există, dar ea nu are nici formă de femeie, nici altă 

formă. Ea este tandrețea sfântă și iubitoare a cărei milă se întinde până la infinit. Ea domnește în suflete, 

dar domnia ei este cea a smereniei, a milei și a purității. Dar ea nu are un tron, așa cum își imaginează 

oamenii. Este frumoasă, dar de o frumusețe pe care nu ți-o poți imagina nici cu cel mai frumos chip. 

Frumusețea ei este cerească, iar tu nu vei putea niciodată să înțelegi ce este ceresc. 

31 Eu vă spun: Dacă doriți să vă apropiați puțin mai mult de adevăr și să vă cufundați în contemplarea 

lui, perseverați în a îndepărta din ochii și din mintea voastră toate figurile pe care le-ați creat încercând să 

dați formă Divinului. 

32 Când veți înțelege treptat că Maestrul Divin mai are încă multe de instruit și de îndreptat, veți 

permite adevărului meu să vă pătrundă în minte, și atunci veți vedea un nou orizont apărând în fața 

sufletului vostru, oferindu-vă câmpuri, văi, cărări și munți pe care să vă plimbați, să învățați, să cunoașteți 

lucruri noi și să vă dezvoltați mai mult în suflet. 

33 Lumina mea este în fiecare spirit. Sunteți acum în timpul în care Spiritul meu se va revărsa peste 

oameni. De aceea, vă spun că în curând toți îmi veți simți prezența - atât cei învățați, cât și cei ignoranți, 

cei mari și cei mici, cei puternici și cei săraci. 

34 Atât unii cât și alții vor tremura în fața adevărului Dumnezeului viu și adevărat. 
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35 Aveți aici o nouă lecție, discipoli, ca să reflectați profund asupra ei. Înțelegeți că nu am venit doar 

pentru a vă face să auziți cuvinte care să vă încânte urechile sau să vă mângâie inima. Înțelegeți că scopul 

Maestrului este să vă scoată din întuneric pentru a vă arăta lumina adevărului. 

36 Eu sunt lumina veșnică, pacea veșnică și fericirea veșnică și, de vreme ce voi sunteți copiii mei, 

este voința și datoria mea să vă fac părtași la gloria mea, iar pentru aceasta vă învăț Legea ca fiind calea 

care conduce sufletul spre înălțimile acestei împărății. 

37 Oportunitățile de a îndeplini legea și de a câștiga merite există în fiecare zi, în fiecare oră. Nu le 

lăsați să treacă, nu le lăsați să treacă, căci după aceea nu le veți mai putea recupera. Pregătiți-vă pentru o zi 

bună și vă spun că, atunci când va veni noaptea, somnul vostru va fi liniștit și blând. Trăiește o viață 

virtuoasă, iar dezvoltarea ta spirituală va dura pentru totdeauna. 

38 Iubiți ucenici, în două rânduri am fost cu oamenii: unul în formă umană și altul în formă spirituală. 

A sosit timpul să înțelegeți învățăturile Mele. 

39 De ce vii de obicei plângând și plângându-te? Când am fost în lume, nu am trăit în mijlocul 

confortului și al plăcerilor și nici nu am avut un sceptru al puterii pământești. Am suferit, m-am luptat și 

nici măcar nu m-am răzvrătit împotriva durerii Mele. Am venit să-mi iau crucea și să-mi îndeplinesc 

misiunea pe care mi-am impus-o de bunăvoie. 

40 Trebuia să vă învăț cum sufletul care face voia Tatălui, odată ce și-a îndeplinit lucrarea, se înalță în 

sus în dorința de a atinge Infinitul, lăsând în urmă tot ceea ce este material pentru a tinde spre regiunea 

cerească. 

41 În mizeria sau în greutățile voastre, vă întrebați adesea de ce Tatăl vostru nu vă dă tot ceea ce vă 

doriți, deoarece, conform concepției voastre, nu doriți decât daruri de har pentru binele vostru. Dar eu vă 

spun: Dacă v-aș da tot ceea ce vă doriți și v-aș acorda toată fericirea pe care o doriți pe pământ, ați regreta 

mai târziu, pentru că v-ați convinge de stagnarea voastră. 

Da, discipoli, dacă ați poseda toate acestea, le-ați irosi, nu le-ați păstra, pentru că nu v-a costat nici 

efort, nici muncă pentru a le obține. Dacă, în schimb, primești ceea ce ceri astăzi, fără să o meriți, pe bază 

de merit, vei vedea cu câtă dragoste o vei păstra. 

42 Când va fi înțeles cuvântul meu? Când îi vei permite să înflorească în inima ta și să dea roade în 

sufletul tău? Gândiți-vă la Mine așa cum Eu mă gândesc la voi. Cine se simte singur pe lume? Cine spune 

că este orfan? Când vă veți pregăti, nu veți mai spune că sunteți singuri, pentru că veți simți pretutindeni 

ajutorul meu. 

Căutați lumina căii mele și nu veți avea de ce să vă temeți. Nu vă legați de lumina științei sau a 

cunoștințelor umane, căci lumina intelectului este prea slabă pentru a conduce un suflet în prezența lui 

Dumnezeu. 

43 Adevăr vă spun că ceea ce vă poate ridica este iubirea, pentru că înțelepciunea, sentimentul și 

înălțarea sunt inerente în ea. Iubirea este un rezumat al tuturor atributelor Divinității, iar Dumnezeu a 

aprins această flacără în fiecare creatură spirituală. 

44 Câte lecții ți-am dat ca să înveți să iubești! Câte oportunități, vieți și reîncarnări v-a alocat 

Milostivirea Divină! Lecția era repetată de câte ori era necesar până când era învățată. Odată împlinită, nu 

mai este nevoie să o repetăm, pentru că nici nu poate fi uitată. 

45 Dacă ați învăța repede lecțiile mele, nu ar mai fi nevoie să suferiți și nici să plângeți pentru greșeli. 

O ființă care folosește lecțiile pe care le-a primit pe pământ se poate întoarce în lume, dar o va face 

întotdeauna cu o maturitate mai mare și în condiții de viață mai bune. Între o viață și alta, va avea 

întotdeauna o pauză de recuperare, necesară pentru a reflecta și a se odihni înainte de a începe o nouă zi de 

muncă. 

46 Cineva Îmi spune în inima sa: "Tată, este această zi de muncă sau de odihnă pentru a ne trimite din 

nou să căutăm noi munci în lume? Cât timp va dura asta?" 

47 Ah, micuțule, îți iert ignoranța și îți spun că nu am prevăzut nimic nedrept și nici imperfect în 

călătoria vieții pe care trebuie să o parcurgi. Sufletul spiritului este infatigabil. Doar atunci când trăiește în 

materie, simte impactul oboselii pe care i-o transmite corpul. Dar atunci când se întoarce la libertatea și 

lumina spirituală, se leapădă de oboseală și redevine neobosit. 

48 Fiți tari împotriva ispitelor lumii și ale cărnii. Amintiți-vă de exemplul meu atunci când treceți 

printr-o încercare. 
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49 Mă întrebi cum a fost posibil ca Isus să fie atins de ispitele lumii? Vă răspund că nu tentațiile mai 

mici au atins inima Maestrului vostru. 

50 Corpul pe care l-am avut în lume era uman și sensibil, era instrumentul Spiritului meu pentru a da 

lecțiile mele umanității. Știa ce încercare îl aștepta, pentru că Spiritul meu i-o dezvăluise, iar acel trup a 

suferit din cauza durerii care îl aștepta. 

51 Am vrut ca acel trup să vă ofere acele caracteristici ale umanității reale, astfel încât să fiți convinși 

că durerea mea a fost reală și că moartea mea sacrificială ca ființă umană a fost adevărată. 

52 Dacă nu ar fi fost așa, moartea mea de sacrificiu nu ar fi avut nicio valoare în fața oamenilor. De 

aceea, Isus a apelat de trei ori la puterea Duhului meu, care l-a animat să reziste la încercarea dificilă. 

Prima dată a fost în deșert, a doua oară în Grădina Ghetsimani, a treia oară pe cruce. 

53 A fost necesar ca Eu să mă fac om și să-mi sacrific carnea și sângele Meu pentru voi, pentru ca 

durerea pe care omenirea o va provoca să îi impresioneze. Dar dacă aș fi venit în "duh" - ce moarte de 

sacrificiu aș fi suferit prin tine? La ce aș fi putut să renunț și ce durere M-ai fi putut face să simt? 

54 Spiritul divin este nemuritor, durerea nu-l atinge. Cu toate acestea, "carnea" este sensibilă la 

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

dezvălui lumii și de a-i oferi moartea Mea reală ca jertfă, pentru a-i arăta în schimb calea mântuirii sale. 

55 Luați-mă ca exemplu în această patimă, atâta timp cât sunteți păcătoși, și amintiți-vă de acest 

Sânge pentru ca, pocăindu-vă de fărădelegile voastre, să vă purificați în acest exemplu de iubire infinită pe 

care vi l-am dat. 

56 Atâta timp cât sunteți oameni, amintiți-vă de Mine pe acea cruce, cum i-am iertat, binecuvântat și 

vindecat pe călăii Mei, astfel încât, pe tot parcursul călătoriei dificile a vieții voastre, să îi binecuvântați la 

fel pe cei care vă greșesc și să faceți tot binele posibil celor care v-au făcut rău. Oricine acționează astfel 

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

simtă puterea mea în momentele de încercare. 

57 Foarte puțini sunt cei care doresc să-și instruiască semenii prin exemplele Maestrului. Acest lucru 

se întâmplă și în rândul acestui popor, care în majoritatea comunităților învață cu cuvinte care nu au 

putere, pentru că nu sunt confirmate de fapte și exemple. 

58 Acum aveți ocazia să ascultați explicația învățăturii mele, care vă va lucra inima puțin câte puțin, 

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

59 Nu vă fie teamă să urmați pașii mei, nu voi cere nimănui să treacă prin aceleași suferințe pe care 

le-am suferit în lume, nici să se sacrifice în același mod. De asemenea, trebuie să vă spun că numai acel 

trup putea să golească un potir de suferință așa cum i-a oferit spiritul meu, un alt om nu l-ar fi îndurat. 

Căci trupul meu își trăgea vitalitatea din virtute și se întărea în puritatea celei care și-a oferit pântecele 

pentru a-l primi: Mary. 

60 Adunați-vă, oameni buni, și profitați de această liniște binecuvântată în care intrați atunci când îmi 

ascultați învățăturile. Vă spun cu adevărat, în aceste momente de adunare și de spiritualizare, sămânța mea 

germinează în cele mai ascunse dintre inimile voastre. 

61 Fericiți sunteți voi care vă folosiți de ultimele momente ale manifestării mele sub această formă, 

știind că nu veți mai primi acest har din nou. 

62 Timpul manifestării mele a fost un timp de binecuvântări. Am revărsat daruri asupra celor 

dezmoșteniți, i-am ridicat pe cei învinși în lupta vieții și am oferit o nouă șansă păcătoșilor și paria. 

63 Au fost vremuri fericite care vor fi amintite cu nostalgie când se vor sfârși. Căci, deși cuvântul meu 

a fost auzit prin intermediul purtătorului de cuvânt, inimile mi-au simțit prezența și sufletele au fost 

umplute cu esența mea divină. 

64 Voi, mulțimi de oameni, păstrați mereu spiritualitatea pe care o manifestați în acest ceas 

binecuvântat. Fie ca ea să fie mereu prezentă în întâlnirile voastre, în momentele de rugăciune și în fiecare 

dintre lucrările voastre. 

65 Beți din acest vin, mâncați din această pâine până vă veți sătura. Căci vestirea mea va trece, 

deoarece vă aflați în faza finală a acestei perioade de pregătire. 

66 Discipolul care se pregătește cu adevărat va avea întotdeauna mărturia pe buze și îi va fi imposibil 

să ascundă adevărul pe care l-a moștenit de la Maestrul său. Lumina va fi în el și întreaga lui ființă va fi o 

mărturie vie a Cuvântului și a faptelor pe care vi le-am descoperit. 
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67 Cine ascunde în inima sa Cuvântul Meu și darurile pe care i le-am încredințat nu va mai trăi 

fericirea pe care a pierdut-o cu el. Căci a semăna în câmpurile Mele, a lupta și a suferi este o plăcere și o 

fericire pentru suflet. 

68 Lupta nu trebuie să fie întotdeauna ușoară. Vor fi zile sau momente de încercări amare. Dar chiar și 

în ele, sufletul trebuie să răspundă cu umilință și cu iubire la voința Tatălui, pentru că în această blândețe 

voi descoperi pacea mea în ucenicii buni, în martorii credincioși. 

69 Credeți că pentru apostolii mei din Era a doua calea a fost mai ușoară și lupta mai ușoară? Nu, 

oamenii, ca și Maestrul lor, au avut și ei patima și Golgota lor. Dar în toate suferințele lor și-au înălțat 

sufletele pline de pace, știind că tot ce au suferit a fost din dragoste pentru semenii lor, pentru cei care 

doresc adevărul. 

70 Dacă i-ați întreba pe acei adepți ai învățăturii mele dacă au slăbit sau dacă au simțit teamă de 

persecutorii și călăii lor, ei v-ar spune că credința lor nu a slăbit nicio clipă, că încrederea lor în puterea 

divină era absolută și că, datorită acestei credințe, au fost indiferenți la pierderi, batjocuri, încercări și chiar 

la moarte. 

71 Aceasta este poteca din fața voastră, mărturia vie că nu este imposibil pentru om să urmeze pașii 

lui Isus și să devină ca El în putere, în iubire, în tărie, în milă. 

72 Nu vreau să vă spun că, pentru a fi discipolul meu, trebuie să suferiți neapărat persecuții și o luptă 

cu moartea, precum cea a acelor martiri. Vă fac să înțelegeți că, pentru a vă iubi aproapele, trebuie să lăsați 

deoparte dragostea pe care o simțiți pentru voi înșivă, că în anumite momente trebuie să uitați de voi înșivă 

pentru a vă gândi la ceilalți. Pentru că numai din iubirea adevărată pot ieși fapte nemuritoare, demne de a 

rămâne ca exemplu pentru alții, precum cele ale acelor ucenici, mesagerii Cuvântului divin, care și-au dat 

totul în zelul lor de a răspândi Vestea cea Bună, în dorința lor de a aduce în inimi lumina Maestrului lor. 

73 Era exemplul pe care îl primiseră de aproape și încercau cu toată puterea de care erau capabili să 

fie ca el. Cine dintre voi umblă pe calea renunțării, a blândeții și a milei? Drumul este deschis, calea te 

așteaptă, iar pe marginea drumului sunt câmpurile însetate de apă și flămânde de semințe. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 264  
1 Iubiți oameni, în voi descopăr spiritul luptător care vrea să respecte Legea Mea, care caută să se 

inspire din Cuvântul Meu și să lase o dâră de lumină pe calea umanității. 

2 Pentru ca acest popor să se înmulțească, așa cum s-a înmulțit Israel în Egipt, și pentru ca alte 

comunități să i se alăture, trebuie să dați dovadă de o adevărată ascultare de Legea Mea. Vă încurajez 

pentru ca să continuați în lucrarea spirituală de zi cu zi pe care v-am încredințat-o ca sarcină, prin care vă 

spun că cel care a lăsat cuvântul meu să pătrundă în inima sa, l-a pătruns și l-a înțeles, cu greu dă greș. 

3 Nu vă cer tot timpul pentru a vă îndeplini această misiune, pentru Mine este suficient dacă dedicați 

câteva minute din zi studiului Cuvântului Meu, dacă faceți o lucrare bună sau dacă faceți un pas înainte pe 

calea spirituală. 

4 Sunteți ca o oglindă care vrea să reflecte mila și iubirea mea, dar care este tulbure și nu lasă să se 

reflecte lumina și adevărul. Curăță-l și vei vedea spiritul meu reflectat în al tău. 

5 Când îmi veți spune din adâncul inimii: "Stăpâne, sunt robul tău, sunt gata să mă supun voinței 

tale", acesta va fi momentul în care voi începe să mă manifest cu adevărat în voi. 

6 În ciuda bunăvoinței tale, inima ta este încă adormită de iubirea mea și încă nu ai înțeles că 

îndeplinirea misiunii tale trebuie să fie inspirată de iubirea mea. Ucenicul care este mișcat de această 

putere va fi un apostol în viața lui, va fi capabil de fapte mari, pentru că nu se va teme de nimic, nimic nu-l 

va face slab. 

7 Când vorbiți de pace, aveți pace în inimă. Când vorbiți despre Mine și despre Lucrarea Mea, 

cunoașteți-Mă mai întâi pe Mine, ca să nu defăimați niciodată adevărul. Nu vă considerați singurii 

posesori ai ei, căci ați păcătui din ignoranță și din fanatism. Vreau ca, atunci când predicați cu învățături 

care conțin adevărul, să știți în același timp să descoperiți adevărul în semenii voștri. Unele vor avea multă 

lumină, altele doar o scânteie. Dar în toți veți descoperi prezența mea, pentru că toți sunt copiii mei. 

8 Mulțumiți Tatălui vostru și bucurați-vă pentru că ați fost martori la timpul restaurării. Reîntoarceți-

vă mâine, când, deja în lumea spiritelor, veți contempla roadele faptelor voastre pe pământ. Da, discipoli, 

această vale a lacrimilor și a ispășirii va fi transformată într-un tărâm al păcii și al progresului spiritual. 

9 Până astăzi, omenirea nu a construit încă adevăratul templu pentru a-și iubi Domnul. A stabilit 

multe forme de cult, multe rituri și a fondat multe comunități religioase. Dar acel templu al spiritului, ale 

cărui temelii sunt de neclintit, nu a fost încă construit. 

10 Odată ce acest sanctuar va fi construit pe stânca de nezdruncinat și eternă a iubirii, adevărului și 

dreptății, toate diferențele voastre de credință se vor evapora și veți vedea cum războaiele voastre vor 

dispărea. 

11 Numai în adevărul meu veți putea să vă descoperiți moștenirea. Dar dacă sunteți departe de ea, va 

trebui să uitați de voi înșivă până când veți deveni frați și surori. 

12 Voi, poporul meu duhovnicesc, veți avea sarcina de a fi fraternali cu toți, pentru a preda prin 

exemplu porunca mea supremă a iubirii. 

13 Nu știți încă cum veți lucra și nici nu știți cât de departe va ajunge puterea spiritului vostru. Dar Eu 

știu foarte bine și vă spun: Nu vă îngrijorați, încredeți-vă în Mine, lumina Mea vă va arăta breșa și vocea 

Mea vă va indica timpul pentru a începe lucrul zilei. 

14 Sufletul tău m-a auzit deja și s-a trezit, de aceea nu te voi lăsa să adormi acum. Tânjește să se înalțe 

prin sentimente pure, pentru că simte dragostea Mea în destinul său. Lăsați-o să-și îndeplinească sarcina, 

dați-i libertate pentru misiunea ei și nu-i auziți vocea când vă face să simțiți că acea oră îi aparține pentru o 

lucrare măreață. 

15 Cei care se dedică deja studiului revelațiilor mele - cei care își fac timp să reflecteze asupra 

Cuvântului meu - vor fi cei care vor găsi calea mai ușor de parcurs și crucea mai ușoară. Cuvântul va ieși 

de pe buzele lor ca un izvor, iar balsamul vindecător va fi miraculos în mâinile lor spirituale. 

16 Ferice de cei care Mă ascultă și folosesc învățătura Mea, căci vor avea multe satisfacții, bucurii și 

triumfuri în sufletele lor. 

17 Bunii ucenici vor trebui să fie umili, iar faptele lor de iubire vor fi cele care vor spune cine sunt ei. 

Nu ca unii dintre "copiii mei discipoli" care, fără să aibă nici o idee despre ce înseamnă o misiune în 
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cadrul Operei mele, se laudă că fac parte dintre aleșii mei și vor ca lumea să vadă semnul sigiliului meu pe 

fruntea lor. 

18 Această umanitate - intuitivă și trează - îi va descoperi foarte curând pe cei care predică cu 

adevărat și pe cei care doar se prefac. 

19 Din moment ce v-am vorbit tuturor, este o dovadă că vreau ca voi toți să posedați lumina. 

20 Responsabilitatea ta nu se limitează la a arăta calea cea bună celui care nu a pășit niciodată pe ea. 

Să știți că "lucrătorii" care s-au abătut de la drum vor trebui să vă intersecteze calea. Va trebui să îi sfătuiți 

pentru a-i face să se întoarcă la "obstacol". 

21 Vegheați, cu toții, asupra a ceea ce v-am încredințat. Umblați cu smerenie și prudență și veți fi 

victorioși. Când golești paharul suferinței, fă-o cu răbdare și va trece curând. 

22 Dacă bănuiești sau știi că judecata este cu tine și că a venit ceasul marilor încercări, înalță-ți 

sufletul, sporește-ți credința și încurajează-ți inima. 

23 Dacă până acum v-ați simțit ca niște exilați, dacă vă simțiți departe de Patrie sau de casa Tatălui, 

nu vă îngrijorați. Meritele tale te vor aduce la Patria după care sufletul tău a tânjit, iar pe de altă parte, 

faptele tale vor fi făcut să se apropie timpul păcii pe pământ, dacă îl iubești pe Tatăl tău ceresc iubindu-ți 

și iertându-ți semenii. 

24 Nu vă puteți imagina fericirea sufletului care a progresat în această viață plină de încercări și 

ajunge în prezența Domnului său. În sublimul limbaj duhovnicesc, ea îi spune Tatălui ei: "Am învins, 

Doamne, am învins prin lumina pe care ai dat-o sufletului meu, prin iubirea pe care mi-ai descoperit-o.". 

Foarte mari au fost încercările mele, foarte puternice au fost furtunile care m-au biciuit, dar cu puterea ta 

am triumfat prin toate și iată-mă acum aici cu tine." 

25 Această flacără a iubirii a aprins încercările, căci altfel viața sufletului ar fi lipsită de învățăminte, 

toate facultățile sale ar continua să zacă în el. 

26 Văd tristețe în mulți dintre discipolii mei, pentru că bănuiți că chemarea mea nu va întârzia mult și 

că sufletul vostru, atunci când va părăsi acest pământ, nu va fi fost suficient de norocos pentru a-l vedea în 

pace. Dar vă mai spun și următorul lucru: Nu vă îngrijorați, pentru că sufletul vostru se va bucura apoi din 

tărâmul spiritual din care a venit aici, când va vedea că vin vremurile de pace în această lume. 

27 Se apropie deja momentul în care Cuvântul meu de viață va înflori în inimile oamenilor, în care zi 

de zi veți vedea cum Cuvântul meu se va împlini, iar atunci, când nu veți mai aparține acestei lumi, veți 

vedea totul din lumea spirituală și veți fi martori cu o claritate și o înțelegere deplină. 

28 Potolește-ți setea de cunoaștere și vei avea la tot pasul 

vei fi uimit în cursul vieții tale și, dacă crucea ta va fi grea, vei învăța să faci existența distractivă și ușoară. 

29 Ca ucenici plini de virtute, ridicați-vă, pentru ca învățătura mea să coboare în spiritul vostru. 

Atunci veți găsi în ea toată puterea de care aveți nevoie pentru a fi victorioși în ispite și încercări. 

30 Am adunat deja în hambarul meu primele recolte ale împlinirii misiunii voastre de semănători pe 

câmpul meu, iar prin Cuvântul meu v-am încurajat pentru ca voi să continuați să răspândiți sămânța. Nu 

disperați dacă unele inimi nu răspund imediat la mesajul dumneavoastră. Să știți că așa cum există suflete 

care se trezesc, există și suflete care vor întârzia. 

31 Văd deja marile mulțimi venind la fântâna harului, care este învățătura mea, pentru a-și spăla 

petele, pentru a se debarasa de hainele lor necurate și pentru a se îmbrăca cu lumina mea. 

32 Cine dintre cei care au ascultat Cuvântul Meu în această perioadă nu știe că la sfârșitul anului 1950 

voi pune capăt acestei forme de proclamare? Nimeni. Atât în comunitățile mari, cât și în cele mici, în 

locurile de întâlnire din orașe și în cele de la sate - prin toți purtătorii de cuvânt mi-am exprimat voința de 

a încheia această etapă de proclamări prin intermediul intelectului uman la acea dată. 

33 O nouă zi va fi aceea în care poporul spiritist nu Mă va mai auzi sub această formă, ci Mă va primi 

și Mă va simți în cel mai sublim suflet al său. 

34 Apoi, când nu Mă veți mai auzi prin purtătorul de voce, veți reflecta profund asupra învățăturii 

Mele și veți ajunge să înțelegeți multe dintre lecțiile pe care acum nu vi le puteți explica singuri. De aceea, 

când vei fi întrebat de cei care nu M-au ascultat - când te vor întreba despre motivul venirii și manifestării 

Mele, vei putea să le spui în cuvinte clare că întoarcerea Mea a avut același motiv ca și cel care M-a lăsat 

să vin în lume ca ființă umană în acel moment: pentru a vă aduce pe calea adevărului, a legii, de care vă 

îndepărtaserăți pentru că ați încercat să înlocuiți adevărata împlinire a legii cu tradiții, rituri și culte 
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idolatre, iar aceasta nu este calea adevărată, deși uneori are buna intenție de a se închina Tatălui și de a fi 

plăcută Lui. 

35 La fel cum instrucțiunile divine au primit cândva interpretări false, la fel și învățătura mea a fost 

falsificată în acest moment; și astfel a fost necesar ca Maestrul să vină din nou pentru a vă ajuta să vă 

eliberați de erorile voastre, căci foarte puțini reușesc singuri să se elibereze de aberațiile lor. 

36 Deși v-am promis încă de atunci că mă voi întoarce, trebuie să vă mai spun că am făcut acest lucru 

pentru că știam că va veni un timp în care omenirea va fi foarte departe de ei în convingerea de a merge pe 

calea învățăturilor Mele; și acesta este momentul pentru care am anunțat întoarcerea Mea. 

37 Mi-am împlinit cuvântul pe care vi l-am dat: Am venit în duh, așa cum v-am promis atunci, când 

apostolii mei au văzut pentru ultima oară forma mea. M-am făcut cunoscut doar prin acești purtători de 

cuvânt, pentru că nu ați fi putut să-mi simțiți prezența în spirit și nici nu ați fi primit inspirația mea. 

38 Manifestarea mea pe tărâmul spiritului vostru și chiar al simțurilor voastre a devenit necesară, ceea 

ce ar fi servit drept precursor al manifestării de la spirit la spirit. Prin urmare, m-am făcut cunoscut 

temporar prin acei purtători de cuvânt prin care am indicat ziua ultimei mele manifestări. 

39 Aceasta a fost forma interimară aleasă de Mine pentru a vă vorbi înainte de a veni timpul 

dialogului spiritual dintre copii și Tatăl - interimară, pentru că nu am venit nici ca ființă umană, vizibilă și 

palpabilă ca în acele zile, nici complet spirituală, ci mediată prin organele intelectuale luminate de Mine. 

40 Acest tip de manifestare a avut rolul de a vă insufla încrederea în prezența mea. Le-am acordat 

ceva similar apostolilor Mei în Epoca a doua, când, după moartea Mea sacrificială, M-am manifestat în 

fața lor într-o formă, un trup care nu era nici divin, nici pe deplin uman, dar totuși vizibil și palpabil și, 

prin urmare, capabil să le insufle încredere chiar și celor mai necredincioși. 

41 Cât de mult ați fi vrut să fi avut și voi prezența mea în acel timp, așa cum au avut-o acei rătăcitori 

din Emaus, și cât de mult ați fi vrut să auziți cuvântul pe care l-au auzit apostolii în acel mod! Dar erau alte 

vremuri și, prin urmare, alte lecții. 

42 Credeți-Mă că această formă în care Mă auziți acum este mai avansată decât aceea, pentru că 

aceasta are loc în ființa voastră, izvorăște din organul minții, al spiritului, al sufletului, în timp ce aceea pe 

care au văzut-o și au auzit-o discipolii Mei era în afara ei și se dezvăluia doar simțurilor lor. 

43 Astăzi nu este nevoie să vă deschideți ochii pentru a vedea în Mine o formă umană, nici să primiți 

o pâine din mâna Mea pentru a crede în prezența Mea, nici să vă puneți degetele în rănile Mele pentru a 

crede că Eu sunt. 

44 Te întrebi cum de au văzut atunci forma Mea umană, iar unul dintre discipolii Mei a putut chiar să 

Mă atingă, deși nu mai aparțineam lumii umane? - Aveți încă multe de învățat de la Mine pentru a 

recunoaște adevărul a tot ceea ce v-am pus înainte. Dar toate misterele se vor dezlega la timpul potrivit. 

Deocamdată trebuie doar să știți că între natura divină și natura umană există multe altele pe care Domnul 

le folosește pentru scopurile Sale înalte. 

45 Hristos a fost cu mult înaintea timpului Său în ceea ce privește revelațiile și învățăturile Sale, astfel 

încât, atunci când vor veni vremurile în care omul se va trezi la spiritualitate și va deveni interesat de tot 

ceea ce ține de această viață superioară, el va descoperi la fiecare pas în Iisus pe Maestrul care a dezvăluit, 

a povestit și a lăsat moștenire toate lucrurile copiilor Săi. 

46 Rugați-vă și reflectați la cuvântul meu, căci vin zile de muncă și de luptă pentru acest popor care a 

avut parte de această manifestare a Maestrului său, a cărui mărturie trebuie să o răspândească în întreaga 

lume. 

47 Poporul lui Israel, ucenici iubiți: voi v-ați pregătit ca gardieni ai umanității. Voi păziți porțile 

cetății binecuvântate a Noului Ierusalim - cele douăsprezece porți spirituale prin care străinul va intra în 

dorința de lumină. 

48 Binecuvântate sunt cele douăsprezece triburi! Câte binecuvântări ați primit, câte privilegii! Eu am 

coborât la voi în orice moment pentru a vă vorbi de la spirit la spirit. V-am întrebat care sunt aspirațiile 

voastre, iar voi Mi-ați răspuns: "Dorința noastră este ca omenirea să fie salvată". 

Credeți că sunteți deja salvați, că veți putea învinge vicisitudinile vieții și vedeți în jurul vostru o 

umanitate sărăcită, ignorantă și materializată, care nu aspiră să evolueze mai sus, iar voi suferiți de dragul 

ei. Vă rugați și Mă rugați ca să obțineți darurile spirituale pentru a fi mântuiți. Dar vă spun eu: Voi salva 

toate sufletele. Vestea Bună va ajunge la ei. 
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Doar un număr mic de oameni au auzit cuvântul meu prin intermediul intelectului uman. Nu toți vor 

ajunge să cunoască această fază a Lucrării mele, dar eu caut dialogul spiritual în fiecare ființă umană în 

acest moment. 

Cuvântul meu se revarsă în multe forme: prin intermediul conștiinței, prin încercări care dau mărturie 

despre mine, prin forțele naturii sau prin copiii mei spirituali. Cuvântul meu este universal. Oricine se 

pregătește va auzi vocea mea. 

49 Învățătura mea vă învață iubirea perfectă, iubirea dezinteresată. Ți-am arătat dragostea mea ca 

Tată, ca prieten și ca frate. Vreau să vă iubiți unii pe alții în acest fel, să simțiți o adevărată caritate pentru 

semenii voștri, să îl ridicați pe cel care cade, să iertați mereu. Viața mea, care a fost atât de aproape de voi 

în Era a Doua, este un exemplu de învățătură pentru ca toată lumea să o poată lua ca exemplu. Lecția pe 

care v-am dat-o este pentru oamenii din toate timpurile. 

50 Redă-i sufletului tău tot harul cu care a fost înzestrat inițial și pe care tu l-ai lăsat în zdrențe de-a 

lungul timpului pe drumul tău. Vreau ca tu să devii templul în care să locuiesc veșnic. 

51 O, iubite Israel! Vino în ajutorul oamenilor, pregătește-le calea, întărește-le credința, umple-le 

inimile de speranță. Cum ai putea întoarce calea acestei lumi pline de confuzie, când ea vede în tine 

propriile ei defecte și imperfecțiuni? Tu, copilașule, vorbește cu tine însuți în interior, examinează-te, 

guvernează cu iubire învelișul trupesc pe care ți l-am dat, îndreaptă-i pașii și formează din suflet și materie 

un singur trup și o singură voință. Supuneți-vă legii. Folosiți-vă de libertatea voinței pentru a iubi fără 

limite și pentru a crea o existență utilă și armonioasă. Respectați legile spiritului și pe cele ale lumii 

naturale, pentru că Eu le-am decretat pe amândouă și sunt perfecte. 

52 Eu, Tatăl, v-am privit întotdeauna cu bunăvoință și am pregătit și am asigurat totul pentru ca voi să 

obțineți toate darurile spirituale. Am oferit sufletului tău pâinea îngerilor, iar trupului tău fructele naturii 

pe care am creat-o eu. Ați avut ocazia să veniți pe pământ pentru a finaliza munca pe care ați început-o 

pentru a vă desăvârși sufletul. Nu recunoști iubirea Mea în toate acestea? Nu v-ați pătruns în voi înșivă 

pentru a vedea că sunteți ca Mine? Ți-am dat totul pentru că te iubesc și pentru că vreau să fii cu Mine în 

perfecțiune. 

53 Respingeți păcatul din voi înșivă, nu vă lăsați seduși de promisiuni false, chiar dacă vă dați seama 

că plăcerile pământești sunt plăcute inimii voastre. 

Chiar dacă drumul meu este semănat cu spini - alege această cale, căci aceasta este cea care duce la 

pace. Eu am un balsam pentru orice rană, în timp ce lumea nu are nici dragoste, nici milă pentru voi. 

54 Omenirea îmi construiește o cruce. Lipsa lor de credință rănește continuu Spiritul Meu Divin. Dar 

îmi voi ascunde toate rănile sub mantia iertării și voi înăbuși plângerile mele, pentru ca voi să nu disperați. 

55 Veghează la picioarele Crucii celei de-a treia ere. Cupa mea este foarte amară. Îmi veți cere o 

picătură din acest pahar pentru a-i cunoaște gustul. Dar vă spun deja astăzi: dacă viața voastră este deja 

foarte tristă, dacă trăiți o viață de ispășire, ar fi bine să vă îndulciți zilele, să zâmbiți din dragoste, să vă 

bucurați în contemplarea revelațiilor mele care vă anunță că după acest timp va veni pacea, că totul se va 

reînnoi, iar harul și virtutea vor fi forțele care îl vor mișca pe om. 

56 Pregătesc toate națiunile, toate casele și inimile pentru a le trimite mesajul meu de pace și de unire. 

După ultima bătălie pe care o va duce omenirea, Împărăția Mea se va apropia de sufletul omului pentru a 

se stabili în el pentru totdeauna. Vă las ca luptători ai binelui împotriva răului, pentru ca voi să distrugeți 

orice element de război, orice sămânță de viciu sau de boală. Rămâi alături de oameni în aceste vremuri de 

criză și dăruiește toată dragostea ta pentru a le alina suferința. 

57 În acest timp, Eu am transmis Cuvântul Meu prin intermediul multor purtători de cuvânt. Ea a fost 

întotdeauna revelată cu aceeași esență, înțelesul ei este același. M-am folosit de bărbați și femei needucați, 

simpli, pe care i-am folosit ca instrumente pentru a transmite Cuvântul Meu revigorant, iubitor și înțelept. 

După plecarea mea, după ce îmi veți uni învățăturile și veți explora fiecare dintre inspirațiile mele, veți 

recunoaște perfecțiunea și veți elimina imperfecțiunea. Nu-mi atribuiți Mie partea care se cuvine 

purtătorului de voce. Vă voi lumina pentru ca voi să uniți într-o singură carte cele trei părți pe care le-am 

dat în cele trei timpuri și care constituie o singură lucrare. De aceea, vă vorbesc din nou și din nou despre 

Moise, Mesagerul primei ere. Reînvie amintirea lui Iisus și a faptelor sale și unesc cu ea manifestarea mea 

din cea de-a treia eră ca Spirit Sfânt. 
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58 Ori de câte ori veți fi în pace și uniți, o, discipoli, vă voi da revelațiile Mele. Fețele voastre vor 

reflecta atunci sufletul plin de sinceritate. Te voi lăsa în posesia tuturor darurilor tale, iar de dincolo îți voi 

urmări pașii, îți voi vedea acțiunile, căci voi fi foarte aproape de tine în templu și în casa inimii tale. 

59 Văd că îi îndepărtezi pe copii pentru că tu crezi că nu înțeleg Cuvântul Meu. Dar voi nu vă amintiți 

că v-am spus că în aceste trupuri mici locuiesc suflete mari care știu multe lucruri despre Mine. Nu le 

închideți ochii la lumina acestei Lucrări, deși ei tânjesc să asiste la împlinirea profețiilor. Activitatea 

dumneavoastră va fi confirmată prin intermediul acestora. 

Această lume nu se va opri în dezvoltarea sa spre spiritualizare. Vă chem la diferite vârste, pentru că 

sufletul spiritului nu are vârstă, nu are sex, esența sa este eternă, este similar cu Mine. Bucurați-vă de 

lumina acestor suflete și rugați-vă încă de la primii lor pași pentru împlinirea misiunii lor pământești. 

60 Rugăciunea voastră în această zi este o pledoarie pentru pace în lume. Mă transform în mesagerul 

vostru. Pentru fiecare faptă bună pe care o voi face, pentru fiecare iertare a ta voi ierta un popor. Sămânța 

ta va fi înmulțită de Mine în veșnicie. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 265  
1 Discipoli, veniți la scaunul meu și reflectați la învățăturile mele. Veți vedea cum, prin reflecția 

voastră, veți descoperi sensul pe care îl conține acest cuvânt, care vă va dezvălui adevăratul sens al vieții 

voastre. 

2 Dacă oamenii ar fi recunoscut de la început și în toate timpurile că scopul său era perfecțiunea 

sufletului, existența lor ar fi fost diferită și faptele lor ar fi fost diferite. Dar omul, încă de la primii săi pași, 

s-a considerat proprietarul a ceea ce îi fusese pus la dispoziție doar pentru o scurtă perioadă de timp și a 

folosit în scopuri necinstite tot ceea ce îi fusese încredințat pentru lucrări nobile. 

3 Vedeți cum această lume se străduiește să descopere doar gloria și puterea pământească cu știința 

sa, fără să se îngrijească de perfecțiunea sufletului său. Dar dacă sufletul nu-și dezvoltă facultățile și nu 

aplică virtuțile care există în el, nu va putea avea în viața sa dragoste sau sentimente de adevărată milă. 

4 Mulți doresc să-și elibereze sufletul de această viață materialistă, coruptă și egoistă care domină în 

lume. Dar ei nu se pot elibera pentru că lupta vieții este atât de complicată, amară și dificilă pentru ei, încât 

până și sufletul este legat de grijile și problemele vieții umane. 

5 Dacă existența ta pe pământ ar fi mai ușoară, lupta vieții ar fi și ea mai mică, iar sufletul tău ar 

avea libertatea și timpul necesar pentru a se ocupa de îndeplinirea sarcinilor care îi revin. 

6 Nu vă revine vouă, micii mei discipoli, sarcina de a realiza transformarea umanității, pentru că 

aceasta este o lucrare care vă depășește puterile. Dar voi trebuie să răspândiți acest mesaj divin care 

trebuie să-i elibereze pe oameni de marile erori în care au trăit. 

7 Această lucrare de a semăna sămânța spirituală în astfel de câmpuri uscate necesită credință, iubire 

și efort, ca orice lucrare măreață. De aceea, vă spun că nu trebuie să vă îndoiți nici măcar o clipă de 

realizarea planurilor mele divine, pentru că, dacă v-ați îndoi, nu ați realiza nimic eficient. Sarcina voastră 

este de a lucra ca membri ai acestei uniuni de discipoli pe care o pregătesc în prezent. 

8 Nu vă gândiți că sunteți fondatorii acestei lucrări spirituale. Înțelegeți că voi sunteți continuatorii 

altor eforturi anterioare, a altor lucrări realizate de frații voștri în vremuri mai vechi. 

9 De aceea v-am spus că învățătura pe care v-am adus-o astăzi este aceeași ca și înainte și că a fost 

întotdeauna - dacă descoperiți vreo diferență în ea, aceasta se referă doar la forma exterioară. Pentru că 

forma în care v-am dat învățătura Mea în fiecare epocă a fost în funcție de dezvoltarea spirituală pe care 

omenirea a atins-o și, de asemenea, în funcție de oamenii cărora M-am adresat. 

10 Destinul vostru a fost să Mă primiți în acest timp. Misiunea voastră nu va fi mai puțin importantă 

decât cea pe care am încredințat-o mesagerilor și apostolilor mei din vremurile trecute. Cuvântul meu 

împreună cu puritatea faptelor voastre vor fi sămânța roditoare destinată să înflorească în inimile 

oamenilor. 

11 Ați putea, cu cuvintele mele și cu exemplul vostru, să schimbați viețile unor oameni și națiuni care, 

timp de multe secole, au trăit o existență departe de spiritualitate? 

12 Înțelegeți că trebuie să vă pregătiți dinainte, până când veți fi gata să fiți maeștri în această 

învățătură, și vă puteți lua semenii de mână cu dragoste, ca pe niște copii mici, pentru a-i ghida pas cu pas 

de la prima lecție până la ultima. 

13 Nimeni nu trebuie să irosească un timp atât de prețios ca cel prezent, nici să aștepte ca viitorul să-și 

îndeplinească misiunea fără să se fi folosit cum se cuvine de prezent, care, deocamdată, este cel pe care 

trebuie să-l ai la inimă, pentru a nu dispera când va veni ora bătăliei. Încrederea ta în ceea ce vei predica 

trebuie să fie deplină și trebuie să alungi teama că sfaturile tale vor fi anulate cu ușurință de excentrici și 

materialiști. 

14 Cel care se teme o face pentru că nu este pe deplin convins de adevărul Meu, iar pentru acesta este 

necesar să fie testat până când flacăra credinței va arde din inima sa. 

15 Când discipolul a atins harul de a fi Maestru, prezența și cuvintele sale vor fi iubitoare, 

prietenoase, convingătoare. El va acționa în așa fel încât să insufle încredere din prima clipă. Cuvântul său 

va dovedi că el are cu adevărat cunoștință de ceea ce vorbește, că are o convingere absolută de ceea ce 

învață și că o lumină superioară îl luminează. Când bunul ucenic se va trezi atacat de adversarii săi, îi va 

aștepta cu calm, pentru că inima lui nu se va teme de nimic și pentru că încrederea sa în Cel care l-a învățat 

este deplină. 
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16 Adevărat vă spun că oricine vrea să Mă urmeze și să fie ucenicul Meu trebuie să se dezbrace de 

haina ipocriziei și să se îmbrace cu sinceritatea și veridicitatea pe care a văzut-o la Maestru, căci Eu sunt 

Adevărul. 

17 Este necesar ca semănătorii de adevăr să apară pe pământ și să răspândească peste tot balsamul 

meu, pentru ca surzii să audă și orbii să vadă lumina mesajului meu. 

18 Dumnezeu vrea doar binele creaturilor sale. Fericiți sunt toți cei care colaborează la realizarea 

acestui bine. 

19 Ecoul cuvântului meu și a ceea ce faceți voi a ajuns să fie cunoscut în multe locuri - mai departe 

decât credeți. Și chiar dacă oamenii sceptici la care a ajuns vestea manifestării mele nu pot crede într-o 

învățătură care va transforma această lume de conflicte într-o familie fraternă, să nu vă preocupe această 

incredulitate și nici câți ani trebuie să treacă până când se vor converti. Luptați, munciți pentru această 

lucrare, pentru că astfel veți crea treptat o lume a armoniei, iar sămânța se va răspândi din ce în ce mai 

mult. 

20 Oameni buni, perioada actuală este una de testare pentru voi - folosiți-o. Nu-ți va folosi la nimic să 

te căiești mai târziu și să spui: "Doamne, iartă-mi slăbiciunea". Vă spun că nu veți putea recâștiga șansa pe 

care ați pierdut-o, ci doar prin fapte și mărturii ale legii mele. 

21 Vă las acest sfat părintesc pentru ca voi să reflectați la tot ceea ce v-am spus și, așa cum Tatăl 

vostru din ceruri și-a conceput un plan de iubire, de viață și de instruire pentru creaturile Sale, tot așa și 

voi, inspirați de El, ar trebui să vă concepeți un plan de iubire, de umilință, de ascultare, de perseverență și 

de răscumpărare. 

22 Omul a fost preocupat mai mult de viața sa umană decât de viața sa spirituală, chiar dacă a fost 

adesea conștient de faptul că viața umană este trecătoare, iar cea spirituală eternă. Acesta este motivul 

pentru care, deși a progresat în civilizația și în știința sa, a stat pe loc din punct de vedere spiritual și s-a 

scufundat în somnul religiilor sale. 

23 Priviți o religie după alta și veți vedea că niciuna dintre ele nu dă dovadă de dezvoltare, desfășurare 

sau perfecțiune. Fiecare dintre ele este proclamată ca fiind cel mai înalt adevăr, dar întrucât cei care o 

profesează cred că găsesc și cunosc totul în ea, nu fac niciun efort pentru a avansa cu un pas mai departe. 

24 Revelațiile divine, legea lui Dumnezeu, învățătura mea și proclamațiile mele v-au făcut să 

înțelegeți de la început că omul este o ființă supusă evoluției. Atunci de ce niciuna dintre confesiunile 

voastre nu confirmă și nu verifică acest adevăr? Eu vă spun: Numai acea învățătură care trezește sufletul, 

care aprinde lumina în el, care îl încurajează și îi dezvăluie ceea ce ține în el, care îl ridică de fiecare dată 

când se împiedică și îl face să înainteze fără oprire - numai această învățătură este inspirată de adevăr. Dar 

nu este aceasta exact ceea ce învățătura mea v-a dezvăluit în toate timpurile? Cu toate acestea, mult timp 

ați stat pe loc din punct de vedere spiritual, pentru că ați fost mai mult preocupați de ceea ce ține de viața 

voastră pe pământ decât de ceea ce ține de sufletul vostru. Dar, pentru a nu abandona complet 

spiritualitatea, v-ați modelat religiile în așa fel încât să nu interfereze câtuși de puțin cu îndeplinirea 

muncii și a îndatoririlor voastre pe pământ. Apoi, când urmezi acea tradiție religioasă, crezi că îi faci 

dreptate lui Dumnezeu, cauți să-ți liniștești conștiința și crezi că îți asiguri intrarea în împărăția cerurilor. 

25 Câtă ignoranță, omenie! Când te vei trezi în sfârșit la realitate? Nu vă dați seama că atunci când 

urmați obiceiurile voastre religioase, nu Îmi dați nimic, iar sufletul vostru pleacă gol? 

26 Dacă părăsiți bisericile voastre și spuneți: "Acum mi-am îndeplinit datoria față de Dumnezeu", ați 

căzut într-o mare eroare, deoarece credeți că Mi-ați dat ceva, deși ar trebui să știți că nu puteți să-mi dați 

nimic, ci că puteți primi mult de la Mine și vă puteți da mult vouă înșivă. 

27 Credeți că împlinirea Legii se limitează la a merge în acele locuri, iar aceasta este o altă mare 

eroare. Pentru că aceste locuri ar trebui să fie școala în care elevul ar trebui să învețe pentru mai târziu. 

Înapoi în viața de zi cu zi, el trebuie să aplice în practică lecția învățată, ceea ce reprezintă adevărata 

împlinire a Legii. 

28 Vedeți câtă discordie există între frați și surori, câte tragedii între soți, câtă imoralitate și viciu, câte 

războaie între națiuni? Totul își are cauza în abandonarea și îndepărtarea ta de legile divine. 

29 Oamenilor le lipsește educația spirituală, le lipsește cunoașterea dezvoltării lor. 

30 Durerea sfâșietoare care se abate asupra acestei lumi sub multe forme este efectul greșelilor comise 

de oameni. Dar ei nu realizează dreptatea mea - unii sunt orbiți de ambiție, iar alții de ură. 
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31 Cine va fi capabil să elimine răul dintre oameni? Vreo durere supraomenească sau vreo încercare 

infinit de dureroasă? Nu, oameni buni. Durerea o va opri doar pentru o perioadă scurtă de timp. Dar 

această scurtă perioadă de timp le va servi oamenilor să reflecteze, să se indigneze și să se calmeze din 

nou, iar apoi vor simți singura putere, singura lumină care îi poate salva, și anume legea mea. 

32 Discipoli, înțelegeți sensul revelației pe care v-am dat-o. Gândiți-vă la importanța acestui mesaj 

pentru sufletele oamenilor. Atunci veți înțelege de ce am venit să vă vorbesc și de ce manifestarea Mea a 

avut loc printre voi pentru o perioadă de timp. 

33 Oh, dacă ați ști cu toții că atunci când menționez religiile voastre și formele de cult pe care trebuie 

să le urmați, nu încerc să vă judec sau să vă rănesc! Dacă ați înțelege dorința divină a Maestrului de a vă 

iubi unii pe alții și de a aplica învățătura Duhului în viața voastră umană! Dar știu că inima voastră este 

încă împietrită și că îi veți persecuta pe noii mei mesageri și vă veți bate joc de noile mele revelații, așa 

cum ați făcut în trecut. 

34 În ciuda tuturor acestor lucruri, lumina mea va străluci ca un fulger de la Est la Vest și va elibera 

sufletele. 

35 Rugați-vă, ucenicilor, iar rugăciunea voastră să fie semnul că ați înțeles această învățătură, pentru 

ca mâine să puteți exprima prin faptele voastre cunoștințele dobândite prin cuvântul meu de învățătură. 

36 Trebuie să vă străduiți să înțelegeți lucrarea pe care v-am încredințat-o, pentru că numai așa veți 

reuși ca mărturiile voastre să conțină esență și adevăr. 

37 Înțelegeți, de asemenea, că dacă cunoștințele voastre în învățătura mea nu sunt suficiente, credința 

și convingerile voastre vor fi în pericol atunci când dușmanii luminii din voi vor lupta împotriva lucrării 

mele. 

38 V-am spus că veți vedea spiritiști apărând peste tot în lume, deși nu au auzit acest cuvânt, și că, 

dacă le veți observa modul de a acționa și le veți asculta cuvintele, veți fi uimiți când veți recunoaște 

intuiția și ideea clară pe care o au despre spiritism. Dar vă mai anunț că, după plecarea mea, vor apărea 

grupuri și secte care se vor numi spiritualiști, deși viața și lucrările lor vor fi negarea spiritualității. Ei vor 

veni la voi în opoziție și vă vor căuta imperfecțiunile pentru a vă respinge și a vă numi impostori. 

Chiar dacă vă îndoiți, chiar și printre voi înșivă - printre cei care au fost hrăniți cu acest cuvânt - vor fi 

unii care se vor ridica împotriva fraților și surorilor lor și vor lua armele răzvrătirii și ale amăgirii. 

39 Ce arme ai putea folosi împotriva acestor forțe dacă credința ta nu este fermă și cunoștințele tale nu 

sunt mari? 

40 Să nu credeți că sunt nerăbdător să vă dau arme pentru a vă apăra credința împotriva ostilității. Nu 

vreau să vă certați cu ei, cu atât mai puțin să-i respingeți și să le închideți ușile. Voința mea este ca tu să 

rămâi calm la posturile tale, astfel încât să nu fii niciodată surprins și pentru ca oricine va veni să te caute 

să te găsească rugându-te și studiind Cuvântul meu. 

41 Veridicitatea lucrărilor voastre va fi cea mai bună armă pe care ar trebui să o folosiți împotriva 

celor care vor să vă distrugă. 

42 Vreau soldați fermi în rândurile mele, soldați curajoși care știu cum să apere adevărul, nu legiuni 

de fanatici care, în ignoranța lor, îmi profanează munca în loc să o onoreze. Nu vreau mulțimi de oameni 

cu puțină credință care își pierd inima în fața luptei și fug pentru că se consideră incapabili să lupte. 

43 Examinați-vă pe voi înșivă și dacă, după ce M-ați ascultat atât de mult timp, vă simțiți incapabili să 

luptați, acest lucru vă va face să înțelegeți că nu ați folosit cuvântul Meu, că nu ați înțeles scopul chemării 

Mele și că ați dormit fără să auziți chemarea la trezire care răsună neîncetat în proclamarea Mea. 

44 Nu vă spun că sunteți pierduți și că trebuie să fiți inevitabil învinși de persecutorii voștri. Nu, 

dimpotrivă, vă spun că timpul este încă prielnic pentru a vă examina în amănunt lucrările, fie că sunt de 

natură spirituală sau umană - pentru a vă observa îndeaproape acțiunile, astfel încât să puteți descoperi tot 

ceea ce este eronat, fals și nedemn de Lucrarea mea. Odată ce ați reușit ca acțiunile voastre să fie marcate 

de sinceritate și puritate, nu veți mai avea de ce să vă temeți. Pentru că adevăratul spiritualism vă va pune 

pe calea împlinirii tuturor legilor, motiv pentru care nimeni nu vă va putea condamna. 

45 Trebuie să știți că armele credinței nu trebuie folosite doar pentru a vă apăra, ci că 

responsabilitatea voastră va merge dincolo de voi înșivă. Căci fiecăruia dintre voi i s-a încredințat o 

mulțime de oameni pentru care trebuie să vegheze, să se roage și să lupte până când îi va scăpa de 

încercări. 
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46 Mă veți putea auzi în continuare în multe alte devoțiuni de dimineață și vă veți întări cunoștințele 

și credința. Atunci vei simți în ființa ta o forță necunoscută și o încredere nemărginită. Această siguranță 

de sine și acest calm în fața luptei vă vor fi date prin credință, iar cunoașterea va da valoare la ceea ce ați 

găsit în Cuvântul Meu. 

47 Vreau ca voi să formați un popor al păcii. Pentru aceasta vă învelesc în mantia iubirii mele. 

48 Iubiți oameni: Astăzi mi-ați vorbit în limbajul Spiritului și Eu v-am răspuns cu pacea Mea. 

49 Când vă gândiți că în curând nu veți mai auzi acest Cuvânt care a fost apărarea voastră, vă umpleți 

de tristețe și vă gândiți că venirea Mea în acest timp, deși aparent lungă, a fost în realitate scurtă. Dar eu vă 

întreb: Cum se numește "întoarcerea mea"? Este vorba de perioada care acoperă anii dintre 1866 și 1950, 

care marchează momentul în care Eu vă dau Cuvântul Meu? 

50 Vă spun cu adevărat, această manifestare prin intermediul organului uman de înțelegere a fost doar 

o pregătire pentru ca voi să intrați în timpul dialogului dintre spirite, când veți avea parte de revenirea Mea 

deplină în "duhul de pe nor", așa cum a fost anunțat ucenicilor Mei în Betania. 

51 Luați aceste instrucțiuni pe care vi le dau prin intermediul purtătorului de voce ca pregătire pentru 

acel moment în care nu mai este intelectul cel care primește lumina Maestrului, ci spiritul vostru. 

52 Aceasta este noua promisiune și noul obiectiv pentru voi. Nu uitați că mesajul pe care l-ați primit 

prin intermediul purtătorului de voce a fost transmis printr-o ființă umană și că, oricât de spiritualizat ar fi 

acesta, nu este în întregime lipsit de imperfecțiuni și impurități. Astfel, vă puteți imagina acum 

perfecțiunea cu care veți primi concertul Cuvântului meu atunci când acesta va ajunge direct la spiritul 

vostru, fără a fi nevoie de transmițători, fără a trebui să treacă mai întâi prin auzul sau creierul vostru. Ea 

va ajunge mai întâi la spirit, iar spiritul își va asuma sarcina de a ilumina sufletul și de a înnobila inima. 

53 Ați auzit multă vreme această învățătură în care trebuia să căutați sensul pentru a vă hrăni cu ceva 

divin. Mâine, când veți fi capabili să primiți inspirație de la spirit la spirit, sufletul vostru nu va mai primi 

cuvinte umane, ci esență divină, iar voi veți avea sarcina de a transmite această esență în gânduri, în 

cuvinte și în opere, astfel încât să fiți mediatorii între Domnul vostru și umanitate. 

54 Înțelegeți, discipoli, că această perioadă de proclamare de către purtătorii mei de voce a avut ca 

scop să vă învețe să înțelegeți limbajul divin. Aceasta a fost lecția de bază a Maestrului pentru discipolii 

săi. 

55 În timp ce ascultați acest cuvânt, astăzi aveți sentimentul prezenței mele, motiv pentru care vă 

temeți de ziua în care nu-l veți mai auzi. Dar eu vă spun: Dacă sunteți în comuniune cu Mine de la spirit la 

spirit, prezența Mea va fi simțită de discipolii Mei cu și mai multă claritate și puritate. 

56 Mare va fi încântarea celor care Mă simt astfel în inima lor. Ei nu vor spune niciodată: "Maestrul 

va pleca în curând" sau "Se apropie ziua în care Domnul ne va lăsa fără Cuvântul Său". Nu, atunci ucenicii 

vor ști că Tatăl a fost întotdeauna cu copiii Săi, că nu a plecat niciodată, că oamenii au fost cei care nu au 

știut întotdeauna să fie cu Mine. 

57 Astăzi, spuneți dumneavoastră: "Dumnezeu este în noi", dar voi o spuneți fără să o simțiți și fără să 

o înțelegeți, pentru că materializarea voastră vă împiedică să simțiți Prezența mea în ființa voastră. Dar 

odată ce spiritualizarea va face parte din viața voastră, veți experimenta adevărul prezenței mele în fiecare 

persoană. Vocea mea va răsuna în conștiințe, judecătorul interior va fi auzit și căldura Tatălui va fi simțită. 

58 Vă învăț multe lucruri și vă pregătesc ca să primiți cu bucurie venirea timpului nou. Dar totuși văd 

tristețe în multe inimi, pe măsură ce se apropie ziua ultimului Meu cuvânt. Cei care plâng și sunt 

împovărați de tristețe sunt cei care M-au auzit, dar nu M-au înțeles și care nu vor fi pregătiți în ceasul 

încercării. 

59 Întotdeauna v-am spus: Căutați sensul divin în miezul acestor cuvinte pe care purtătorii de voce le 

pronunță în extazul lor. Dacă vă mulțumiți cu forma exterioară a acestor declarații, veți da un caracter 

divin multor cuvinte care vin din partea omului și atunci veți fi pe cale să cădeți într-un nou fanatism și 

idolatrie. 

60 Trebuie să înțelegeți că sunteți destinați să aduceți Buna Vestire omenirii, că sunteți pe cale să vă 

instruiți semenii cu dragostea, răbdarea și mila cu care v-am învățat, repetând lecțiile atunci când este 

necesar și întorcându-vă înapoi atunci când este necesar să reamintiți primele pagini. 

61 Amintiți-vă cum v-am vorbit în multe ocazii despre viața spirituală dinainte ca omul să existe - 

despre apariția omului pe pământ, despre primele Mele porunci și primele Mele revelații. Amintiți-vă de 
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câte ori v-am vorbit despre drumul omenirii de-a lungul veacurilor, despre succesele și aberațiile sale, 

despre evoluția sa ascendentă și declinul său - despre cei iluminați ale căror nume sunt păstrate cu respect 

datorită exemplelor mărețe și nobile pe care vi le-au lăsat, precum și despre numele altora a căror 

depravare a scris de neșters istoria omenirii, ca nu cumva să vă comportați ca ei. 

62 V-am reamintit numele mesagerilor mei prin care ați primit mesaje, porunci, profeții și învățături. 

63 Astfel, am unit conținutul tuturor învățăturilor anterioare într-o singură învățătură. 

64 Spiritismul este moștenirea în care cele trei Testamente sunt unite într-o singură carte spirituală. 

65 Toate învățăturile mele sunt menite să vă pregătească pentru lupta de după 1950 - o perioadă în 

care nu veți mai auzi lumea spiritelor prin intermediul "purtătorilor de daruri". Și ea și-a limitat timpul 

pentru această formă de manifestare. Dar aceste ființe binecuvântate, îngeri păzitori, sfătuitori, mângâietori 

și protectori ai acestui popor v-au pregătit astfel încât, după acest timp, veți continua să vă amintiți de ei, 

să le simțiți prezența și să primiți ajutorul lor. 

66 Pentru ce a venit lumea spiritelor în acest moment? - Pentru a vă explica Doctrina mea prin 

cuvântul și lucrările sale, pentru a vă învăța să interpretați revelațiile mele și pentru a vă ajuta să le 

înțelegeți sensul. 

67 Niciodată nu v-au dat învățături de prisos, niciodată nu v-au dezvăluit ceea ce nu era încă timpul să 

știți, niciodată nu au venit să vă stârnească curiozitatea sau să vă insufle științe sau abilități misterioase. 

Misiunea lor era diferită, măreția sufletească și lumina lor nu le permitea să cadă în materializări obișnuite, 

pentru că făcuseră din legea iubirii idealul spiritului lor. 

68 Această lume spirituală a venit la porunca divină pentru a comunica pentru o scurtă perioadă de 

timp în mod uman, pentru a lăsa impresia fraternității sale generoase, mărturia existenței sale și dovada 

prezenței sale printre oameni. 

69 Ei v-au spus că, atunci când nu vă vor mai vorbi prin buze umane, nu se vor îndepărta de voi - 

dimpotrivă. Ei tânjesc după sensibilitatea voastră pentru a vă permite să le simțiți prezența și mai 

îndeaproape în zilele următoare. 

70 Dacă voi, oameni buni, învățați să vă folosiți darurile, dacă ajungeți cu adevărat să fiți în armonie 

cu lumea spiritelor, vă spun că veți lăsa în calea voastră o dâră de minuni. 

71 Este necesar ca în acest timp să apară cei cu inima tare din aceste mulțimi, profeții buni, sfetnicii 

buni - cei care prin viața și cuvintele lor știu cum să conducă poporul pe calea trasată de Mine - cei care 

știu cum să păstreze imaculate paginile învățăturii Mele. 

72 Cine sunt acești oameni puternici despre care vă vorbesc? Vă spun doar că îi pregătesc în prezent 

cu cuvântul Meu, astfel încât, atunci când va veni sfârșitul acestei manifestări, ei să se ridice și să 

încurajeze poporul și, prin credința lor, să nu permită mulțimilor să se împrăștie. 

73 Cuvântul care va ieși de pe buzele lor vă va aminti mereu că v-am lăsat ca martori ai comunicării 

mele cu oamenii și vă vor spune neîncetat că sunteți destinați să vestiți omenirii că am venit în Spirit. 

74 Nu voi mai veni să devin om sau să mă materializez printre oameni, nu voi mai veni să mă 

întrupez pe acest pământ. Veți vorbi despre aceasta semenilor voștri, face parte din crucea voastră. Dar știu 

că veți putea suporta. 

75 Fiți liniștiți, pentru că v-am spus deja că ceea ce a făcut Cirenaeus pentru Isus când l-a văzut 

epuizat de povara crucii, eu fac astăzi pentru toți cei care au nevoie de ajutorul meu, însoțindu-i pas cu pas 

până în vârful muntelui care este viața voastră, unde vă veți ridica la crucea destinului vostru. 

76 Veți experimenta apoi cât de satisfăcător este să încheiați o lucrare lăsându-vă inima să se deschidă 

în acel moment, așa cum s-a deschis coasta Maestrului pentru a vărsa sângele care vorbea despre iubire, 

viață, iertare. 

77 Aceasta este învățătura pe care o sădesc în prezent în inima oamenilor duhovnicești trinitarieni-

marianieni. 

78 "Oameni duhovnicești", pentru că primesc lumina Duhului divin; "trinitari", pentru că Îl 

recunoașteți pe Dumnezeu în cele trei faze ale revelației în care S-a făcut cunoscut omenirii; și "mariani", 

pentru că recunoașteți această tandrețe divină ca pe scara care vă duce la Tatăl, ca pe Avocatul care vă 

întărește, vă mângâie și vă purifică, înlăturându-vă aroganța și transformându-vă în copii plini de blândețe 

și smerenie în fața Domnului. 
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79 Nu uitați această iubire atât de tandră, căci nu sunteți întotdeauna suficient de pregătiți pentru a 

ajunge la Mine. Dar dacă aveți încredere în ea, veți simți în curând ajutorul ei. 

80 Amintiți-vă: "Dacă nu vă veți face ca niște copii, nu veți putea intra în împărăția cerurilor". 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 266  
1 Eu sunt Maestrul. Veniți să vă bucurați de cuvântul de învățătură al învățăturii veșnice. Chiar și 

atunci când nu Mă fac cunoscut prin aceste creiere, cuvântul Meu de învățătură este prezent. 

2 Vouă vă dau Cuvântul Meu doar pentru scurte momente, pentru că sunteți atât de imaturi încât nu 

ați putea suporta să ascultați instrucțiunea eternă care răsună neîncetat în infinit și care vorbește tuturor 

ființelor, tuturor sufletelor în diferitele lor lumi de viață. 

3 Eu vă spun doar adevărul. De ce se îndoiesc mulți de ceea ce vă dezvălui? Sunteți, de asemenea, 

un adevăr. Cum se face că, deși crezi în adevărul tău și în existența ta, nu crezi în a mea? Nu știți că 

adevărul este unul singur? 

4 Vă dau aici un scurt și mic discurs de învățătură pentru ca voi să îl puteți înțelege. Dar chiar și în 

această formă o păstrezi doar pentru o perioadă scurtă de timp pentru a o uita ulterior. 

5 Acolo, în împărăția spirituală, unde lumina adevărului este mereu aprinsă, cuvântul meu de 

învățătură este veșnic, iar cei care îl ascultă nu se plictisesc niciodată să-l audă, pentru că pentru ei 

învățătura mea este viața lor, așa cum pentru voi este aerul pe care îl respirați. Vai de cei care trăiesc aici, 

în lume, fără cuvântul meu de învățătură în sufletul lor, doar pentru că nu se pregătesc să-l audă! Câți sunt 

printre aceștia care, din lipsă de ajutor, cad prin speranța stinsă - fără idei despre Dumnezeu în inimile lor, 

pierduți, orbi, surzi. Dar eu vă întreb: Unde se duc cei care au șters din ființa lor poruncile divine, care sunt 

calea și lumina sufletului? 

6 Biete creaturi care naufragiază pentru că nava lor este dezorientată și nu reușesc să descopere 

lumina farului. 

7 Vă caut și vă dau lumina mea, pentru ca voi să intrați pe cale și să înțelegeți care este învățătura pe 

care Maestrul v-o dă neîncetat prin viață. 

8 La ce bun ca o persoană să fie puternică din punct de vedere fizic dacă nu este puternică din punct 

de vedere mental? 

9 Vă aduc mai aproape de realitatea, de adevărul de care v-ați îndepărtat. Pentru că atunci când ați 

respins viața superioară, care este cea a spiritului, v-ați dat pe voi înșivă vieții inferioare, care este cea a 

lumii materiale. 

10 Întoarceți-vă pe calea vieții adevărate și veți fi din nou aproape de adevărata voastră ființă. Calea 

despre care vă vorbesc este cea pe care o veți găsi atunci când veți echilibra spiritualul cu fizicul, când veți 

cunoaște adevărul pe care îl purtați în voi înșivă. Pentru că atunci partea voastră superioară a ființei, care 

este spiritul, va spune: "Eu sunt cel care aduce lumina, cel care cunoaște calea, cel care posedă legea. Prin 

urmare, eu voi fi cel care va determina și va guverna acțiunile corpului meu." Odată ce vorbiți în acest fel, 

înseamnă că lumina a strălucit în ființa voastră și reflecția ei a ajuns la inima omului. 

11 Oh, dacă trupul tău ar putea absorbi ceea ce sufletul tău spiritual primește datorită capacității sale 

vizionare! Căci sufletul spiritului nu încetează niciodată să vadă, chiar dacă trupul, din cauza materializării 

sale, nu percepe nimic din el. Când veți ști cum să vă interpretați sufletul spiritului? 

12 Ascultați cuvântul meu, îmbrățișați învățătura mea care vă învață să luptați și să învingeți 

adversitatea, să nu fugiți de încercări, să nu disperați în fața sacrificiului. 

13 Le spun tot timpul discipolilor mei: Nu vă temeți, înțelegeți că v-am dat puterea spiritului pentru a 

fi victorioși în toate încercările. Puterea spiritului este mai mare decât cea a trupului. Dar dacă ceața densă 

a problemelor tale umane te face să nu vezi nimic, risipește și risipește această ceață prin lumina credinței. 

Apoi, dincolo de această ceață, veți vedea un orizont care se unește cu infinitul și vă invită să mergeți mai 

departe și să vă umpleți de pace. 

14 Cei care învață să își depășească propriile probleme le vor înfrunta apoi pe cele ale semenilor lor 

pentru a-i ajuta în lupta lor. 

15 Să știi că această viață este o bătălie, dar că ești destinat să câștigi. Pentru că lumina mea, care este 

în fiecare dintre voi, nu va fi niciodată învinsă de forțele întunecate ale răului. 

16 Trebuie să fiți victorioși, pentru că numai în victoria voastră veți primi revelația misterelor care vă 

vor fi dezvăluite în această viață și în cea spirituală. 

17 Oameni luptători de-a lungul timpului: Va veni vremea când nu veți mai lupta în acest fel. 

"Cețurile", necazurile, problemele și încercările vor lua sfârșit - atât ale voastre, cât și ale altora. 
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18 Nu vă îngrijorați când vă spun că trebuie să-l ajutați pe aproapele vostru pe calea dureroasă a vieții. 

Sufletele puternice își pot purta crucea lor și a altora și îi pot ajuta cu plăcere pe cei mici și slabi. Ei caută 

mereu răni pe care să le vindece. 

19 Binecuvântat să fie cuvântul celui care, atunci când vorbește celor suferinzi, vindecă rănile, le 

închide și le face uitate. Acesta cunoaște sarcina balsamului pe care i l-am pus în inimă. 

20 Puternic este cel care, atunci când se vede înconjurat de dificultăți sau pericole, imploră puterea 

spiritului său, învinge frica sufletului centrat pe trup, luptă, învinge și triumfă pentru că credința l-a făcut 

să știe de ce este capabil spiritul. 

21 Am vrut să vă spun că, acolo unde vă cheamă lupta, trebuie să vă propuneți cu încredere absolută 

că înțelepciunea, dreptatea și credința vor învinge întotdeauna greutățile și pasiunile necurate care le stau 

în cale. 

22 Știți cât timp a fost nevoie pentru ca darurile voastre să se desfășoare? Vă spun că ele au fost în voi 

din momentul în care spiritul a venit la viață. Cât de mare va fi încântarea spiritului când va putea spune 

trupului și lumii: Te-am cucerit! 

23 Discipoli, v-am dat toate învățăturile de care sufletul are nevoie în dezvoltarea sa. 

24 Ferice de cei care recunosc adevărul, căci ei vor găsi repede "calea". Alții resping întotdeauna 

învățăturile divine pentru că lucrările lor par a fi mai bune decât ale mele. 

25 Vă iubesc pe toți. Eu sunt păstorul care-și cheamă oile, care le unește și le numără și vrea mai 

multe în fiecare zi - care le hrănește și le mângâie, le îngrijește și se bucură când vede că sunt multe, deși 

uneori plânge când vede că nu toate sunt ascultătoare. 

26 Acestea sunt inimile voastre: mulți dintre voi vin la mine, dar puțini sunt cei care mă urmează cu 

adevărat.  

27 Priviți purtătorii de cuvânt prin ale căror buze vă dau Cuvântul Meu: Ei și-au luat crucea misiunii 

lor. Ei știu că mulți se îndoiesc de darul lor, dar își continuă cu blândețe drumul. Ei își amintesc că și 

oamenii din Era a doua s-au îndoit de Mine, spunând că nu sunt Mesia, că nu sunt Hristos. Ei își amintesc 

că am fost adus la cruce de cei care nu au vrut să accepte adevărul. Prin urmare, și-au luat crucea misiunii 

lor cu predare. 

28 Oameni buni, am fost cu voi, mantia mea de iubire s-a întins dincolo de locul de adunare unde mă 

ascultați. Toți, fără excepție, ați fost plini de Duhul Meu și de iubirea Mea. 

29 Cuvântul meu este un loc liniștit de pace. Căutați-o atunci când vă simțiți obosiți, triști, obosiți sau 

bolnavi. În ea veți găsi încurajare, sănătate și credință pentru a trăi și a lupta. 

30 Vreau ca voi să fiți fervenți, umili și ascultători față de voința mea și să nu fiți niciodată ca aceia 

care îmi pun la încercare puterea sau nu au încredere în dreptatea mea. Căci știți că cel ce face așa ceva se 

supune la judecată. 

31 Indiferent dacă credeți sau nu vreți să credeți că Eu Mă manifest în această formă: Ascultați cu 

respect și blândețe până când sunteți pe deplin convinși că ceea ce există în centrul acestei manifestări este 

adevăr sau minciună. 

32 Dacă ați ști câte lacrimi de pocăință au fost vărsate de cei care au negat adevărul acestei 

manifestări, care au blasfemiat împotriva celor care cred în cuvântul pe care îl auziți și de cei care și-au 

bătut joc de purtătorii mei de cuvânt. Astăzi nu știu cu ce cuvinte ar putea șterge acele fraze jignitoare și 

lipsite de respect care au ieșit de pe buzele lor, și nici nu știu cu ce fapte ar putea să-l împace pe Maestrul 

lor. 

33 Vreau să înveți să nu fii neglijent în judecata ta și nici să lași primele impresii să te determine în 

grabă. Vă dau acest indiciu pentru ca, atunci când interpretați Cuvântul meu, dar și atunci când trebuie să 

judecați doctrine, religii, filosofii, culte, revelații spirituale sau științe, să vă dați seama că ceea ce știți nu 

este tot ce există și că adevărul pe care îl cunoașteți nu este decât o parte minimă a adevărului absolut, 

care se dezvăluie aici într-un fel, dar care se poate dezvălui în multe alte feluri necunoscute vouă. 

34 Vă voi explica de ce v-am vorbit astfel în această zi. Motivul este că în această mulțime există o 

inimă care Mă întreabă cu insistență de ce, deși vorbesc atât de mult cu acest popor, iar acest cuvânt vine 

din "Cuvântul", nu am reușit nici reînnoirea completă, nici spiritualizarea acestor mulțimi. 

La aceasta i-am răspuns cu o instrucțiune detaliată, adăugând că, dacă aș fi vrut acest lucru prin puterea 

Mea pură, i-aș fi transformat într-o clipă pe toți acești păcătoși în îngeri, dar că această lucrare nu ar fi 
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implicat niciun merit în ochii Mei, și că acest cuvânt a fost rostit tocmai din acest motiv, într-un mod 

înțelept și extrem de răbdător, pentru a măcina inimile acestui popor până când din ele vor izvorî credința, 

dragostea și pocăința. 

35 Oamenii distrug lumea prin violență. Credeți că violența lor este superioară puterii mele? Cu toate 

acestea, este voința mea ca ei înșiși să-și recunoască erorile, să le rectifice și apoi să reconstruiască tot ceea 

ce au distrus și profanat, astfel încât meritele lor să fie adevărate în ochii mei. 

36 Sunteți încă un popor mic. Cu toate acestea, nu am considerat că numărul mic care s-a adunat în 

jurul manifestării Mele până în această zi este decisiv. Dovada acestui lucru este multitudinea de învățături 

și revelații pe care vi le-am dat. 

37 După 1950, când nu veți mai primi Cuvântul Meu sub această formă, în inimile voastre va exista 

un aparent gol, vor exista niște devoțiuni matinale de tăcere, de tristețe. Dar, după aceea, vă veți simți din 

nou puternici și veți mărturisi că totul a fost plănuit de Mine cu înțelepciune și că v-am făcut să urcați pe 

înălțimi mari în ultimele Mele învățături, culminând cu ultima și cea mai de neuitat pe care trebuie să v-o 

dau. 

38 Cine ar putea stinge lampa voastră sau ar putea ofili ofranda spirituală pe care Mi-o aduceți atunci 

când ea nu este vizibilă ochiului uman? Cine va îndrăzni să stingă pecetea pe care ți-ai imprimat-o în suflet 

din veșnicie? Credința a prins rădăcini adânci în inima ta și va continua să crească și să lumineze totul în 

jurul tău. 

39 Apoi, după luptele voastre, după marile încercări la care v-am supus, va veni un răgaz și vă veți 

primi răsplata. Nu v-am făgăduit un alt Mângâietor, căci Cel pe care vi l-am vestit este în mijlocul vostru. 

El este cel care a vorbit astăzi prin mijlocirea voastră și a coborât la fiecare om pentru a vă ajuta în 

necazurile voastre. El este Spiritul Meu revelat în acest timp și în Lumea Spirituală, care este alcătuită din 

îngeri care vă însoțesc în călătoria voastră prin viață, care vă protejează în marile voastre bătălii, vă 

vindecă și vă mângâie. 

Întreaga legiune de ființe de mare virtute s-a unit cu Mine pentru a vă consola în acest ceas de încercare 

prin care treceți, așa cum a fost anunțat. Considerați-vă foarte norocoși pentru că ați fost aleși dintre 

numeroasele ființe umane care populează pământul pentru a pătrunde în această revelație, în această 

Lucrare, și pentru a poseda marile sale daruri. 

40 Vă voi lăsa pregătiți pentru îndeplinirea misiunii voastre de discipoli ai mei, și în curând veți vedea 

că se va împlini ceea ce v-am anunțat în timpul învățăturilor mele. Vor fi multe evenimente în lume care 

vor vorbi despre prezența Mea în spirit, iar oamenii vor simți cât de aproape sunt de ei. Pentru că atunci 

când manifestarea mea prin om se va încheia, voi continua să aștept pregătirea lor, adevărata lor adorație, 

pentru a domni în sufletul tuturor copiilor mei. Acolo va fi templul, acolo va fi dezvăluită Legea și darurile 

Spiritului, iar eu voi primi adorația și dragostea voastră. 

41 Cu mult timp în urmă v-am spus că voi da cuvântul Meu în diferite națiuni, că raza Mea se va 

manifesta și în alte popoare prin intermediul intelectului uman și, în realitate, este voința Mea ca voi să 

știți că am vorbit acolo, în sânul micilor comunități, prin bărbați și femei. Când m-au auzit, unii m-au luat 

drept Maestru, alții doar ca pe o ființă spirituală superioară. Dar Eu am împlinit cuvântul Meu. 

42 Când am vorbit și am spus că eu sunt Maestrul, unii au crezut, iar alții s-au îndoit. Dar când au 

perceput sensul și înțelepciunea revelate de cuvintele Mele rostite prin intermediul unor creaturi simple și 

umile, s-au întrebat dacă această manifestare a Spiritului Meu era posibilă. 

43 De asemenea, am fixat acolo ora la care această proclamare își va avea sfârșitul, iar când veți 

ajunge cu mărturia voastră în acele puncte ale pământului unde Cuvântul Meu a fost auzit, le veți confirma 

adevărul acelor proclamări. Când acei bărbați și acele femei care se îndoiesc astăzi vor auzi mărturia 

voastră clară, vor afla că am fost cu ei. 

44 Cât de puține comunități am găsit pregătite! Cu toate acestea, am fost prezent, luminând fiecare 

suflet și dând mărturie despre Mine, astfel încât unii îi instruiesc pe alții și le sunt călăuză. 

45 Când primiți un vizitator, un străin, care vă vorbește despre manifestarea mea, despre cuvântul 

meu primit și în patria lui, nu-l respingeți. Mai degrabă, vă poruncesc să-l primiți pentru ca împreună să 

puteți constata cu bucurie că cuvântul meu s-a adeverit și că toți cei care au vegheat și s-au rugat în 

așteptarea revenirii mele m-au primit în acest moment. Eu v-am chemat pe toți pentru a face din voi 

discipolii mei. 
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46 Astfel, vă dau indicații în avans, astfel încât să nu fiți surprinși când cineva vă va spune că, chiar și 

în afara acestei națiuni, raza mea divină a devenit cuvinte pentru a-i hrăni pe cei flămânzi. Să știți că 

iubirea Mea îi cuprinde pe toți și că lucrarea Mea de restaurare este universală, pentru ca voi să înțelegeți 

că Eu nu M-am limitat la a acorda haruri doar națiunii voastre, ci că toți formează familia Mea, pe care 

vreau să o unesc și să o conduc spre un singur punct: spiritualizarea. 

47 Prin instrucțiunile pe care vi le-am dat în acest timp, am unit revelațiile din epocile anterioare într-

una singură. Luați învățătura fiecăruia dintre ele și veți ajunge la concluzia că în profețiile și învățătura 

Maestrului cu revelațiile sale aveți rezumatul întregii Legi și că ele vă arată calea care duce la 

spiritualizare. 

48 Au trecut secole și veacuri, dar abia astăzi înțelegeți scopul legii și al vieții. 

49 Dacă ți-am acordat multe "minuni" pe calea ta - așa cum numești tu lucrările Mele - a fost pentru 

a-ți însufleți credința, iar dacă te-am copleșit cu beneficii, a fost cu intenția ca tu să înțelegi că nu există 

pace decât pe calea binelui. Miracolele au încurajat poporul în traversarea noului deșert. 

50 În mijlocul acestei păci, ați fost pregătiți să fiți puternici când va veni vremea bătăliei. V-am 

învățat să vă rugați de la duh la duh, ca să vă folosiți de rugăciune ca de o armă, ca de un scut, ca de  un 

mijloc de inspirație, ca de un bastion și ca de o mângâiere. 

51 M-ați întrebat nu o dată, ci de mai multe ori, dacă atunci când i-am învățat pe apostolii Mei 

rugăciunea Tatăl Nostru, le-am dat o rugăciune pentru toate timpurile, iar Eu vă spun că atunci când am 

rostit acea rugăciune, am făcut-o cu intenția de a-i învăța un mod înalt de a se adresa Tatălui, o invocație 

care să conțină iubire, umilință, credință, reverență, predare, încredere. 

52 Au acționat greșit cei care s-au mulțumit să repete mecanic cuvintele mele, dar și cei care nu au 

folosit această rugăciune ca model pentru propriile lor rugăciuni. 

53 Când vă spun astăzi să vă înălțați sufletul, nu șterg din inima voastră acel model de rugăciune, acea 

rugăciune perfectă. Vreau doar ca voi, în loc să-mi vorbiți cu buzele voastre, să o faceți în gândurile 

voastre și, în loc să vă limitați la a repeta rând pe rând frazele care alcătuiesc această rugăciune, să vă 

inspirați din ele, astfel încât gândurile pe care le formați în spiritul vostru, ca și Tatăl Nostru, să exprime 

iubirea, umilința, credința, respectul, abandonul și încrederea în Tatăl. 

54 Deocamdată, sarcina ta este să te gândești și să studiezi ceea ce tocmai ți-am spus și să nu încerci 

să înveți pe nimeni până când nu vei putea explica corect. 

Gândiți-vă: dacă ați înțelege că o învățătură duhovnicească a eliminat rugăciunea pe care Hristos a învățat-

o lumii, ați fi judecați ca eretici, iar această învățătură ar fi considerată contrară învățăturilor Maestrului 

divin. 

55 Dacă, în schimb, așteptați până când gândurile vi se limpezesc și cuvintele vă ies cursiv de pe 

buze, îi veți convinge cu ușurință chiar și pe cei care, fără să fi pătruns învățăturile mele, îmi repetă 

cuvintele, din care au făcut un obicei, o rutină, o practică inutilă, pentru că nu s-au obosit niciodată să 

reflecteze asupra cuvintelor frumoase și profunde pe care buzele lor le rostesc fără ca mintea lor să le 

înțeleagă. 

56 Discipolii: În rugăciunea de la spirit la spirit, care este scopul învățăturilor mele, întreaga voastră 

ființă se concentrează pe acest act de a vorbi cu Creatorul - cu o voce care izvorăște din întreaga voastră 

ființă, folosind spiritul ca mesager și ca interpret. 

57 Acesta este modul în care îi puteți oferi Tatălui vostru un adevărat tribut de adorație, de iubire, de 

apreciere, de umilință, de respect. 

58 Nu știința și nici învățăturile acestor vremuri vă vor conduce spre pace și vă vor arăta calea spre 

spiritualizare. Este imperativ ca o lumină să vină din ceruri pentru a vă lumina mințile și a vă dezvălui 

adevărata cale. 

59 Știința, așa cum a fost concepută de om, nu va putea niciodată să sensibilizeze inima umană în așa 

fel încât să poată simți și vedea spiritualul. 

60 Trebuie să vă spun că oamenii ar putea simți prezența Mea prin intermediul științei, dacă ar avea 

intenția de a Mă căuta pe Mine în adâncul ei. Dar, deși Mă privesc în toate minunile pe care le descoperă, 

ei Mă neagă ca și cum ar fi orbi. 

61 Natura, pe care omul o explorează cu aviditate, vorbește neîncetat despre Mine, dezvăluind 

puterea, iubirea și dreptatea Mea. Omul se străduiește doar să cunoască și să acumuleze putere, fără să se 
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gândească că iubirea trebuie să fie inspirația și originea tuturor lucrărilor sale, așa cum a fost în cazul 

lucrărilor Creatorului. 

62 Recunoașteți cum natura, elementele și puterile ei vorbesc despre Mine? Căci ea se va strădui să 

deschidă ochii oamenilor la adevăr. Din pieptul ei vor izvorî nenumărate lecții cuprinse în ea până în ziua 

de azi. Apelurile pentru dreptate vor răsuna din interiorul ei, vor exista cutremure în spațiile lumii, iar 

lumile care se învârt în cercuri îndepărtate îi vor transmite, de asemenea, mesaje. 

63 Când toate acestea se vor întâmpla, iar omul de știință, cu toată puterea lui, se va simți prea 

neputincios și prea mic pentru a opri forțele distructive care aduc judecățile peste tot, el se va retrage, 

îngrozit de munca sa, și în cele din urmă va exclama: "Doamne, Tu ești Tu, prezența Ta, vocea Ta, 

dreptatea Ta este cea care se dezvăluie acum!". 

64 Este o zi de judecată, de teamă și de pocăință pentru mulți. 

65 Durerea va fi atât de mare încât va provoca întuneric în oameni, ca și cum o mantie neagră de 

tristețe și întuneric îi va acoperi. Atunci rugăciunea se va smulge din sufletul omului. Această rugăciune va 

fi rugămintea chinuită a "Fiului risipitor" care se prosternează, epuizat și bolnav, la porțile casei Tatălui. 

66 Binecuvântat să fie acel moment în care oamenii deschid în sfârșit ochii spiritului lor la lumina 

adevărului. Căci trecutul lor va fi iertat și un soare nou va străluci în viața lor, transformându-i, 

înnobilându-i, înnobilându-i! 

67 Cu ce respect va păși omul pe căile științei când își va fi golit până la fund paharul suferinței! Și 

cât de nobile vor fi intențiile și idealurile care îl vor inspira atunci când va explora secretele naturii! 

68 După întuneric, va apărea din nou lumina, iar în această strălucire oamenii vor privi viața printr-un 

sens mai spiritual și mai înalt. Bandajul fanatismului religios va cădea și omenirea va simți prezența mea. 

Această învățătură, după ce va fi respinsă și persecutată, va fi luată ca o adevărată revelație divină și se va 

răspândi în întreaga lume, întărind oamenii pe calea luminii, a credinței, a binelui și a dreptății. 

69 De ce te îndoiești de o fericire atât de mare pe care ți-o anunț? Trebuie ca tot ceea ce întâlnești să 

se întâmple pentru a-ți înrăutăți sau întrista existența la nesfârșit? Nu, oameni buni, așa cum vă prezic zile 

de tristețe, durere, amărăciune și mizerie, vă profețesc și zile în care lumina va reveni în minți, pacea în 

inimi, puterea iubirii în suflete. 

70 Ești atât de obișnuit să primești un rău după altul și o nenorocire după alta, încât nu te mai aștepți 

la nimic bun, nu mai crezi în schimbări favorabile, pentru că ți-ai pierdut credința. Dar dacă aveți speranța 

vie că omenirea se va întoarce pe calea binelui, a fraternității, contribuiți la aceasta prin îndeplinirea 

misiunii, fără să așteptați ca alții să vă învețe cum să o faceți voi înșivă. 

71 Eu sunt Medicul vostru, iubiți oameni, Adevărat vă spun că nimeni nu se îngrijește de sănătatea 

voastră ca mine și nimeni nu vă simte durerea așa cum o simt eu. 

72 Vreți să simțiți balsamul Meu vindecător curgând prin corpul și sufletul vostru în acest moment? 

Atunci mergeți la rugăciune, ridicați-vă la Mine, purificați-vă inima și mintea și veți simți balsamul celui 

mai bun doctor. 

73 V-am spus că după această viață, când veți trece prin lunga călătorie a sufletului, când veți traversa 

deșertul încercărilor și veți urca pe Calvarul vostru, veți fi în orașul strălucitor, adevărata Cetate Eternă a 

Spiritului care vă așteaptă dintotdeauna. Acolo nu veți mai simți nicio durere, pentru că în acel loc loc 

locuiesc doar sufletele care au atins perfecțiunea. Nu uitați că durerea, boala, greutățile și nenorocirile sunt 

specifice sufletelor imperfecte care suferă pentru a ispăși sau pentru a învăța. 

74 De ce nu vă uniți aici ca frați și surori, pentru a crea, dacă nu un oraș strălucitor, cel puțin o casă 

spirituală strălucitoare unde să îl primiți pe Tatăl vostru? Aș merge din inimă în inimă să vă încurajez, să 

vă vindec, să vă mângâi. Atunci nu vei spune că bei sângele meu, ci esența mea divină. 

75 Te iubesc, umanitate, și de aceea nu voi înceta niciodată să "veghez" asupra copiilor tăi. Când 

locuiam printre oameni, mă retrăgeam în deșert pentru a mă ruga, pentru a mă gândi la cei pe care i-am 

iubit atât de mult și pentru care am luat asupra Mea moartea sacrificială pentru a-i salva. Astăzi vă spun 

că, chiar și în invizibil - unde voi nu puteți pătrunde încă - descopăr singurătatea deșertului, de unde mă 

rog, mijlocesc și mă gândesc la voi - voi pe care, după ce v-am salvat, vă voi aduce în Împărăția mea. 

76 Bărbați! Să nu vă fie rușine să plângeți, căci și plânsul este un dar. Rugați-vă cu toții, fiți ca niște 

copilași în fața Mea, lăsați lacrimile să curgă, lăsați durerea să dispară și bucuria să intre. 

77 Femei, mame, fecioare, fetițe, eu sunt cu voi și-mi dăruiesc mângâierea mea fiecărei inimi. 
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Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 267  
1 Iubiți copii, voi care vă uniți sufletele pentru a aștepta prezența mea printre voi - fiți binecuvântați. 

2 Voi căutați fructele pomului vieții, iar eu le dau fiecăruia dintre voi. 

3 Strălucirea iubirii mele este suflul de aer care mișcă ușor acești copaci. 

4 Viața, ucenicule, este cea mai frumoasă și mai substanțială carte pe care Creatorul a lăsat-o 

copiilor Săi. Dar este necesar să înveți să o citești pentru a descoperi câte frumuseți și minuni conține. 

Cine mai bine decât mine, Maestrul Divin, vă poate arăta pagină cu pagină și lecție cu lecție conținutul 

acestei cărți? 

5 Multă vreme a rămas deschisă pe o parte, pentru că indiferența voastră m-a împiedicat să vă ofer o 

nouă lecție. Stăteai pe loc. Dar a venit vremea când ți-ai întors privirea spre cartea care vorbea despre 

viață, eternitate și lumină, și l-ai văzut pe Maestru întorcând pagina deja cunoscută pentru a-ți arăta o nouă 

învățătură. 

6 Cunoștințele pe care ți le oferă această carte îți dovedesc că trecutul tău nu a fost sterp pentru 

sufletul tău. Pentru că acum, luminat de lumina cunoașterii, descoperi motivul multor învățături, găsești 

sensul vieții și esența lui Dumnezeu care există în tot ceea ce este creat. 

7 Binecuvântate sunt sufletele care, în lunga lor călătorie, au traversat deja deșerturile vaste ale 

încercărilor pe care le-au trăit, răscrucile de drum și care au lăsat în urmă pădurile întunecate cu 

ambuscadele și pericolele lor. Cei care au trecut prin marile încercări vor fi cei care înțeleg cuvântul meu 

cu cea mai mare claritate și care cu greu pot cădea în abis. 

8 Cartea care există în fiecare dintre voi este, de asemenea, minunată. Înțelegi despre ce carte îți 

vorbesc? Cea care se referă la trecutul tău, la tot ceea ce a trăit sufletul tău și a cărei istorie crește zi de zi. 

Odată ce vei fi "în sânul meu", te vei bucura să o lași să treacă din nou prin fața ochilor tăi spirituali și să 

vezi cât de mult te-ai străduit să urci pe muntele perfecțiunii tale. 

9 Acum trăiți o epocă de durere și este imperativ să îi înțelegeți semnificația, pentru că în acest fel 

veți înțelege în cele din urmă că efectul durerii asupra păcătoșilor este purificator. Mai târziu, veți afla cu 

toții că am destinat un veșmânt pentru fiecare dintre copiii mei, dar că pentru a-l poseda, este necesar ca 

voi să curățați "vasul" pe dinăuntru și pe dinafară până când va fi pur. Știți ce este această haină? Vă voi 

spune: acest veșmânt este adevărul. 

10 Cine poate spune că nu este capabil să fie ucenicul meu sau că nu este suficient de puternic pentru 

a aduce mesajul meu oamenilor, obiecționând că nu are experiență, că a experimentat prea puțin sau că nu 

și-a înțeles semenii? 

11 Nu, copiii mei, nu ați trăit prea puțin și nici ceea ce ați trăit nu este prea puțin. Îndoiala și lipsa de 

încredere vin din carapacea corpului, din inima care disperă pentru că nu cunoaște forța și lumina pe care 

sufletul său spiritual le-a acumulat pe calea evoluției. 

12 Ce știi despre trecutul tău și cât de departe se află originile tale? Ce știți despre locul de unde 

veniți, despre drumurile pe care le-ați parcurs deja și despre direcția în care vă îndreptați? 

13 Nimeni să nu se creadă imatur sau ignorant după ce a ajuns la acest Al Treilea Timp, cu atât mai 

puțin voi, pe care v-am numit "primii născuți". 

14 De ce vă temeți de viitor? Vrei să lași nefolosită toată experiența pe care sufletul tău a acumulat-o 

în trecut? Vrei să abandonezi sămânța fără să culegi recolta? Nu, discipoli. Amintiți-vă că nimeni nu-și 

poate schimba destinul, dar poate întârzia ceasul victoriei sale și poate spori suferințele care există de-a 

lungul fiecărei căi. 

15 Atâta timp cât nu sunteți convinși de acest adevăr, nu vă voi trimite în provincii și națiuni cu 

Vestea Bună, pentru că atunci nu veți avea putere de convingere în cuvintele voastre, iar lumea nu vă va 

putea recunoaște ca mesageri ai lui Hristos. 

16 În prezent, vă aduc mai aproape de închinarea simplă, spirituală și simplă a lui Dumnezeu, astfel 

încât, în loc să vă ocupați cu acte exterioare de închinare și să pierdeți astfel timpul, să vă puteți limita la a 

face dreptate față de esențial, care este iubirea activă față de aproapele, așa cum v-am spus de multe ori. 

17 Ați trăit deja copilăria și tinerețea spirituală, iar astăzi vă aflați în fața pragurilor unei noi vârste în 

care veți atinge maturitatea care este plinătatea. 
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18 Puțini sunt cei care Mă ascultă, puțini sunt cei care Îl trăiesc. Priviți această umanitate care trăiește 

în timpul luminii și care se împiedică și cade ca și cum ar merge în întuneric. Examinați paharul lor, 

priviți-le rănile, simțiți pustiirea lor, faceți-vă cunoscuți de departe duhului lor și, dacă aveți milă și iubire 

pentru semenii voștri, plângeți cu durere și vă veți simți plini de compasiune. Atunci, din inima voastră va 

izvorî un impuls nobil și generos care vă va determina să fiți semănători neobosiți de iubire, de balsam și 

de lumină. Dar dacă veți continua să vă ascundeți cu teamă de privirile lumii, credeți că inima voastră va 

deveni sensibilă și purificată în sentimentul de compasiune pentru aproapele vostru? 

19 Vreți să câștigați suflete pentru voi înșivă? Atunci vino cu balsamul cuvântului meu și cu ungerea 

milei tale. 

20 Nu încercați să dovediți nimănui că credințele sau riturile sale sunt imperfecte, pentru că rezultatul 

va fi negativ. Mergeți la persoana aflată în suferință, căutați cauza durerii sale și mângâiați-o. Atunci veți 

simți o mărturisire sinceră venind de pe buzele lui, spunându-vă că sunteți purtători ai adevărului. 

21 Vă spun cu adevărat, și eu sunt mai aproape de copiii mei în momentele de durere, în clipele de 

amărăciune, decât chiar în ritualurile și ceremoniile pe care ei le celebrează în cinstea mea. Căci din 

durerea profundă izvorăște invocarea plină de adevăr, în timp ce în ceremonie vine tradiția, puterea 

obișnuinței, a rutinei și chiar a vanității. 

22 A sosit timpul în care veți asculta din nou cuvântul meu, care vă vorbește cu toată claritatea. Căci 

sarcina mea este să vă salvez, dar nu să vă expun erorile. 

23 Este necesar ca totul să se întoarcă la adevărul său original și, prin urmare, va izbucni o luptă între 

oamenii cu viziuni ale lumii. În mijlocul materialismului care predomină în această lume, vor apărea 

oameni cu mari inspirații, iar aceste lumini vor fi semnele premergătoare ale apariției spiritismului pe 

pământ. 

24 Clarvăzători, profeți, iluminați și inspirați - cu toții vor vesti omenirii prezența mea în spirit. Ei vor 

avea sarcina de a pune bazele pentru ridicarea templului Domnului - templul format din inimi, nu din 

pietre, în care arde flacăra credinței. 

25 Acest templu va fi glorios și din el veți vedea sanctuarul pe care atotputernicia mea l-a creat de la 

început, pentru ca toți copiii mei să locuiască în el. 

26 Astăzi, când vedeți atâta împietrire în inimi, când vedeți înrădăcinarea tradițiilor și a fanatismului 

în inimile oamenilor, poate că reînnoirea, transformarea lor vi se pare imposibilă și că doctrina 

spiritualizării ajunge să dea roade. Cu toate acestea, vă spun că, din moment ce toți sunt destinați să vină la 

Mine pentru a locui în lumină și pentru a cunoaște adevărul, voința Mea va continua să se împlinească, 

pentru că altfel, în loc să fiți salvați, ar trebui să pieriți. Gândește-te la asta și vei înțelege că răul din tine, 

adică imperfecțiunile tale, deși sunt permanente, vor dispărea. 

27 Mare este încercarea care apasă asupra umanității. Intuiția voastră vă spune că lumea se află sub 

judecata mea divină, că aroganța omului a fost afectată de Tatăl și că puterea acestei judecăți crește zilnic. 

Dar vedeți cum omul nu renunță la aroganța sa, nu-și mărturisește fărădelegile, nu se pocăiește de greșelile 

sale săvârșite, într-un cuvânt, nu se pleacă în fața justiției divine. Ei înșiși prelungesc timpul de suferință și 

târăsc cu ei în ruină mulți oameni nevinovați. Cât va dura această perioadă de suferință? Până când 

oamenii își vor deschide ochii la adevăr și se vor închina în fața singurei puteri existente, care sunt Eu. 

28 Oameni buni, nu vă simțiți fericiți că știți motivul pentru ceea ce se întâmplă în jurul vostru și că 

ați găsit mijloacele de a contribui la salvarea și pacea semenilor voștri? 

29 Dacă simțiți această fericire, este pentru că ați înțeles Cuvântul meu și știți cum să vă îndepliniți 

misiunea dificilă cu iubire. 

30 Din 1866 până în 1950, Cuvântul meu, această lumină a Duhului, a răsunat printre voi în aceeași 

formă în care o trăiți. În acest timp, mulți purtători de voce și-au desfășurat darurile, bărbați și femei s-au 

pregătit care au format trupa de bază a slujitorilor mei, a "lucrătorilor" mei. 

31 Prin mințile celor aleși de mine, spiritul meu s-a făcut cunoscut. Dar ați putea crede că aceste 

creaturi prin care a vorbit Maestrul sunt pe deplin conștiente de ceea ce a ieșit de pe buzele lor? Vă spun 

că, deși simt că este ceva infinit ceea ce a coborât în mintea lor, nu le este posibil să evalueze și să 

înțeleagă măreția, magnitudinea a ceea ce buzele lor au rostit fără ca ei să știe. 

32 După 1950, adică după plecarea mea, acest popor va face cunoscută umanității lucrarea mea, dar 

nu după voința oamenilor, ci după voința mea. Purtătorii de cuvânt prin care am vorbit nu au fost capabili 
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să înțeleagă ce le-a ieșit pe gură în momentul în care mi-au exprimat iradierea. Mâine vor fi uimiți când 

vor descoperi împlinirea profețiilor Mele, a tot ceea ce am anunțat prin ei. Atunci, cei care au fost 

întotdeauna fervenți vor îmbrățișa misiunea lor cu o dragoste și mai mare, iar cei care uneori au fost lipsiți 

de credință vor îngenunchea cu pocăință pentru că s-au îndoit pentru câteva momente. Credința lor va fi 

aprinsă și îmi vor fi credincioși până la sfârșit. 

33 Cineva din mijlocul mulțimii care Mă aude Mă întreabă: "Învățătorule, este posibil ca cineva care 

este purtătorul vocii Tale și pe al cărui organ de înțelegere se sprijină raza Ta, să se îndoiască de faptul că 

Tu ești cel care Te faci cunoscut prin mijlocirea lui? 

La aceasta vă răspund: Da, sunt unii care au trăit în îndoială, deși sunt purtătorii vocii mele și s-au 

îndoit chiar în momentul manifestării. Cu toate acestea, cât de mare a fost cuvântul, lumina, adevărul și 

mângâierea pe care au dat-o acele buze stângace, care s-au transformat în momentul în care inspirația s-a 

revărsat în ele. 

34 De ce credeți că instrucția a fost grozavă atunci când M-am turnat în ele? Pentru că ei au fost cei 

mai chinuiți, cei care au încercat cel mai mult, în multe ocazii, să se ridice pentru a găsi cea mai bună cale 

de a Mă mulțumi - pentru că ei sunt cei care se apropie de Mine cu mai multă puritate și caută mereu să se 

facă demni de funcția pe care o dețin. 

35 Cât de des îndoiala lor provine din umilința lor, pentru că ei sunt cei care, din momentul în care i-

am consacrat pentru acest serviciu, s-au simțit confuzi și s-au întrebat: Este posibil ca eu, o creatură mică, 

un păcătos nevrednic, o ființă nesemnificativă, să fiu ales de Dumnezeu pentru o sarcină atât de mare? 

36 Dincolo de această îndoială, recunoașteți iubirea și respectul celor mai mici dintre copiii mei? 

Înțelegeți acum de ce unii se îndoiesc și de ce Eu mă fac totuși cunoscut prin transmiterea lor? 

37 De câte ori purtătorul de voce, care crede în prezența mea, se mulțumește deja cu asta și nu pune în 

pregătirea sa sentimentul necesar pentru a fi inspirat, de unde rezultă expresia sa rece sau monotonă, așa 

cum cel care s-a lăsat dominat de vanitate a fost întotdeauna cel mai sărac în esență și cel mai puțin 

luminos. 

38 Ați avut parte de manifestarea Mea cea mai perfectă, cea mai completă, prin acei purtători de voce 

care, într-o predare totală Maestrului lor, într-un extaz de credință, iubire și umilință față de El, au renunțat 

la lume și la învelișul trupesc cu idealul de a fi folositori, cu gândul îndreptat spre frații și surorile lor care 

au nevoie de lumină. Cât de puțini au fost capabili să se pregătească și să Mă primească în acest mod! 

39 Nu ați descoperit o transformare în purtătorul de voce inspirat? Nu ați avut senzația duhovnicească 

a luminii divine care strălucea prin acele buze în momentele cele mai înalte ale discursului de învățătură? 

Acestea sunt orele în care au fost scrise cele mai glorioase pagini ale celui de-al Treilea Testament. 

40 Fiți binecuvântați - voi care vă uniți sufletele în vremuri de încercare. De la cel dintâi până la cel 

din urmă, toți ați fost chinuiți, ca să nu dormiți și să nu cădeți în ispită. 

41 Se apropie deja ceasul în care vă voi da ultima mea instrucțiune și trebuie să fiți pregătiți pentru 

acea zi, pentru că atunci vă voi cere prima recoltă și, în același timp, vă voi da sămânța și instrucțiunea 

pentru ca voi să continuați să cultivați câmpurile mele. 

42 În timp ce unii înțeleg sensul încercărilor și îmi binecuvântează voința, alții nu cunosc motivul lor 

și se revoltă împotriva lor. 

43 Amintește-ți că ți-am anunțat cu mult timp în urmă aceste zile în care se dezlănțuie vârtejuri și 

haosul va domni în sânul poporului tău. 

44 Au fost foarte puțini cei cărora cuvântul meu le-a rămas prezent și care "vegheau", ceea ce îi făcea 

să fie asemenea fecioarelor înțelepte din parabola mea. Cei mai mulți dintre ei au uitat profețiile mele și s-

au lăsat surprinși, lăsând astfel ca consternarea să pună stăpânire pe ei. 

45 Acesta este vântul de furtună pe care l-am anunțat, ca și Botezătorul, în care s-a întrupat Ilie, și 

care va veni să doboare orice copac rău și să smulgă din copacii buni frunzele zbârcite sau fructele 

necoapte. 

46 "Va trece oare această confuzie?", Mă întrebați cu teamă, iar Eu vă spun: Da. Dar înainte de asta 

veți avea mult de luptat și de plâns. 

47 Celor care doresc cu adevărat victoria luminii și a unirii, le spun să rămână în rugăciune, în studiul 

Cuvântului Meu și în practica a ceea ce v-am învățat, pentru ca nu voia voastră, ci a Mea să se facă. Atunci 

veți triumfa cu adevărat. 



U 267 

143 

48 Voi da victoria celor care se străduiesc să se spiritualizeze, care elimină din inimile lor până și 

ultima urmă de materialism și idolatrie - celor care ascultă de voința mea și interpretează corect Doctrina 

mea. Îi voi încuraja atât pe unii, cât și pe alții, și astfel, reflectând și pregătindu-se, vor aștepta momentul 

oportun pentru a vorbi și a spune: "Aceasta este lucrarea Tatălui, acesta este spiritismul". 

49 Mă voi manifesta în mijlocul lor tocmai în momentele de studiu și meditație și le voi acorda noi 

revelații ca un stimulent pentru a persevera pe calea spiritualizării. 

50 În timpul manifestării Mele, ați îndeplinit diverse sarcini, unele dintre ele în aceste locuri de 

adunare, iar altele acolo unde vi s-a cerut: Fiecăreia dintre aceste sarcini i-am dat un nume diferit și astfel 

au existat conducători, purtători de voce, purtători de daruri și alte numiri. 

51 Vreau ca atunci când manifestarea mea și a lumii spirituale se va încheia, la sfârșitul anului 1950, 

aceste denumiri pe care le-ați avut până atunci să dispară între voi și să vă apropiați unii de alții, astfel 

încât nimeni să nu se creadă superior și nimeni să nu se simtă inferior. 

52 În acest timp, nu veți mai avea neapărat nevoie de aceste nume. Nu veți fi mai puțin respectați sau 

iubiți pentru că nu mai dețineți oficial acele funcții. Esențial este să rămâi în adevăr și ca faptele tale de 

iubire să merite recunoștința semenilor tăi. 

53 Tuturor oamenilor le spun că cel mai înalt și mai frumos titlu pe care îl are omul este acela de 

"copil al lui Dumnezeu", chiar dacă este necesar să îl câștige. 

Acesta este scopul Legii și al învățăturilor: să vă inspire cunoașterea adevărului Meu, pentru ca voi să 

deveniți copii demni ai acelui Tată divin care este cea mai înaltă perfecțiune. 

54 Cu acest cuvânt vă încurajez să continuați cu perseverență pe calea pe care v-am trasat-o. 

55 Așa vă mângâi în acest ceas de încercare, ca să nu deznădăjduiți și să nu vă stingeți credința. 

56 Lasă-Mi, prin rugăciunea ta, mulțimea de suferințe, de griji, de dorințe și de cereri pe care le are 

inima ta. 

57 Eu știu toate acestea, totul vine la Mine. Dar Eu vă voi da după voia Mea și când va fi momentul 

potrivit. 

58 Dacă Eu trimit roua pe flori, cum să nu trimit strălucirea Mea în sufletul tău? 

59 Sunt aici cu voi în esență și vă dezvălui noul mesaj. 

60 Vă învăț în acest timp spiritualizarea care va înlocui falsa iubire pe care oamenii Mi-au asigurat-o. 

61 Vă dau ocazia să Mă iubiți cu adevărat, slujindu-vă și iubindu-vă, pentru ca exemplul Meu să vă 

învețe să vă iubiți unii pe alții și să vă arate că nu este necesar să dați un ban pentru a exercita milostenia, 

pentru că vă face să înțelegeți că cel care se consideră cel mai sărac are o bogăție inepuizabilă de bunuri de 

oferit semenilor săi. 

62 Acel câmp, atât de mare, în care puteți semăna sămânța iubirii, a primit numele de "teren agricol 

spiritual", în care vă invit pe toți să lucrați, pentru a vă vedea cum darurile voastre ies la iveală pe măsură 

ce le desfășurați în practica binelui. 

63 V-am înzestrat cu inspirație, cu balsam vindecător, cu intuiție, cu putere sufletească și pace. Dar 

am împărțit și diferite sarcini între ascultătorii mei. Unii au primit sarcina de a primi lumina mea în mintea 

lor și de a o transmite prin Cuvânt. Alții au primit darul de a primi lumea spirituală prin intermediul minții. 

Altora le-a fost dat să vadă ceva din lumea de dincolo și din viitor prin darul de clarvăzător, adică prin 

viziunea spirituală. 

64 Unii au primit, de asemenea, darul discernământului, iar alții darul cuvântului. 

65 De când a început proclamarea Mea prin intermediul intelectului uman, am vrut ca voi să vă puneți 

în valoare darurile și să vă începeți misiunea spirituală, astfel încât, atunci când va veni ziua plecării Mele, 

să fi parcurs deja o parte din drum și să nu vă simțiți prea slabi pentru a începe îndeplinirea unei misiuni 

atât de dificile. 

66 Unii au reușit să interpreteze corect dorința divină și s-au străduit să o îndeplinească. Dar sunt și 

cei care - și sunt majoritatea - au înțeles greșit sensul acestei lucrări. 

67 Acestea sunt erorile pe care le reproșez acestor oameni, pentru că nu vreau ca oamenii să își bată 

joc de cei care au fost învățați de atâta timp. 



U 267 

144 

68 De ce să Mă materializați enumerând una câte una fiecare dintre greșelile voastre care au fost și 

sunt comise în actele voastre de cult? Conștiința ta și sfaturile lumii spirituale sunt suficiente pentru ca să 

nu-ți lipsească corecția și instrucția. 

69 Vă spun că aceia care iubesc cel mai dezinteresat Lucrarea mea vor fi cei care vor abandona cel 

mai repede practicile lor de cult inspirate de simțuri și care își vor corecta cel mai ușor erorile, pentru că ei 

au dorit întotdeauna să se îmbunătățească spiritual și nu este un sacrificiu pentru ei să își abolească 

practicile obișnuite, deoarece știu că făcând acest lucru fac un pas înainte. Pe de altă parte, cel care a căutat 

să-și creeze o personalitate în cadrul Lucrării mele, un mijloc de trai sau o lingușire pentru vanitatea sa 

prin intermediul formelor de cult, al practicilor de cult și al riturilor, va trebui să lupte mult cu el însuși 

pentru a putea renunța la ceea ce pentru el este Lucrarea spirituală fără a fi el însuși. Pentru că în lucrarea 

mea nu puteți admite decât ceea ce este pur, ceea ce este înalt, ceea ce este desăvârșit. Totuși, tot ceea ce 

conține necinste, materializare și falsitate este opera omului. 

70 Când veți înțelege sensul și scopul acestei lucrări? Când vei înțelege că, pentru că este al meu și ți-

a fost încredințat, trebuie să-l respecți așa cum este, fără să adaugi nimic al tău? 

71 O, popor iubit! Te-am scos din noroi și te-am adus în lumină. Dar sunt mulți care sunt hotărâți să 

continue să trăiască în întuneric. Aceștia vor trebui să fie surprinși de procesele care se întrezăresc deja în 

depărtare. 

72 Ca Tată și ca Maestru, mi-am îndeplinit sarcina printre voi. Depinde de oameni să se roage, să 

mediteze și să acționeze în conformitate cu voința divină. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 268  
1 Iubiți ucenici: Dacă Cuvântul Meu nu mai este ascultat în ziua stabilită de Mine, aveți grijă să nu 

adormiți prea mult îndeplinirea misiunii voastre, pentru că abilitățile voastre se trezesc prea târziu. Fiți 

conștienți că, din ziua în care nu mă mai auziți, începe pentru voi o nouă desfășurare, datorită căreia veți 

ajunge la dialogul de la spirit la spirit. 

2 Sensibilitatea voastră va trebui să fie mai mare în fiecare zi, pentru ca voi să simțiți prezența mea 

în inspirația voastră și să umpleți curând golul pe care absența Cuvântului meu îl va lăsa în voi. 

3 Dacă unii vor cădea pradă acestei slăbiciuni despre care vă vorbesc, amintiți-vă de această 

învățătură, pentru a vă dedica imediat rugăciunii. Rugându-vă, vă veți aminti cuvintele mele, care vor fi 

păstrate în sufletul vostru. Atunci, cu bucurie, veți vedea cum reapar darurile pe care le credeați pierdute 

pentru totdeauna. 

4 Fiți liniștiți, căci dacă vă rugați cu adevărat, vă veți elibera de orice ispită. 

5 Oameni: Când ați triumfat în încercările care vă refuză libertatea sufletului, nu vă creați o nouă 

încercare prin neascultarea voastră, care să oprească înălțarea sufletului vostru. 

6 Gândiți-vă că ora mărturiei voastre se apropie și că, de aceea, trebuie să vă pregătiți cu grijă pentru 

a fi martorii mei adevărați. 

7 Omenirea nu știe că am fost printre voi, că m-am făcut cunoscut spiritual în sânul unei adunări 

umile de bărbați și femei. Când vor ajunge să cunoască mesajul Meu, aceasta se va întâmpla deoarece 

Cuvântul Meu nu va mai fi auzit deja pe buzele purtătorilor Mei de cuvânt. 

8 Nu este voința Mea ca toate popoarele să Mă audă sub această formă, pentru că nu toți ar fi 

pregătiți să Mă primească în acest mod. Le va fi mai ușor să primească mesajul prin intermediul celor care 

au fost martori ai noii Mele revelații și să creadă în mărturia lor decât dacă l-ar fi văzut pe purtătorul de 

voce în extaz în timp ce transmitea Cuvântul Meu. 

9 Aceasta este tocmai misiunea care îi așteaptă pe acești oameni: să vorbească cu sinceritate și 

spiritualitate despre învățăturile, lecțiile și instrucțiunile pe care le-au primit în mod spiritual de la 

Maestru. 

10 Există oameni a căror minte a uitat lecțiile mele pentru că s-au dedicat doar antrenării minții. 

Acestea sunt popoarele care venerează știința. Alții, ale căror învățături materialiste au făcut din spirit un 

sclav al lumii, sunt cei care visează la puterea pământului. Există, de asemenea, popoare care, deși sunt 

religioase, nu au sămânța creștină care stă la baza spiritualizării pe care vă învăț în acest timp. 

11 Toate aceste popoare sunt ca niște mari câmpuri pe care Domnul le încredințează lucrătorilor săi. 

Dar înainte ca noul meu mesaj să ajungă în lume, fiecare popor și națiune va avea o pregătire. Unii vor fi 

afectați de război, alții de ciocnirea viziunilor lumii. Dar dacă atunci ei tânjesc după lumină, după adevăr și 

pace, acesta va fi momentul potrivit pentru ca semănătorii mei să vină să răspândească cu dragoste și milă 

sămânța divină care le-a fost încredințată. 

12 Există, de asemenea, popoare care trebuie să cunoască mai întâi ceea ce a fost venirea mea în Era a 

Doua și ceea ce au dezvăluit Cuvântul și lucrările mele, pentru a putea primi noul meu mesaj ca o revelație 

a Erei a Treia. 

13 Timpuri de luptă, confuzie și purificare vor trece prin omenire înainte de a veni lumina 

spiritualizării și a adevăratei libertăți de cult și credință. 

14 Israel: Comemorați intrarea triumfală a Maestrului în orașul Ierusalim. De-a lungul veacurilor ați 

păstrat în inimile voastre exemplele mele, iar acest lucru v-a ajutat să descoperiți astăzi, când trăiți în 

timpul luminii, conținutul infinit al acestor învățături. 

15 Pământul nu mai păstrează nicio urmă a modului meu de viață, pentru că am șters orice urmă a 

acestuia. Am vrut ca urma mea să rămână imprimată în spiritul copiilor mei, ca acea cale a iubirii, a 

luminii și a sacrificiului să strălucească în cea mai pură dintre toate ființele umane. 

16 Sângele a pecetluit lucrarea Mea în această lume, pentru ca amintirea ei să fie de neșters, iar voi 

vedeți acum: au trecut 2000 de ani de când am fost printre voi, iar voi vă amintiți de Patimile Mele ca și 

cum ar fi fost ieri. Vă binecuvântez, pentru că la voi se adeverește acel cuvânt care spune că "nici o 

sămânță nu se pierde, pentru că mai devreme sau mai târziu trebuie să germineze". 
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17 Bucurându-se, mulțimile M-au întâmpinat când am intrat în cetatea Ierusalimului. Din sate și de pe 

ulițe au venit în masă - bărbați, femei și copii pentru a asista la intrarea Maestrului în oraș. Erau cei care 

primiseră minunea și dovada puterii Fiului lui Dumnezeu. - Orbii care acum vedeau, muții care acum 

puteau cânta osanale, șchiopii care își lăsaseră paturile și veneau în grabă să îl vadă pe Maestru la Paște. 

18 Știam că acest triumf era trecător, le prevesteam deja discipolilor mei ce se va întâmpla după 

aceea. Acesta a fost puțin mai mult decât începutul luptei Mele, iar astăzi, de la o distanță mare de acele 

evenimente, vă spun că lumina adevărului Meu continuă să lupte împotriva întunericului ignoranței, al 

păcatului și al înșelăciunii, motiv pentru care trebuie să adaug că triumful Meu final nu a venit încă. 

19 Cum puteți crede că acea intrare în Ierusalim a însemnat victoria cauzei mele, când au fost doar 

câțiva care s-au convertit și mulți care nu au recunoscut cine eram? 

20 Și chiar dacă acei oameni s-ar fi convertit cu toții la cuvintele mele, nu ar mai trebui să urmeze 

încă multe generații? 

21 Acel moment de bucurie, acea scurtă intrare triumfală a fost doar simbolul victoriei luminii, a 

binelui, a adevărului, a iubirii și a dreptății - a zilei care trebuie să vină și la care sunteți cu toții invitați. Să 

știți că, dacă unul singur dintre copiii mei ar fi fost în afara Noului Ierusalim, nu ar fi existat nicio 

sărbătoare, pentru că Dumnezeu nu ar fi putut vorbi atunci de triumf, nu ar fi putut sărbători victoria dacă 

puterea Sa nu ar fi fost capabilă să salveze nici măcar ultimul dintre copiii Săi. 

22 Acum, în acest timp, voi care ați simțit prezența mea și ați auzit cuvântul meu, pregătiți-vă și 

împodobiți-vă sufletul pentru ca eu să pot intra în inima voastră ca în orașul care mă primește. Vă 

binecuvântez pentru pregătirea voastră și vă spun să vă străduiți să vă spiritualizați, dar să nu vă luați 

comemorarea ca și cum ar fi deja cu adevărat o celebrare a victoriei adevărului. 

23 Acesta este doar începutul unei noi perioade de luptă, o victorie finală pentru salvarea, eliberarea și 

ridicarea sufletului vostru. 

24 Uniți-vă cu toții pentru a cânta un imn care să fie o expresie a bucuriei, a speranței de victorie și a 

armoniei între voi. 

25 Oameni buni, voi ați fost cei aleși în acest timp, pentru ca prin voi Cuvântul meu să coboare ca o 

rouă de har asupra umanității. Ridicați-vă și străduiți-vă să progresați, astfel încât, atunci când misiunea și 

lupta voastră se va încheia, să puteți veni în prezența mea și să vă alăturați Maestrului în acel cântec de 

triumf, ale cărui ecouri vor răsuna pentru totdeauna. 

26 Numai omul Mă întruchipează pe pământ, pentru că a fost creat după chipul și asemănarea 

Spiritului Meu. Dar pentru ca voi să puteți spune că sunteți reprezentanții mei, trebuie să trăiți într-o 

pregătire constantă, urmând Legea mea. Dacă vreți să fiți ucenicii mei, luați crucea voastră și urmați-mă. 

În acest fel, sufletul tău va fi desăvârșit. Cine ar putea să te facă să slăbești în hotărârea ta dacă tu crezi în 

Mine? 

27 Ți-am pus la încercare smerenia, iubirea și blândețea, pentru a te face să-ți cunoști interiorul. Eu vă 

cunosc, dar este necesar să învățați de ce sunteți capabili și numai încercările vă vor da ocazia să vă 

cunoașteți pe voi înșivă. 

28 Mă întrebați adesea: Pentru ce este această viață și de ce trebuie să suferim atât de mult? Iar eu vă 

răspund: "Sufletul trebuie să se ridice prin propriile merite de la nivelul cel mai de jos al vieții până la 

vârful perfecțiunii. 

Toate ființele sunt supuse legii evoluției. De asemenea, vă spun că sufletul vostru face reparații în acest 

moment în care judecata mea în Univers a descoperit toate fărădelegile care au fost comise - nu numai în 

lumea voastră, ci în toate lumile vieții în care locuiesc copiii mei. 

Dar nu plângeți, ci mai degrabă mulțumiți-Mi. Pentru că după acest timp, când sufletul va fi purificat, 

veți fi mai aproape de Mine și vor exista condiții mai bune pentru a îndeplini legea, pentru că vă veți fi 

întors pe cale. Eu sunt cu voi ca purtător al crucii, ca să nu deznădăjduiți în încercare. 

29 Vă amintiți în prezent de Patimile mele, simțiți că acea moarte sacrificială se reînnoiește. În fiecare 

clipă vă gândiți la asta și vă luați hotărâri pentru a depăși slăbiciunea cărnii și a vă ridica deasupra 

greutăților acestei lumi, iar eu vă spun: Privește, căci ești încă slab. În cea de-a doua eră, mari mulțimi M-

au urmat, pretinzând că Mă iubesc și că Îmi sunt credincioase. Dar atunci când lumea a condamnat faptele 

Mele, a dat sentința și i-a persecutat pe cei care Mă urmau, aceleași suflete pe care le-am copleșit cu 

dragostea Mea s-au lepădat de Mine și s-au îndepărtat de Mine. 
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30 Astăzi îmi spui că mă iubești și că crezi în Cuvântul Meu. Totuși, știu că mulți dintre voi, dacă ați 

fi supuși la mari încercări, m-ați abandona. Destinul tău, însă, este să lupți până când vei ajunge la 

înălțarea sufletului, care este cea mai mare fericire. 

31 Iată-mă aici, printre voi, bătând în inima voastră. Credeți că pacea Mea este deplină când vă văd 

prinși în dușmănii constante? De aceea am venit ca Marele Războinic pentru a lupta împotriva 

întunericului și a răului, iar împreună cu Mine au venit și Spiritele Binelui, Lumea Spirituală, pentru a-mi 

finaliza Opera. Cât va dura această bătălie? Până când toți copiii Mei vor fi mântuiți. Dar nu am adus cu 

Mine durerea, ci vreau doar să vă transform prin iubire. 

32 Când cei care au studiat Cuvântul Meu din trecut sunt martori la manifestarea Mea în acest 

moment, când m-am întors la omenire, ei Îmi mulțumesc pentru că le-am acordat să fie martori ai acestor 

învățături. Tuturor le spun: "Așa cum M-ați văzut apărând plin de slavă, Mă veți vedea plecând din nou la 

sfârșitul anilor 1950. Vă veți ridica zilnic la acest nivel pentru a vă uni cu Maestrul vostru. 

33 Mai târziu va trebui să vă confruntați cu lumea și atunci veți vedea că se vor ridica clerici și pastori 

de secte și biserici pentru a vă lupta. Printre ei vor fi unii care vor căuta doar adevărul, iar când vor ajunge 

să cunoască Cuvântul Meu, credința lor se va aprinde și vor crede în Mine. 

34 Când Mă veți cunoaște, veți judeca cât de iubitor este Tatăl, cât de înțelept ca Stăpân și cât de 

generos și drept ca Judecător. 

35 Iubiți oameni, lumea cere de la voi lucrări de perfecțiune, de vreme ce sunteți discipoli ai 

Maestrului divin. Urmați-mi ordinele pentru ca acest Maestru să nu fie judecat rău. 

36 Când se apropie momentul manifestării mele 

inima ta se înviorează. Unii o fac din bucurie, alții din teamă. Dar voi toți îmi simțiți prezența divină. 

37 Am venit doar pentru a vă aduce în siguranță, pentru a vă da o nouă viață, pentru a vă oferi un 

toiag pe care să vă sprijiniți în timpul peregrinărilor voastre. 

38 Îți vorbește cel care, luptându-se cu moartea pe cruce, maltratat și torturat de călăi, și-a ridicat 

ochii spre infinit și a spus: "Tată, iartă-le lor, că nu știu ce fac". 

39 În acea iertare divină i-am inclus pe toți oamenii din toate timpurile, pentru că puteam vedea 

trecutul, prezentul și viitorul omenirii. Pot să vă spun în adevăr și în duh că v-am văzut și pe voi în acea 

oră binecuvântată în care auziți noul Meu Cuvânt în acest timp. 

40 Astăzi am venit să vă scot din stagnarea voastră spirituală. Căci de multă vreme această umanitate 

doarme adânc în tabăra fanatismului religios, a idolatriei, a falselor forme de cult și a materialismului, cu 

care a vrut să înlocuiască practica iubirii reciproce, a milosteniei, a iertării și a tot ceea ce rezultă din 

această lege unică. 

41 În înțelesul acestui cuvânt este cuprins tot ceea ce are nevoie lumea pentru a se reînnoi, pentru a se 

întoarce pe calea cea adevărată și pentru a se ridica din dragoste pentru Mine. Ce se va întâmpla cu acest 

popor dacă nu ascultă cu atenție și nu înțelege corect lecția pe care i-am adus-o în Era a treia? Îl așteaptă 

mari încercări dacă nu se întărește în Cuvântul meu și dacă nu se refugiază în chivotul divin al milei mele. 

42 Credeți că Îmi face plăcere să vă văd suferind nenorociri și să beți pe pământ fiere și oțet? Nu, 

oameni buni. Nu vreau ca viața să vă trateze ca pe niște infractori sau exilați, ci ca pe niște copii ai lui 

Dumnezeu demni în toate privințele. 

43 Văd că v-ați obișnuit cu gloria Cuvântului meu și cu iertarea care decurge din el, fără să vreți să vă 

dați seama că se apropia ora încercărilor și că nu ați vrut să vă pregătiți pentru a o înfrunta. 

44 Pretindeți că sunteți umili, dar față de Tatăl vă arătați nerecunoscători și mândri. Este acesta 

exemplul pe care vreți să îl dați în lume ca martori ai adevărului meu? Luați în considerare toate acestea și 

analizați-vă comportamentul, pentru a nu judeca cu asprime cuvântul meu. 

45 Timpul este prielnic pentru merite, o, oameni iubiți. În lucrările mele puteți găsi exemplele 

necesare pentru a vă corecta modul de a acționa și pentru a le înfrumuseța cu lumina pe care Maestrul 

vostru o emană în fiecare dintre învățăturile sale. 

46 Spune-Mi: te-am îndepărtat Eu când ai încălcat legea? Te-am lăsat eu în urmă, te-am abandonat, 

când o piedică te-a oprit? M-am arătat Eu Însumi aprig cu tine când, înfrânt de durere, ai căzut? Cu toate 

acestea, văd că aceia pe care îi numesc discipolii mei cu atâta iubire își abandonează semenii în necazuri, îl 

resping pe cel care se abate de la calea cea dreaptă în loc să-l atragă cu iubire la ei și să-l ajute să se 

îndrepte, iar uneori devin judecători atunci când se amestecă în lucruri care nu le aparțin. Corespunde 
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aceasta învățăturii mele? Nu, spuneți-Mi conștiința voastră, pentru că vreau să vă judecați pe voi înșivă cu 

exactitate, ca să puteți șlefui multele asperități care vă afectează sentimentele și să începeți să deveniți 

discipolii Mei. 

47 Vrei să predai Doctrina Mea chiar dacă inima ta este plină de pasiuni, de slăbiciuni și de mizerii 

umane? Amintiți-vă că v-am spus de multe ori că un orb nu poate conduce un alt orb fără riscul ca 

amândoi să se împiedice sau să cadă în prăpastie. 

48 Acesta este glasul care iese din cea de-a șasea pecete - Cartea lui Dumnezeu, al cărei penultim 

capitol s-a deschis pentru a se revărsa cu înțelepciune asupra fiecărui suflet și minte. 

49 Această lumină este noua zare sub care copiii lui Dumnezeu vor avea coerență spirituală în Era a 

treia, după ce se va încheia marea încercare care purifică și reînnoiește lumea. De aceea, a trebuit să fiu 

detaliat atunci când am transmis mesajul Meu acestui popor. Căci vreau ca ei să fie puternici în luptă. De 

aceea le-am cerut socoteală și i-am judecat. Nu vreau să fie lumea care își corectează imperfecțiunile. Căci 

nu-l voi trimite să învețe, ci să învețe. 

50 Oameni buni, v-ați speriat pentru câteva clipe înainte ca lumina mea să devină cuvinte pe buzele 

purtătorului de voce? Aveai motive să fii, îți binecuvântez presimțirea. 

51 Pacea mea fie cu voi, popor al lui Israel, popor care poartă în spiritul său Legea pe care Iehova v-a 

dat-o prin Moise, în spiritul căruia este scris Cuvântul lui Isus și care primește acum revelația Duhului 

Sfânt. Adevărat vă spun că voi sunteți copiii luminii și nu veți putea să vă abateți de la calea cea bună din 

niciun motiv. 

52 Acest spirit pe care îl simțiți cum se revarsă asupra minții voastre ca o lumină este Tatăl - Cel care 

v-a revelat Legea care vă spune: "Eu sunt Iehova, care a făcut cerul și pământul și toate lucrurile create". 

Acest Spirit care vă umple mințile de inspirație și vă pune pe buze cuvinte de înțelepciune este cel al 

Maestrului care a făcut lucrări mărețe pe pământ și v-a lăsat moștenire învățătura iubirii. 

53 Astăzi vin la oameni pentru a Mă revela prin spiritul lor. Eu vin în lumina care luminează mintea, 

în strălucirea pe care numai inima o poate simți, în esența care este pâinea sufletului. 

54 Este timpul trezirii, al plenitudinii spirituale, când veți fi cu toții soldați, veți fi cu toții "lucrători", 

veți fi cu toții discipoli. 

55 În trecut, v-ați mulțumit să vă bucurați să mâncați pâinea Cuvântului Meu. M-ați căutat pentru a vă 

face inima mai iubitoare și pentru a vă recăpăta pacea, fără să vă gândiți că fiecare suflet aduce un mesaj 

pe care trebuie să-l faceți cunoscut și o bogăție de bunuri pe care trebuie să le distribuiți printre semenii săi 

nevoiași. 

56 Cuvântul meu în acest moment vrea să vă scoată din izolarea unei vieți egoiste, retrase și sterile, să 

vă deschidă căi de lumină și să vă ofere câmpuri de semănat. Știu că, deși puteți părea lipsiți de educație, 

ignoranți și săraci, din punct de vedere spiritual aveți o bogată experiență pe care v-a oferit-o lungul drum 

al evoluției voastre. 

57 O aureolă de lumină va trebui să îi înconjoare pe oamenii mei atunci când vor porni ca apostoli 

pentru a răspândi cunoștințele pe care le-am dezvăluit. Până atunci, veți fi ajuns deja să cunoașteți puterea 

Cuvântului Meu și veți avea o cunoaștere deplină a darurilor voastre, care au fost mult timp ascunse în 

ființa voastră, așteptând momentul potrivit pentru a Mă dezvălui. 

58 Câte învățături, câte forme de închinare la Dumnezeu și câte idei noi despre viața spirituală și 

umană veți găsi. Dacă știi să le pătrunzi și să le judeci, fiecare îți va arăta o parte bună și corectă și o alta, 

eronată, departe de adevăr, care este dreptate, iubire și perfecțiune. 

59 Oriunde descoperiți erori, ignoranță sau răutate, răspândiți esența învățăturii mele, care, pentru că 

este a mea, nu trebuie să conțină niciun amestec de impuritate sau eroare. 

60 Instruirea mea este absolută, este cuprinzătoare și perfectă. 

61 Cel care are convingerea deplină a adevărului meu nu va adăuga niciodată la lucrarea mea liturghii 

străine pe care le vede la alții, pentru că recunoaște că învățătura mea conține tot ceea ce ar putea găsi de 

bun și de adevărat în alte învățături. 

62 Toate învățăturile mele, oricât de simple ar fi, sunt pagini de cunoaștere pentru spiritul vostru, care 

va aduna în curând cuvântul meu pentru a-l aduce umanității ca sămânță de viață. 

63 Nu știți încă cum să vă chemați semenii pentru a fi auziți de toți. Vă spun să nu deveniți 

nerăbdători. Căci, când voi vedea că ești tare, îți voi pregăti calea și îți voi da mijloacele. 
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64 Fericiți cei care, atunci când vă rugați, o căutați pe Maria ca Avocată și mijlocitoare. Pentru că, din 

punct de vedere spiritual, ea este Mama voastră - cea pe care am lăsat-o la picioarele crucii pentru ca ea să 

mijlocească pentru toți oamenii și pentru ca voi să o iubiți și să vă mângâiați la sânul ei. 

65 Maria a ieșit din pântecele divin pentru a se face om în lume și pentru a îndeplini o misiune de 

femeie și de mamă. 

66 Numai dintr-o floare pură ca ea putea ieși fructul care să dea răscumpărare omenirii - fructul 

promis de Tatăl patriarhilor din primele timpuri, căruia i-au dat numele de "Mesia". 

67 Când sufletul spiritual al Mariei și-a îndeplinit misiunea de iubire, blândețe și jertfă pe pământ, s-a 

întors în pântecele desăvârșit din care venise. Căci Maria nu este o ființă supusă evoluției ca și celelalte 

suflete. Maria este o expresie divină, este blândețea lui Dumnezeu. 

68 Această învățătură aprinde lumina în cei care nu au fost capabili să vadă adevărul acestei revelații. 

69 Spiritismul deschide un câmp de progres infinit de larg pentru minte și inimă, astfel încât vă puteți 

dezvolta în sus pe calea înțelepciunii. 

70 Voi, oameni buni, care, ascultând cuvântul meu, intrați în acea lume a spiritului, începeți deja să 

vedeți cu claritate ceea ce nu ați văzut decât învăluit în mister și enigmă. 

71 În acest timp nu veți mai fi oameni cu o credință oarbă - o credință care nu gândește și nu 

cercetează. Sufletul tău a crescut și vrea să cunoască, vrea să pătrundă, și acolo am văzut că este momentul 

prielnic pentru a-ți trimite lumina mea ca spirit al adevărului, pentru a clarifica și explica toate secretele, 

așa cum ți-am promis prin Isus. 

72 Mâine, când veți fi înțeles punctele esențiale ale Doctrinei Mele și veți fi capabili să dați explicații 

pentru toate acestea celui care vi le cere, veți descoperi că această lume, care a îndepărtat Numele Meu din 

inima sa, orbită de vanitatea gloriei sale pământești și de triumfurile științei sale, își va întoarce ochii spre 

Mine, pentru că recunoaște Doctrina lui Hristos ca fiind cheia care deschide porțile adevărului. 

73 Dar această nouă umanitate, dezvoltată și trezită din punct de vedere intelectual, va cere explicarea 

revelațiilor, elucidarea misterelor, interpretarea la figurat a ceea ce ați primit, iar Eu vreau ca acest popor 

simplu să fie cel care explică sensul Cuvântului Meu și care învață cu umilință ceea ce i-am revelat. V-am 

spus că acest popor va fi cel care va interpreta corect și Scripturile vechi? Căci dacă știe să explice 

trecutul, va ști să prezinte prezentul cu o simplitate care îi va uimi pe mulți. 

74 Religia mozaică, creștinismul, spiritismul - acestea sunt trei lecții diferite despre o singură 

învățătură: cea a iubirii. 

75 Mic este numărul celor care vor merge să răspândească această sămânță. Dar de ce nu ar fi ele 

suficiente, din moment ce numărul discipolilor mei din Epoca a doua era de asemenea mic, și totuși au 

făcut ca omenirea să cunoască Cuvântul lui Isus? 

    76 Întăreșteți-vă sufletul în învățătura mea, noii mei ucenici, și tânjiți să fiți vrednici să fiți trimiși mâine 

la neamuri. Pentru că dorul tău va fi o dovadă de iubire, credință și bunăvoință. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 269  
1 Poporul lui Israel, care poartă gravată în suflet Legea lui Iehova și învățătura lui Isus - primiți 

Cuvântul Meu, pe care vi-l dau prin mijlocirea unui om. Deschideți-vă ochii și vedeți evenimentele din 

acest timp, ca să știți că am venit altă dată să mă fac cunoscut vouă. Ascultați Cuvântul Meu și studiați-l, 

însușiți-vă sensul lui, pentru ca împreună cu cele două Testamente anterioare să creați o singură carte în 

care să studiați pentru totdeauna. 

2 Îți mângâi inima, prin încercări o pregătesc pentru vremurile ce vor veni. Căci după plecarea mea, 

vei rămâne în locul meu. 

V-ați amintit de Patimile mele în aceste devoțiuni de dimineață, v-ați amintit și ați reflectat asupra 

comportamentului acelui Maestru fără a descrie aceste evenimente sacre. Ați retrăit acele zile pentru că 

sunteți aceleași suflete care, la vremea respectivă, au fost surprinse și uimite să vadă viața mea de la 

început până la sfârșit. Ați fost surprinși de umilința mea, ați reflectat la nașterea mea în sânul unei familii 

sărace, care nu avea nici măcar un acoperiș propriu. Eu v-am învățat doar să trăiți în conformitate cu legile 

divine. 

Mulți dintre voi au înțeles sensul cuvintelor și operelor mele abia după ce a trecut un timp, când v-ați 

amintit de mine și exemplele mele au fost ca o carte deschisă în viețile voastre. 

Astăzi v-ați întors pe pământ și, încă o dată, sunt foarte aproape de voi. Voi v-ați îndoit de acest cuvânt 

pe care vi-l dau prin mijlocirea oamenilor. M-ați întrebat cu dezaprobare de ce am ales acest mijloc și de 

ce Lucrarea Mea s-a desfășurat sub această formă, departe de orice biserică. 

Dar eu vă spun: Am coborât în sânul poporului lui Israel, a cărui majoritate este acasă în această națiune. 

Ceilalți sunt împrăștiați prin toate națiunile, trimiși de Mine, și lor M-am făcut cunoscut spiritual. Aceștia 

sunt aleșii Mei care Mi-au rămas credincioși. Inima lor nu a fost infectată și spiritul lor poate primi 

inspirațiile Mele. Prin medierea lor, în prezent ofer lumii o mare comoară de înțelepciune.  

3 Vocea mea nu încetează să cheme inimile. Lumina mea se revelează în spirit și îi dă putere să se 

trezească și să atragă fiecare suflet. Nu voi permite ca această umanitate pe care o iubesc atât de mult să 

meargă prea departe în materialismul ei. Încercările îl vor opri, iar când Cuvântul Meu va ajunge la el, 

darurile oamenilor se vor trezi, inimile lor vor deveni sensibile, iar calea lor va fi marcată. Atunci ei vor ști 

cum să Mă invoce, vor căuta balsamul vindecător de la Mine și se vor transforma în discipolii Mei. 

4 Voi crea o atmosferă spirituală de bunăstare în jurul tău, care te va învălui și totul va fi favorabil 

înălțării tale spirituale. Fiți răbdători cu cei necredincioși și veți experimenta că, după un anumit timp, 

manifestările Mele vor fi luate drept adevăruri și Cuvântul Meu va fi apreciat. 

5 Cât de mult vă iubesc pe voi, ființe umane, și cât de mult îmi doresc să ajungeți la fraternitate și 

concordie! 

6 Fiți neobosiți, noi ucenici, atunci când vorbiți despre acest adevăr. Buze neinstruite, voi care nu 

rostiți cuvântul meu de frică, deschideți-vă în momentul deciziei voastre. Un singur cuvânt rostit în 

numele meu poate să salveze un păcătos, să închidă abisuri, să-i oprească din drum pe cei care au devenit 

rebeli în rău. Cunoașteți puterea cuvântului meu? Cunoașteți puterea autorității voastre? Vorbește prin 

fapte exemplare și fă dreptate în ceea ce privește acea parte a lucrării Mele pe care ți-am încredințat-o. De 

restul mă ocup eu. 

7 Vă văd în voi pe discipolii mei din a doua eră. Printre voi se află cei care îi întruchipează pe Ioan, 

Petru, Toma și, de asemenea, pe Iuda. Deși aceștia erau needucați, ei au vorbit doctrine admirabile și au 

făcut minuni, luându-Mă ca exemplu. 

8 Ferice de cei care cred fără să vadă. Ferice de cel care nu Mi-a cerut darul vederii pentru a crede. 

Căci acesta M-a văzut cu ochii credinței sale, a cunoscut gustul bun al roadei Cuvântului Meu și s-a hrănit 

cu el. De asemenea, îi binecuvântez pe cei care, după ce au primit acest dar prețios ca sarcină, știu cum să 

dea mărturie despre Mine. 

9 Voi culege roadele semănatului vostru. Chiar și cel mai mic lucru pe care Mi-l oferiți, Eu îl voi 

înmulți, căci aceasta este voința Mea. 

10 Cartea care a fost sigilată în ceruri a fost deschisă în capitolul șase. Este Cartea celor Șapte Peceți, 

care conține înțelepciune și judecată și care a fost desigilată din cauza iubirii mele pentru voi, pentru a vă 

dezvălui învățăturile sale profunde. 
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11 Omul a trăit pe pământ timp de cinci perioade de timp, încurajat de suflul divin al spiritului. Cu 

toate acestea, el nu a înțeles sensul spiritual al vieții, scopul existenței sale, destinul său și esența ființei 

sale. Totul era un mister de nepătruns atât pentru mintea lui, cât și pentru sufletul lui, o carte sigilată al 

cărei conținut nu reușea să-l interpreteze. Simțea vag viața spirituală, dar fără să cunoască cu adevărat 

scara de dezvoltare care aduce ființele mai aproape de Dumnezeu. El nu cunoștea misiunea sa foarte înaltă 

pe pământ și nici virtuțile și darurile care aparțin spiritului său pentru a fi victorios în lupte, pentru a se 

ridica deasupra greutăților umane și pentru a se desăvârși spiritual pentru a locui în Lumina Veșnică. 

12 Era necesar ca această carte divină să fie deschisă și ca oamenii să contemple conținutul ei pentru a 

se putea salva din întunericul ignoranței, care este sursa tuturor relelor care există în lume. Cine ar putea 

deschide această carte? Teologul, omul de știință sau filosoful? Nu, nimeni, nici măcar sufletele drepte nu-

ți puteau dezvălui conținutul ei, pentru că ceea ce păstra cartea era înțelepciunea lui Dumnezeu. 

13 Numai Hristos, "Cuvântul", numai El, Iubirea divină, putea face acest lucru; dar chiar și atunci a 

fost necesar să așteptăm până când oamenii vor fi capabili să primească mesajul divin fără a fi orbiți de 

splendoarea prezenței mele spirituale. Astfel, omenirea a trebuit să treacă prin cinci etape de încercări, 

învățături, experiențe și dezvoltare pentru a ajunge la o evoluție corespunzătoare care să-i permită să 

cunoască secretele pe care Cartea Înțelepciunii lui Dumnezeu le păstra pentru omenire. 

14 Legea lui Dumnezeu, Cuvântul Său divin dat prin Hristos și toate mesajele profeților, mesagerilor 

și emisarilor au fost sămânța care a susținut credința omenirii într-o promisiune divină care a anunțat 

întotdeauna lumină, mântuire și dreptate pentru toți oamenii. 

15 Acum este timpul așteptat pentru Marea Revelație, prin care veți înțelege tot ceea ce v-am 

dezvăluit de-a lungul veacurilor și veți afla cine este Tatăl vostru, cine sunteți voi înșivă și care este 

motivul existenței voastre. 

16 Acum este momentul în care, datorită dezvoltării spirituale pe care ați atins-o, a încercărilor prin 

care ați trecut și a experienței pe care ați dobândit-o, puteți primi de la Spiritul meu pentru voi lumina 

înțelepciunii care este păstrată în comorile mele și care așteaptă să vă echipeze. Și cum omenirea a atins 

gradul de evoluție necesar pentru a primi mesajul meu, i-am trimis prima rază a luminii mele, care este 

aceasta, care i-a făcut pe cei needucați și simpli să vorbească în extaz, servind ca purtători de voce pentru 

mijlocirea mea. 

17 Această rază de lumină a fost doar pregătitoare, ea este ca lumina zorilor când anunță o nouă zi. 

Mai târziu, lumina mea vă va ajunge pe deplin, vă va lumina existența și va îndepărta până și ultima umbră 

de ignoranță, păcat și mizerie. 

18 Acest timp, al cărui răsărit îl admirați în Infinit, este al șaselea răsărit în viața spirituală a 

umanității - Era Luminii, a Revelațiilor, a împlinirii vechilor profeții și a promisiunilor uitate. Este cel de-

al șaselea sigiliu care, atunci când va fi eliberat, își va revărsa conținutul de înțelepciune în sufletul vostru, 

într-un mesaj plin de dreptate, iluminare și revelație. 

19 Pentru voi este a șasea perioadă, este "Al treilea timp" în care v-am vorbit dintr-o mai mare 

apropiere decât în acel "prim timp" în care am făcut ca prezența și cuvântul meu să fie perceptibile în 

multe forme, precum și în acel al doilea timp în care am lăsat "cuvântul meu" să devină om pentru a vorbi 

inimii voastre. 

20 Astăzi Mă fac auzit încă o dată. Dar nu mai sunt simțurile cărora Mă manifest, nici măcar inima 

voastră căreia îi vorbesc - este sufletul vostru spiritual căruia Mă fac cunoscut pentru a-l învăța calea de 

ascensiune care duce la împărăția luminii, împărăția eternă și fericită a spiritului. 

21 Ce conține în sânul său cea de-a șasea pecete a Cărții lui Dumnezeu, unde sunt scrise numele și 

destinele voastre? Ea conține învățături, încercări foarte mari, revelații de înțelepciune. 

22 Care este sarcina slujitorilor mei în această perioadă? Să vă rugați, să meditați, să vă reînnoiți, să 

semănați unitatea, pacea și lumina spirituală, să vă dezvoltați posibilitățile și capacitățile, să luptați pentru 

înălțarea voastră; să eliminați ignoranța, viciul, fanatismul - într-un cuvânt, răul care se manifestă sub 

atâtea forme printre oameni. 

Când oamenii vor înceta să se urască, să se ucidă și să se trădeze unii pe alții, când iertarea și mila se 

vor răspândi de la inimă la inimă și de la națiune la națiune, când sângele și lacrimile vor înceta să mai 

curgă, atunci va veni marea tăcere care este discursul de la spirit la spirit. Apoi voi elibera ultimul sigiliu, 
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al șaptelea, în timpul căruia oamenii se vor iubi unii pe alții, așa cum v-am învățat când am venit pe 

pământ. 

23 Iată, în termeni simpli și scurți - așa cum "Cuvântul" lui Dumnezeu s-a făcut întotdeauna cunoscut 

- o parte din ceea ce vreți să știți despre cea de-a șaptea pecete a Cărții Înțelepciunii și a Dreptății Divine. 

24 Ați auzit și acum trebuie să înțelegeți, pentru că mai târziu va trebui să profețiți, să dezvăluiți și să 

instruiți. 

25 Arborele divin își întinde ramurile peste provincii și orașe și oferă umbră rătăcitorilor obosiți. Așa 

că a trebuit să se întâmple în acest timp să vă las să auziți Cuvântul Meu în diferite locuri în același timp, 

deoarece acum vin în Spirit. 

26 Această zonă în care ascultați acum Cuvântul Meu trebuia să fie pregătită pentru ca voi să Mă 

puteți primi. Încercările, durerea și amărăciunea au fost cele care ți-au oprit pașii și te-au făcut să deschizi 

ochii la realitate. Această durere a arat pământul uscat al inimilor voastre și lacrimile l-au udat. Astfel, ați 

fost pregătiți în așteptarea seminței care este Cuvântul meu. 

27 Acum știi la ce te-am chemat: Vreau ca voi să fiți lucrători în câmpurile Mele și să răspândiți 

această sămânță peste tot. 

28 Iubiți "muncitori": Treziți-vă! Uite, soarele a răsărit la orizont, te cheamă la muncă. 

29 Eu sunt acel soare, iar venirea mea în acest timp a fost un nou răsărit pentru voi. 

30 Nimeni să nu se îndoiască dacă poate fi sau nu util pe moșia Mea. De vreme ce v-am chemat, nu 

uitați că nu pot greși. 

31 Nu este o lucrare peste puterile voastre cea pe care v-am încredințat-o. Dar eu vă spun că, cu cât 

numărul și unitatea voastră sunt mai mari, cu atât mai mică va fi crucea voastră. 

32 Înainte ca sufletul tău să fie trimis pe această planetă, i s-au arătat "câmpurile", i s-a spus că 

misiunea sa este de a semăna pacea, că mesajul său este unul spiritual, iar sufletul tău a așteptat cu 

nerăbdare și a promis că va fi credincios și ascultător față de misiunea sa. 

33 De ce vă este frică să semănați acum? De ce vă simțiți acum nevrednici sau incapabili să faceți 

munca care v-a încântat atât de mult sufletul atunci când i-a fost încredințată? Pentru că ați permis 

patimilor să vă blocheze calea și astfel ați refuzat trecerea sufletului, căutând să vă justificați indecizia cu 

motive copilărești. 

34 Nu veniți cu mâinile goale la "Povestea" din care ați venit. Știu că atunci suferința ta ar fi foarte 

mare. 

35 Ce trebuie să faci pentru a face primul pas sigur? Reflectați adânc asupra Cuvântului meu și apoi 

rugați-vă cu toată credința și cu toate sentimentele voastre. Din această pregătire, va apărea treptat o forță 

interioară care va începe o luptă neîncetată cu învelișul său corporal. Sufletul spiritual se va opune 

corpului material și va încerca să facă auzită vocea conștiinței și să reducă la tăcere vocea cărnii. 

36 În acest fel, sufletul spiritului va putea să-și ocupe treptat locul în viața umană și, odată ce îți vei 

întoarce privirea înapoi, vei vedea foarte departe acele obstacole care te-au împiedicat să-ți iei crucea 

pentru a Mă urma. 

37 Nu vă încurajează oare învățătura mea, copilașilor, nu vă trezește cuvântul meu la realitate, nu vă 

simțiți înviorați în sufletul vostru? 

38 Observați că Cuvântul meu nu conținea nici măcar un singur reproș sau învinuire la adresa voastră, 

ci doar vă îndemna cu fraze pline de lumină să vă îndepliniți misiunea spirituală pe care ați adus-o cu voi 

pe pământ, făcându-vă să înțelegeți că nu trebuie să vă folosiți în mod greșit libertatea voinței; că nici 

sufletul nu trebuie să intervină în îndatoririle trupului, nici acesta din urmă nu trebuie să împiedice sufletul 

în misiunea sa. 

39 Numai învățătura mea va putea să vă ofere standardul pentru a atinge acea armonie între suflet și 

trup și singura cale de a face lucrări demne pe lumea Tatălui vostru - lucrări de discipoli pe calea de a 

deveni maeștri. 

40 Când vei fi victorios în această bătălie interioară? 

41 Unii nici măcar nu au început bătălia, alții sunt în mijlocul ei, iar alții - foarte puțini - au triumfat 

asupra cărnii. Dar îi văd și pe alții care au început să lupte, dar s-au lăsat învinși de dușmanii pe care îi 

purtau în ei înșiși și care acum merg pe căi care nu sunt ale mele. 
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42 Voi continua să le caut, dar vreau ca ei să descopere singuri unde se află adevărul și esența vieții și 

unde se află prefăcătoriile, ornamentele, înșelăciunile. Știu că atunci când se vor întoarce la Mine 

zdrențăroși, cu inima sângerândă și cu sufletele maltratate, nu va mai trebui să le explic nimic, pentru că s-

au înșelat singuri. 

43 Când veți înceta să mai fiți niște copii încăpățânați și obraznici? 

44 Veniți la masa mea și, în timp ce vă împrospătați cu gustul cuvântului meu, lăsați sufletul vostru să 

se umple de lumină. Veți experimenta că, în conformitate cu cuvântul meu de învățătură, veți simți că 

sufletul vostru este mai puternic, iar "carnea" este mai ușor și mai binevoitoare. 

45 Învățătura mea își pierde toată semnificația dacă nu o aplici. Știți foarte bine, iubiți ucenici, că 

scopul Legii și al Doctrinei Mele este de a face binele și că, prin urmare, cel care le poartă doar în 

memorie sau pe buze, fără să le aplice în faptele sale, acționează contrar datoriei sale. 

46 Înainte de a începe să predai principiile mele de viață și să le expui conținutul, trebuie să începi să 

urmezi învățătura pe care ți-am dezvăluit-o, iubindu-ți aproapele, trăind o viață orientată spre spiritualitate 

și însămânțând calea ta cu activitate și lumină iubitoare. Dacă nu faceți acest lucru, vă spun deja că nu ați 

înțeles spiritismul. Ea vă dezvăluie adevărata voastră natură, prin ea vă puteți forma o idee clară despre 

Tatăl vostru și vă puteți recunoaște pe voi înșivă. 

47 Este adevărat că, pentru a atinge spiritualitatea, este nevoie de o anumită renunțare, efort și 

sacrificiu. Dar când dorința unei existențe superioare s-a trezit în tine, când iubirea începe să strălucească 

în ființa ta sau când dorința de spiritualitate s-a instalat, va fi o bucurie pentru tine, în loc de sacrificiu sau 

renunțare, să te debarasezi de tot ceea ce ai în tine care este inutil, dăunător sau rău. 

48 Când M-ai auzit, sufletul tău s-a trezit. Pentru că nu era liturghia obișnuită și nici Cuvântul repetat 

în același mod pe care îl auzeai. Învățătura mea v-a impresionat sufletul, de aceea ați venit mereu cu 

dorința de a afla ce voi spune, ce vă voi dezvălui. Dar nimeni să nu creadă că, ascultându-Mă sau învățând 

Cuvântul Meu, și-a îndeplinit deja sarcina. 

49 În timpul în care am fost om în Isus, am însoțit întotdeauna Cuvântul Meu cu fapte de iubire care 

au rămas scrise în fiecare spirit, pentru ca oricine dorea să-mi urmeze pașii să mă ia drept exemplu în 

lumina Cuvântului și în veridicitatea faptelor. 

50 Ascultați-Mă bine acum, oameni buni, și continuați să ascultați Cuvântul Meu cu demnitate și cu 

adevărat. Văd că purtați tristețe în inimile voastre pentru că prevedeți că nu toate aceste mulțimi vor 

respecta Legea pe care am scris-o în sufletul vostru. Dar vă spun că astăzi, ca și în "Prima Epocă", oamenii 

se vor împărți. 

51 V-am vorbit mult și am trasat o singură cale pentru toți. De aceea vă spun: Dacă unii dintre copiii 

Mei nu Mă ascultă, va fi pronunțată o judecată asupra acestui popor atunci când va sosi ziua stabilită de 

voința Tatălui vostru pentru a pune capăt acestei manifestări. 

Am venit la voi în acest timp ca un eliberator, arătându-vă calea prin pustie, "munca de zi cu zi" 

spirituală a luptei pentru eliberare și mântuire, iar la sfârșit vă promit noul pământ al făgăduinței, care este 

pace, lumină și fericire pentru spirit. 

Binecuvântați sunt cei care pornesc și Mă urmează în această călătorie în dorința lor de eliberare și 

spiritualizare, pentru că nu se vor simți niciodată abandonați sau slabi în încercările pe care le va aduce 

vastul deșert. 

Vai de cei care, pe de altă parte, încalcă credința, care iubesc lucrurile lumii mai mult decât cele 

spirituale - de cei care continuă să se agațe de idolii și tradițiile lor! Crezând că Mă slujesc pe Mine, ei vor 

fi supușii lui "Faraon", care este "carnea", materialismul, idolatria. 

Cine vrea să ajungă în Țara Făgăduinței, în Patria Spiritului, trebuie să lase o urmă de bunătate în 

drumul său prin lume. Vino pe această cale și nu te teme. Căci dacă vă puneți nădejdea în Mine, este cu 

neputință să vă rătăciți. Dacă vă este teamă sau nu aveți încredere, atunci credința voastră nu este absolută, 

iar eu vă spun că oricine vrea să mă urmeze trebuie să fie convins de adevărul meu. 

52 Vă binecuvântez pe toți, vă iert, vă unesc în iubirea mea. 

53 Judecați-vă astfel încât în conștiința voastră să aveți încredere absolută în mersul fiecăruia dintre 

pașii voștri. 

54 Examinați-vă credința, precum și modul de a acționa, pentru a ști dacă sunteți demni de a vă numi 

spiritiști sau dacă va trebui să mai așteptați încă o vreme pentru a purta acest nume. 
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55 Mulți dintre voi vă numiți spiritiști pentru că credeți în prezența mea în timpul manifestării mele 

prin intermediul minții umane și pentru că sunteți adesea prezenți pentru a asculta cuvântul meu. Dar eu 

vreau ca voi să fiți duhovnicești prin 

Practica binelui, prin cunoașterea esenței vieții, prin iubirea față de aproapele tău, prin închinarea ta prin 

intermediul unei existențe generoase, rodnice și virtuoase. 

56 Permiteți Cuvântului meu să vă trezească și să vă înalțe, să vă descopere în fața voastră toate 

darurile, abilitățile, puterile și virtuțile pe care sufletul vostru spiritual le deține în el însuși. Căci voi 

sunteți printre aceia care, deși au o moștenire în ei, se consideră săraci din cauza ignoranței lor. 

Când Domnul vostru a văzut că trăiți dependenți de viața materială, deși v-a înzestrat cu lumină și har 

spiritual, a venit la voi pentru a vă trezi și pentru a vă spune că nu este corect să suferiți de foame și sete 

spirituală, deși sursa divină de înțelepciune este la îndemâna voastră, pentru a fi atinsă pe calea 

spiritualizării. Pentru că odată cu începutul acestei ere, este ca și cum și voi ați începe o călătorie. 

Dar vă spun cu adevărat, tot ceea ce sufletul vostru a cules în trecutul său este lumina experienței și 

oțelul pentru a rezista încercărilor și lecțiilor pe care le aduce cel de-al Treilea Timp. 

57 Te atrag la Mine pentru ca tu să înveți lecțiile Mele. Fiți bineveniți, cu toții, în fața Scaunului Meu, 

fiți binecuvântați, voi, perseverenților. Prezența ta la Cuvântul meu are o mare semnificație, este cea a 

dorinței tale de a te apropia de mine. 

Numai eu voi fi în măsură să vă dezvălui darurile pe care le aveți și să vă fac să simțiți 

responsabilitatea pe care o aveți față de semenii voștri. 

Acum este timpul judecății, timpul plății tuturor datoriilor, timpul reparației. 

58 Lucrarea mea divină este lumina care, atunci când îi iradiază pe oameni, îi luminează prin spirit. 

Pentru unii, mesajul divin va veni direct sub formă de inspirație, pentru alții prin intermediul Cuvântului, 

prin intermediul discipolilor mei, iar pentru alții sub formă de scrieri ale căror pagini conțin sensul 

învățăturilor mele. 

59 Pas cu pas și încetul cu încetul, oamenii se vor trezi la viața Spiritului. Va fi ca o nouă existență 

pentru ei, ca și cum ar începe o nouă viață plină de promisiuni, însămânțată cu surprize minunate și 

luminată de lumina celui mai mare ideal: Dumnezeu. 

60 Da, iubiți oameni, Dumnezeu este idealul sufletelor atunci când acestea trebuie să se ridice. Căci a 

spune "Dumnezeu" înseamnă perfecțiune, armonie, înțelepciune, fericire, lumină, pace infinită, iubire, 

eternitate. 

Când sufletul a scăpat din creuzetul încercărilor, când s-a luptat cu "carnea" și cu lumea în marea 

imensă a patimilor, se oprește o clipă pentru a reflecta la tot ce s-a întâmplat - ca un naufragiat care, după 

ce se luptă cu disperare cu valurile, ajunge în sfârșit pe uscat, se agață de o bucată de lemn, simbolul 

credinței și speranței sale, și, contemplând marea încă furtunoasă, exclamă: "Nava s-a scufundat, dar eu m-

am salvat! Binecuvântat să fie Domnul Cerurilor!" 

Aceasta este soarta sufletului care - ca un naufragiat după furtună - se oprește, reflectează, își 

contemplă patimile, își vede gloriile pământești și deșertăciunile sale scufundându-se în trecut precum 

corabia naufragiată a unui naufragiat. Dar când vede lumina credinței răsărind în el, exclamă cu bucurie: 

"Tată, Îți mulțumesc, căci în ciuda unor suferințe atât de mari nu Te-am uitat!". 

61 Aceasta este ora de trezire a sufletului și momentul în care începe înălțarea lui. 

Pacea mea fie cu voi! 



U 270 

155 

Instrucție 270  
1 Fericiți sunt cei care sunt pregătiți în ultima zi a manifestării Mele. Căci vă spun cu adevărat, 

sufletul lor va lua parte la cina Mea cea nouă. Acolo, sufletul tău, în timp ce primește pentru ultima oară 

această pâine invizibilă, adevărată, fără aluat, se va întări, se va satura de spiritualitate și de lumină, prin 

care va înțelege curând sensul acestei Doctrine. 

2 Ce solemnitate domnește în acest ultim ceas! Cât de multă lumină strălucește asupra acestui popor! 

3 Împărăția Cerurilor se va apropia de sufletul tău cu invitația sa veșnică de a locui în el. Spiritele 

mărețe, spiritele puternice, spiritele de lumină, adevărații înțelepți ai tărâmului spiritual, vor fi prezenți în 

acele momente. 

4 Vor fi prezenți și călăuzitorii, profeții care au adus mesaje divine pe pământ în alte timpuri. Căci 

cuvântul meu a fost pentru toate sufletele, fie că sunt încarnate, fie că sunt libere de materie. 

5 Aceste entități vor fi reprezentanți ai lumilor infinite de viață care există în univers și vor participa 

la ultima mea manifestare care există în această formă în acest moment. 

6 Ce vor vedea ei printre acest popor? Ce vor descoperi ei? Numai eu știu. Dar vă cer să "vegheați" 

și să vă rugați, ca să fiți dintre cei care stau la masă - dintre cei care mănâncă și plâng cu Maestrul, dintre 

cei care mănâncă și beau pâinea și vinul cerului. 

Nu veniți la masă în timp ce comiteți trădări, căci atunci veți fi fost cu Mine doar în aparență. Căci, în 

realitate, conștiința ta nu-ți va permite să te bucuri de prezența Tatălui tău. 

7 Știți de ce vă vorbesc în acest fel? Pentru că știu ce se va întâmpla, pentru că vă cunosc perfect și 

știu cine se va lepăda de Mine, cine îmi va fi credincios pentru că a studiat Cuvântul Meu și cine se va 

rătăci pentru că nu a pătruns niciodată esența Lucrării Mele. 

8 În timp ce unii erau interesați doar de semnificația cuvântului meu și doreau mereu progresul și 

dezvoltarea sufletului lor, alții erau mai interesați de închinarea exterioară. De asemenea, în timp ce primii 

erau fericiți să primească învățături despre spiritualitate, cei din urmă erau deranjați atunci când le erau 

menționate greșelile. 

9 Numai Eu știu cine va trebui să răspundă în fața Mea din cauza a tot ceea ce ar fi trebuit să fie 

cunoscut prin purtătorii Mei de cuvânt și ceea ce a fost ascuns.  

10 Înțelegeți, oameni buni: în această "Epocă a Treia", voi, ca martori care ați experimentat această 

manifestare divină, aveți sarcina de a răspândi acest mesaj în mod fidel și adevărat. Ați fost chemați și 

aleși să aduceți Buna Vestire umanității, să îi învățați pe semenii voștri calea spirituală - singura care vă 

conduce la pace, la lumina adevărată și la fraternitatea atotcuprinzătoare.  

11 A trecut mult timp de când m-am dedicat să vă instruiesc. Dar, întrucât cei care au venit ultimii M-

au auzit prea puțin, le las Cuvântul Meu scris, pentru ca ei să caute în el sensul divin și să ajungă cu toții la 

aceeași înțelegere și la aceeași spiritualizare. 

12 Dacă urmați această cale, nu aveți alt ideal decât cel al perfecțiunii sufletului vostru - o perfecțiune 

pe care o puteți atinge aplicând învățăturile mele, trăind învățăturile mele, consacrându-vă existența în 

slujba aproapelui, a legilor divine și a legilor umane, într-un devotament neîncetat față de datorie. 

13 Ați luptat deja mult pentru viața voastră materială. Acum este momentul să lucrăm în favoarea 

sufletului. 

14 Ambele eforturi sunt diferite în natura lor. Căci, în timp ce lupta umană este egoistă, pentru că 

lucrează pentru sine, lupta spirituală trebuie să fie absolut dezinteresată, trebuie să semeni calea ta cu 

iubire și milă, fără să aștepți recompense. 

15 Străduiți-vă să pătrundeți și să înțelegeți învățăturile mele în așa fel încât să înțelegeți că în 

practicarea unei vieți înalte, pure și spirituale există cele mai mari satisfacții, cele mai mari bucurii, 

adevăratele și veșnicele triumfuri. 

16 Atunci când sufletul se ridică deasupra materializării lumii și deasupra nevolniciei trupului, el va 

vedea viața prin lumina adevărului. Numai atunci va descoperi ce este real și ce este fals. 

17 Îmi este plăcut când pacea există în sufletul copiilor mei și mă umple de bucurie când inima 

omului simte bucurie. Vreau doar ca voi să vă străduiți pentru ceea ce este adevărat, pentru care vă dau 

mijloacele în Cuvântul Meu. 
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18 Adevărat vă spun: Ferice de cei care nu s-au obișnuit cu cuvântul meu. Ferice de cei care se supun 

hotărârilor mele și le respectă. Căci ei vor fi cei care vor da mărturie despre lucrarea Mea. Ei vor fi cei care 

vor răspunde cu iubire la iubirea pe care le-o arăt în Cuvântul meu. Ei sunt cei care vor avea compasiune și 

recunoștință față de acești purtători de cuvânt care își dau viața din ce în ce mai mult pentru acest popor. 

19 Dar cât de mulți s-au obișnuit cu manifestarea mea! Ei sunt prezenți la învățăturile mele ca și cum 

ar participa la un ritual sau ar îndeplini o tradiție, iar acesta nu este comportamentul pe care îl aștept de la 

poporul meu. 

20 Nu a venit încă timpul ca voi toți să înțelegeți lucrarea mea într-un mod spiritual. Fiți atenți la 

faptul că, în timp ce unii dintre "lucrătorii" mei devin umili și caritabili în măsura în care le acord 

beneficii, alții devin mândri și egoiști, crezând că devin din ce în ce mai superiori fraților și surorilor lor. 

21 Cei dintâi lucrează în tăcere, în smerenie, în interioritate spirituală. Aceștia din urmă nu pot fi 

mulțumiți decât dacă trăiesc înconjurați de lingușeli, de laude și omagii și se bucură de umilirea fraților și 

surorilor lor mici și slabe. Aceștia nu sunt discipolii Mei, pentru că niciodată exemplele Mele de 

învățătură, doctrina Mea sau revelațiile Mele nu i-au învățat astfel de comportamente. 

22 Celor dintre voi care v-ați creat un astfel de piedestal, vă spun cu dragoste că ar trebui să coborâți 

de pe el - din convingere, din pocăință - dacă nu vreți ca mâine să vă dea jos aceiași care v-au ridicat 

astăzi, așa cum s-a întâmplat întotdeauna cu oamenii care s-au așezat pe un tron de falsă putere pentru a-și 

umili vecinii de pe el. 

23 Celor dintre voi care ați lucrat cu smerenie, semănând cu iubire sămânța binecuvântată a carității 

spirituale, vă spun să continuați să semănați, să continuați să adunați lacrimile celor care suferă, să 

continuați să aduceți lumină pe căile întunericului, ale ignoranței, ale viciului și ale confuziei. Aceasta este 

calea, aceasta este misiunea "lucrătorului" lui Isus. 

24 Vreau ca unul și celălalt să fie uniți în munca mea - uniți prin credință, uniți în spiritualitate, 

mergând pe aceeași cale sub povara aceleiași cruci. 

25 Nu proclamați lumii că sunteți maeștri în spiritualizare, nu spuneți nici măcar că sunteți discipoli. 

Dar aveți grijă ca faptele voastre să corespundă cât mai fidel posibil adevărului meu, și atunci ele vor da 

mărturie despre voi. 

26 Chemați-mă cu duhul în orele dificile ale vieții voastre, în marile încercări, fără a atrage atenția 

nimănui în exterior, iar eu îmi voi face simțită prezența și puterea. 

27 Terenurile mele sunt infinite. Cum poate cineva să creadă că acestea se limitează la acele locuri de 

adunare în care ascultați cuvântul meu? 

28 Domeniile mele de lucru sunt pe tot pământul, acolo unde, după voia mea, locuiește o ființă umană 

sau există un suflet. Pământul meu se extinde dincolo de această lume și ajunge în toate lumile vieții, acolo 

unde există o dorință de lumină, de pace, de cultură spirituală, de purificare și perfecțiune. 

29 Lasă-ți imaginația să se extindă, lasă-ți mintea să rupă cercul în care s-a închis și lasă-ți sufletul să 

se elibereze de lanțurile cu care l-a subjugat trupul, ca să poată privi Infinitul și să fie sătul de Etern. 

30 Se apropie momentul în care oamenii vor veni la voi pentru a cerceta această învățătură. Atunci nu 

va exista niciun merit în a le arăta Cuvântul Meu pentru a vă apăra, deoarece, venind de la Mine, este pur 

și perfect în sensul său. Va fi meritoriu dacă, căutându-vă, vor descoperi în poporul meu o viață simplă și 

pură - bărbați și femei care știu să-și dedice o parte din timp exercitării milosteniei, care lasă o urmă de 

mângâiere și de lumină pe calea vieții lor. Aceasta va fi mărturia vie pe care trebuie să o dați lumii - o 

mărturie dată prin fapte, nu prin cuvinte. 

31 Este adevărat că darul cuvântului va înflori pe buzele voastre pentru a mișca inima semenilor 

voștri. Dar să fie faptele care să vă confirme fiecare cuvânt. 

32 Credeți că discipolii mei din Era a doua s-au mulțumit să repete ceea ce au auzit de la Maestrul 

lor? Nu, oameni buni. Este adevărat că lumina s-a revărsat din belșug în cuvântul care a ieșit de pe buzele 

lor. Dar lucrările lor, faptele lor au fost la fel de numeroase ca și cuvintele lor. Prin urmare, sămânța lor a 

fost roditoare și productivă. 

33 De aceea vă spun: Odihniți-vă sufletele voastre în Cuvântul Meu, oameni buni. Vă mai puteți 

bucura de acest har pentru o perioadă scurtă de timp. Faceți din inimile voastre un cufăr în care să păstrați 

întreaga esență a învățăturilor mele, iar sufletul vostru să fie chivotul în care să fie păstrată înțelepciunea 

mea. 
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34 Deja se apropie ziua în care aceste privighetori nu vor mai cânta în ramurile acestui copac și nu 

vreau să vărsați lacrimi mai târziu din cauza vremurilor nefolosite. 

35 Când va sosi ceasul de încheiere a acestei perioade de manifestări, vă voi fi dat tot ce aveți nevoie 

pentru călătoria voastră spirituală. Nimic nu va lipsi. 

36 V-am oferit arme de lumină pentru ca voi să puteți face față acestui timp pe care l-am anunțat, 

când, așa cum v-am spus deja, oamenii vor încerca să distrugă credința în ei înșiși, când iubirea pentru 

Dumnezeu va fi combătută ca niciodată. Dar vă las vouă această Pâine a Vieții, pentru ca voi să aduceți 

balsam celor flămânzi de lumină, pentru a vindeca durerea trupului și a sufletului - puterea de a-i opri pe 

cei care se abat de la calea cea adevărată. 

37 Pregătiți-vă pentru ca aceste vremuri să nu vă surprindă. Căci dacă dormiți, veți fi treziți din somn 

de evenimente dureroase. Atunci nu vă veți putea gândi la alții, ci la voi înșivă, cel mult la copiii, părinții, 

soții sau frații voștri. Dar vreau să uitați de voi înșivă, de ceea ce sunteți și de ceea ce posedați, pentru ca 

sufletul vostru să se poată dedica sarcinii sale cele mai înalte, care este de a-L iubi pe Dumnezeu în 

aproapele său. 

38 Vreau să vă iubiți semenii ca și cum i-ați cunoaște, iar pentru asta este suficient să știți că există. 

39 Uniți-vă ca să formați un popor puternic, Noul Israel, care să știe să-și croiască drum printre 

persecuții, vizite și opoziții, urmând pas cu pas calea luminoasă a Legii mele, stimulat de promisiunea 

divină a păcii mele. 

40 Sunteți, atât în spirit, cât și în sânge, un popor care luptă pentru pace și libertate, care a trecut prin 

multe opresiuni, ispite și umilințe. Adevărat îți spun că prin acest pahar de suferință, atât de amar, sufletul 

tău a fost purificat și întărit. 

41 Nu lăsați să moară idealul de lumină, libertate și pace. Trebuie să înțelegeți că această cale 

spirituală pe care vi-o indic îi va duce pe oamenii de credință și bunăvoință în siguranță la destinație. 

42 Când dreptatea mea se va manifesta pe deplin în lume, vă va ajuta să mărturisiți, să convertiți și să 

neteziți drumurile. 

43 Setea de adevăr va deveni foarte mare în omenire și trebuie să primească apele cristaline ale 

învățăturii mele pentru a nu pieri. Fiți mereu conștienți că oamenii din acest timp nu mai pot fi înșelați 

datorită evoluției lor spirituale, că lumea este pe cale să deschidă complet ochii la lumină pentru a spune: 

"Acesta este binele și acesta este răul, aceasta este lumina și acesta este întunericul" și nu mai dorește să 

meargă pe căi strâmbe, nici să se piardă în rituri și tradiții. 

44 Lungul drum al experienței, al liberului arbitru, al neascultării și al răului a fost deja parcurs de 

omenire și se apropie de țelul său, unde va ajunge confuză, dar unde va experimenta și lumina care se 

ivește în ea. 

45 Spiritul va lupta ca o sabie ascuțită de lumină împotriva întunericului și va împiedica sufletul să 

cadă în confuzie, iar când se va liniști și va putea privi și judeca trecutul său, o serie de viziuni vor trece 

prin mintea sa și îl vor încuraja să nu se mai întoarcă niciodată înapoi. 

46 Cuvântul meu va străluci în aceste momente ca un far în nopțile furtunoase și va lumina calea celor 

pierduți. 

47 Ar fi corect dacă până atunci nu ați fi obținut echiparea necesară? 

48 Știți că nu sunteți absolut necesar pentru salvarea spirituală a omenirii. Dar ce se va întâmpla 

atunci cu misiunea voastră? 

49 Pot să fac totul fără tine. Dar ce ai putea să-mi răspunzi dacă te-aș chema? 

50 Discipoli: După ce v-ați rugat, gândiți-vă la responsabilitatea voastră și măsurați amploarea 

misiunii voastre. O știți foarte bine, pentru că v-am vorbit pe larg despre acest lucru. 

51 Vin la voi pentru a vă încuraja cu cuvinte de dragoste și înțelepciune. Sunteți în ajunul unor 

evenimente mărețe. V-am anunțat că lumea va fi zguduită în 1950. Aceste evenimente vor marca ultimul 

an al proclamării mele și plecarea mea, astfel încât oamenii, dacă sunt interesați să descopere adevărul 

proclamării mele și circumstanțele care au înconjurat-o, pot descoperi că atât la începutul proclamării 

mele, în 1866, cât și spre sfârșitul ei, în 1950, cerul, natura și viața umană au fost zguduite. 

52 Gândiți-vă la lumea de mâine, oameni iubiți, la oamenii care vor căuta cu nerăbdare semnele 

prezenței Mele. Amintește-ți că tu rămâi un martor credincios a tot ceea ce ai văzut și auzit de la Mine. 
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53 Așa cum instrucțiunile mele au fost detaliate, la fel va trebui să fie și mărturia voastră, astfel încât 

să nu lăsați nici cea mai mică îndoială sau eroare în vreunul dintre semenii voștri. 

54 Întipărește adânc în inimile voastre că nu prin fapte exterioare și impresionante veți încerca să-i 

convingeți pe semenii voștri - ci prin esența spirituală a învățăturii mele. 

Într-adevăr, ai putea să-i impresionezi pe cei care, dorind mângâiere, vin aici cu povara suferinței lor și 

care, în dorința lor de a găsi alinare pentru durerea lor, nici măcar nu vor fi atenți la modul în care primesc 

balsamul. Dar nu uitați că ei își vor deschide ochii și vor înțelege că balsamul pe care "lucrătorii" l-au 

primit de la Mine nu le-a fost dat în toată puritatea sa. Adevărat vă spun că sămânța semănată în acest fel 

va da mult rod surd. 

55 "Muncitorul" care își întemeiază munca pe exercițiul unei carități adevărate, corect înțelese - care, 

pe lângă faptul că aduce alinare bolilor trupului, aprinde lumina credinței în Dumnezeu și transmite 

cunoașterea spirituală - acela care uită de sine și dedică câteva clipe slujirii aproapelui său, va face simțită 

spiritualitatea printre semenii săi, va face simțită prezența mea prin faptele sale și, în consecință, câmpul 

său va fi roditor și recolta sa va fi bună și abundentă. 

56 Trebuie să reamintesc sufletului vostru misiunea care i-a fost încredințată, ca să nu vă înșelați, ca 

să vă studiați dinainte intențiile, scopul lucrărilor voastre și ca să înțelegeți care poate fi rezultatul pe care 

îl veți primi. 

57 Voi sunteți discipolii mei și trebuie să trăiți treji, ca să puteți auzi vocea conștiinței înainte de a 

face o lucrare. Apoi veți stabili scopul pe care doriți să-l atingeți dincolo de această viață, știind că aici ar 

trebui doar să acumulați merite pentru a deveni demni de a locui în lumile de lumină. 

Ce mai contează că alții ajung înaintea ta cu ajutorul tău. Meritul vostru va fi cu atât mai mare cu cât 

acest lucru înseamnă că v-ați gândit mai mult la ei decât la voi înșivă. 

58 Viața spiritistului este dificilă. Pentru că oricine, după ce a primit învățătura, nutrește sentimente 

de ură, egoism, ipocrizie sau rea-voință, nu va putea să se numească pe bună dreptate un discipol al acestei 

învățături. 

59 În duhovnic trebuie să existe pace, credință, caritate, iertare, zâmbete, înțelegere, îngăduință și 

tandrețe care să fie aplicate ca un balsam pentru cei care suferă. Pe de altă parte, ar trebui să existe 

fervoare, putere și severitate în inima sa față de cei care schimbă adevărul, îl ascund sau îl trădează. 

60 Vă dau sămânță curată și vă ofer câmpuri pregătite pentru a o semăna. Prin urmare, nu există 

niciun motiv pentru care să-mi prezentați fructe rele când vă întoarceți. 

61 Folosește cuvântul meu și gândește-te serios la el și vei simți cum devine o daltă fină care va 

pătrunde în adâncul ascuns al ființei tale și va începe o lucrare de netezire în inima ta. 

62 Înțelegeți, oameni buni, că apelul meu a fost făcut pentru a face cunoscută și sarcina pe care 

trebuie să o îndepliniți pe pământ. Spiritul vostru știa deja pentru ce a fost trimis, dar lipsea ca și natura 

voastră materială să primească această revelație, astfel încât să fie pregătită să lucreze împreună cu spiritul 

și amândouă să formeze o singură ființă și o singură voință. 

63 După ce a auzit aceste revelații - ar putea cineva dintre voi să refuze misiunea lui? Ar putea spiritul 

tău să scape și să refuze să lupte? Ar fi copilăresc să fugiți de propriul destin și să fugiți de voi înșivă. Ce 

loc ai putea descoperi în această lume sau în alte lumi la care vocea mea nu ar ajunge? Niciuna. Căci vocea 

mea este lumina voastră. De altfel, cine ar putea scăpa de acest timp de încercări? În fiecare loc în care te-

ai retrage, te-ar urma purificarea. 

64 Vă spun cu adevărat că nu veți putea găsi siguranța și pacea decât în practicarea și respectarea legii 

pe care v-am încredințat-o. Meritele pe care sufletul tău le dobândește pe calea iubirii, care sunt mila și 

fraternitatea, se vor reflecta în viața ta umană sub forma păcii, liniștii, încrederii și sănătății. 

65 În prima epocă, poporul a încheiat un legământ cu Domnul lor și a jurat să împlinească Legea. 

Astăzi nu vreau să jurați - vreau ca impulsul vostru de a mă urma să fie spontan, ca împlinirea voastră să 

fie din iubire. 

66 Am văzut toate bisericile adunându-se în acest moment și formând o singură mulțime pentru a 

comemora data la care acest popor a jurat ascultare și unire față de Mine. Dar eu vă întreb: Ți-ai respectat 

jurământul? Ați fost ascultători față de instrucțiunile Mele și v-ați unit? Nu, oameni buni, nu v-ați respectat 

jurământul, jurământul vostru a fost nul. Atunci de ce comemorați această dată? Aș prefera mai degrabă să 

vă văd separați fizic, chiar dacă nu vă veți mai uni niciodată pentru a comemora aceste tradiții, ci mai 
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degrabă să vă văd uniți spiritual, să vă văd practicând învățătura mea și ascultând de cuvântul meu în 

același mod. Atunci ați fi uniți în Lucrarea mea, iar uniunea voastră ar fi puternică din iubire și sinceritate, 

fără a fi nevoie să vă îndepliniți doar pentru că purtați în suflet povara unui jurământ. 

67 Vreau ca atunci când Noul Popor al lui Israel se va ridica pentru a Mă urma, legământul lor să fie 

de dragoste și credință. 

68 Înțelegeți de ce vă desființez toate tradițiile? Pentru că, încercând să le urmezi, uiți adevăratul sens 

al vieții tale, care este să urmezi legea iubirii. 

69 Vă spun că, dacă nu vă uniți și nu vă iertați înainte ca proclamația mea să se încheie în acest timp, 

nu știți ce încercări vă vor zgudui și vă vor reaminti de nedreptatea și dezbinarea voastră. 

70 Văd că v-ați obișnuit cu Cuvântul Meu și că vă închideți urechile când vă vorbesc pe un ton de 

reproș sau de mustrare, crezând că puțin mai târziu vă voi ierta și vă voi vorbi cu o iubire infinită. 

71 Ah, oameni buni, n-ați vrut să păstrați sămânța și doriți doar desfătarea de a mânca fructul! Ce se 

va întâmpla cu voi când vă va lipsi cuvântul meu? Vei concepe atunci o formă pentru a-ți umple 

goliciunea? 

Nu, oameni buni, nu încercați să vă amăgiți singuri, mai degrabă păstrați cuvântul meu în inima voastră 

încă de pe acum, acumulați-l și, odată ce nu veți mai avea proclamația mea, veți fi posesorul unei comori 

inepuizabile de înțelepciune, o sursă de sănătate și pace, o fântână inepuizabilă de binecuvântări. 

72 Cuvântul Meu devine din ce în ce mai clar pe măsură ce se apropie ziua prezisă în care nu-l veți 

mai auzi. Unii dintre purtătorii Mei de cuvânt au ajuns la maturitate și, ca o recompensă pentru pregătirea 

lor și a poporului, revărsăm Cuvântul Meu plin de claritate și simplitate. 

73 Înainte, era necesar să vă vorbesc în sens figurat, deoarece purtătorii de voce nu puteau vorbi 

despre învățăturile profunde ale adevărului meu decât în această formă. În spatele fiecărei parabole sau 

imagini se ascundea ceva divin sau misterios pe care purtătorul de cuvânt nu era capabil să-l exprime. 

Mai târziu, când spiritualizarea și înălțarea lui i-au făcut sarcina inteligibilă, sensul figurat a dispărut de 

pe buzele sale, pentru că intelectul său era acum capabil să exprime înaltul într-un limbaj simplu, la 

îndemâna tuturor organelor intelectuale și a tuturor sufletelor. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 271  
1 Vă binecuvântez, oameni buni, și în voi binecuvântez generațiile viitoare. 

2 Văd că v-ați infectat cu bolile lumii, că v-ați îmbolnăvit ca toate ființele slabe. Dar vă voi curăța 

pentru că vă așteaptă o misiune spirituală mare, nobilă și dificilă pentru a o îndeplini. 

3 În Cuvântul Meu v-am numit "Israel", iar când ați auzit acest nume, ați tremurat sub greutatea unei 

responsabilități pe care nu v-ați imaginat că o veți purta. 

4 Acest Nume v-a făcut să vă treziți și de atunci ați încetat să vă mai hrăniți cu satisfacții imorale, 

dăunătoare sau rele, pentru a vă susține inima și sufletul cu hrană substanțială, sănătoasă și pură. 

5 Pasiunile inferioare le înlocuiești treptat cu iubirea adevărată, plăcerile fără sens le abandonezi 

pentru satisfacții sufletești, și toate acestea, care sunt reînnoire și purificare, au dat sensibilitate inimii tale 

și au permis facultăților adormite ale sufletului spiritual să înceapă să se dezvăluie în viața ta. 

6 Când cuvântul meu a ajuns în mintea ta, ca o rază de soare care luminează o moșie la țară, ai 

mărturisit în sfârșit că sufletul tău nu se poate hrăni decât cu iubirea față de Tatăl și față de semenii tăi. 

7 Astfel, treptat, lumina pătrunde în acest popor menit să deschidă o eră a spiritualizării. De aceea, 

vă spun că, odată ce ați câștigat această bătălie împotriva voastră, nu veți coborî nici măcar un pas, nu vă 

veți retrage. 

8 Când nu veți mai începe să vă simțiți propria durere și veți simți în schimb suferința celorlalți, veți 

face încă un pas pe calea învățăturii mele. 

9 Acum sunt vremurile anunțate omenirii de către profeți, când durerea va deveni foarte aspră, 

pentru ca apoi să treacă și să se transforme încet în pace. 

10 Majoritatea oamenilor nu știu nimic despre venirea Mea și despre prezența Mea ca spirit de 

mângâiere, dar în ei înșiși bănuiesc ceva și Mă așteaptă. 

11 Acești oameni de aici și-au propus să le ofere oamenilor certitudinea noii mele revelații. Acesta 

este motivul pentru care Îmi revărs lumina Mea asupra sufletelor voastre. 

12 Gata cu nestatornicia, oameni buni, gata cu îndoielile și cu nesupunerea! Lasă credința și 

încrederea să pună stăpânire pe întreaga ta ființă. 

13 Nu fugiți de încercările vieții, pentru că sunt lecții pe care trebuie să le învățați. Să știți că ați fost 

trimiși în acest moment pentru a vă purifica sufletul în îndeplinirea unei misiuni înalte, nobile și prețioase. 

14 Nu amânați împlinirea misiunii voastre spunând că sunt prea multe obstacole astăzi pentru a Mă 

urma - că mai bine așteptați până când soarele de mâine vă va lumina pe deplin calea și apoi porniți la 

luptă. 

15 Vedeți cum lumina Spiritului Divin strălucește neîncetat asupra sufletului vostru pentru a nu vă 

lăsa să cădeți sau să dormiți. 

16 Uneori, în liniștea meditațiilor voastre, vă surprind întrebându-vă de ce există obligații atât de mari 

față de umanitate. Dar eu vă spun că întrebarea dumneavoastră vine din faptul că nu vă cunoașteți trecutul 

spiritual și, prin urmare, nu știți ce datorii aveți față de semenii voștri. 

17 Când certitudinea responsabilității voastre față de popoarele pământului va fi deplină, vă veți lua 

crucea cu mare dragoste și veți urca cu bucurie pe muntele ascensiunii voastre spirituale. 

18 Trecutul sufletului tău poate fi șters din memoria ta, existențele tale anterioare pot să îți fi scăpat 

din minte, dar Cartea Vieții, în care totul este scris de Dumnezeu, nu permite ca nimic să se scufunde în 

trecut, nimic nu este șters și nici uitat. Acolo totul este prezent și veșnic viu. 

19 Așa este dreptatea Tatălui: perfectă, iubitoare. 

20 Când omul se rătăcește și se scufundă în mizeria lumii, Domnul își arată mila și salvează sufletul. 

Dacă crezi că faptele tale de pe pământ te-au stricat iremediabil pentru viața veșnică, Judecătorul veșnic îți 

oferă o nouă șansă de a-ți repara greșelile și astfel, prin efort, voință și perseverență în bine, să obții 

mântuirea. 

21 Acum, când aveți această binecuvântată ocazie, puteți reflecta asupra tuturor acestor lucruri și 

puteți face un efort pentru a vă îndeplini misiunea, astfel încât - atunci când vă veți întoarce în acea 

"Poveste" din care sufletele pleacă pentru a locui în lumea materială - să puteți ajunge fără ordine și 

misiuni neîndeplinite și, în schimb, să experimentați adevărata fericire de a fi triumfat asupra mizeriei și 

stângăciei învelișului corporal în care ați trăit. 
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22 Sufletul tău este mai treaz ca niciodată. De aceea, vă spun că sunteți responsabili pentru pașii pe 

care îi faceți în acest moment, pentru că perioada de timp în care v-am dat învățăturile Mele a fost foarte 

lungă, iar Cuvântul cu care v-am dat lecțiile Mele a fost foarte detaliat. 

23 Nu uitați că ispita vă încolțește cel mai mult în momentele cele mai solemne și în orele cele mai 

importante, când inima slăbește și curajul se prăbușește, când apar îndoielile, incertitudinile și indeciziile. 

24 Inspirați-vă din puritatea operei mele, întrebați-vă ce este cel mai plăcut Tatălui vostru, ce faceți 

bine și ce faceți rău. 

25 Studiază-ți propriile lucrări înainte de a le judeca pe cele ale altora și vei vedea că apar nenumărate 

imperfecțiuni pe care ochii tăi le-au trecut cu vederea din cauza lipsei de studiu și de dragoste. 

26 Expulsați din mijlocul vostru tot ce este fanatism, idolatrie, superstiție, materializare și ritualuri 

inutile și de prisos. Va fi ca și cum ați curăța pământul de buruieni și apoi l-ați semăna cu grâu frumos. 

27 Folosiți timpul pe care încă îl mai aveți pentru a asculta învățătura mea, pentru ca ea să vă umple 

de lumină și de har, pentru ca voi să faceți pasul hotărât spre spiritualitate - pas pe care nu l-ați făcut 

pentru că ați continuat în cultul materialismului și al greșelii. 

28 Până astăzi nu ați avut credința de a renunța la figurile, riturile și simbolurile voastre și de a Mă 

căuta în mod spiritual în Infinit. Nu ați avut curajul de a fi spiritualiști și ați conceput un fel de 

spiritualitate falsă în spatele căreia vă ascundeți dispoziția materialistă și erorile. 

29 Nu vreau să fiți ipocriți, ci sinceri și adevărați. De aceea vă vorbesc cu cea mai mare claritate, 

pentru ca voi să vă curățați complet viețile și să arătați lumii adevărul acestei Lucrări. Voi vă numiți 

spiritualiști? Atunci să fie cu adevărat așa. Nu vorbiți despre învățătura Mea atâta timp cât faceți exact 

opusul ei, pentru că atunci nu veți face decât să-i derutați pe oameni cu faptele voastre. 

30 Mai presus de toate, cunoașteți ce este Lucrarea mea - ce înseamnă Legea mea, care este sarcina 

voastră și cum trebuie să o îndepliniți, astfel încât - dacă nu aveți un ghid pe calea voastră demn să vă 

îndrume pașii - să vă ghidați singuri prin conștiință și prin cunoștințele pe care le-ați dobândit în Învățătura 

mea. În acest fel, nu veți putea trage pe nimeni la răspundere pentru orice pas greșit sau eroare. 

31 De asemenea, vă spun: Dacă cel care vă călăuzește pașii spirituali cu sfaturile sale merge în 

conformitate cu legea mea, îl veți urma cu credincioșie, pentru că s-a făcut vrednic de încrederea voastră. 

32 Când va veni ceasul să cer socoteală acestui popor, vocea mea va ajunge la fiecare suflet cu aceeași 

dreptate, deoarece cuvântul meu a fost auzit de toți în același mod. Atunci nimeni nu va mai spune: 

"Doamne, cere-le socoteală celor care știu mai multe și iartă-ne pe noi, care am făcut doar ce ne-au spus să 

facem". 

33 Credeți că un copil, în fața exemplului rău al unui tată pământesc care este vicios sau rău, comite o 

greșeală dacă nu îi urmează modul de viață? Sau credeți că copilul este obligat să urmeze pașii părinților 

săi? 

34 Adevărat vă spun: conștiința și rațiunea să vă călăuzească pe calea cea bună.  

35 Dar pentru că te îndepărtezi de calea rea trasată pentru tine de cei care au datoria de a te ghida în 

viață, nu trebuie să-i desconsideri sau să încetezi să-i iubești - dimpotrivă. Din locul în care îți găsești 

mântuirea, trebuie să faci tot ceea ce îți stă în putință pentru a-i ajuta pe cei care s-au rătăcit. Aceasta 

înseamnă că mila și dragostea ta nu trebuie să se schimbe niciodată. 

36 Încercați să înțelegeți pe deplin cuvântul meu, iubiți ucenici, ca să nu fiți chinuiți de îndoieli atunci 

când încercările vă vor surprinde. 

37 Materialismul stă în calea dezvoltării sufletului ca un obstacol imens. Omenirea s-a oprit în fața 

acestui zid. 

38 Vă aflați într-o lume în care omul a fost capabil să-și dezvolte puterile intelectuale în aplicarea 

științei legate de materie. Dar judecata sa asupra existenței spiritualului este încă limitată, iar cunoașterea 

sa despre tot ceea ce nu aparține în întregime materiei este întârziată. 

39 Acest secol în care trăiți prezintă două aspecte: unul este dezvoltarea minții, iar celălalt este 

stagnarea spirituală. 

40 Într-adevăr, lumina divină strălucește asupra facultăților intelectului și din ele izvorăște marea mea 

inspirație, ale cărei roade uimesc omenirea; căci intelectul cere acum libertate și extinderea cunoașterii. 

Omul se cufundă în studiul naturii, cercetează, descoperă, se bucură, se miră, se minunează, dar nu este 

niciodată nehotărât. Dar ori de câte ori se naște în el gândul de a clarifica relația cu spiritualul, cu adevărul 
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care se află dincolo de materia cunoscută de el, el se teme, se teme să înainteze în necunoscut, în ceea ce 

consideră interzis, în ceea ce (în opinia lui) aparține doar unor ființe înalte, demne de investigarea 

misterelor lui Dumnezeu. 

41 Acolo s-a arătat slab și nebun, incapabil să depășească prin voință prejudecățile care îl țin la 

pământ. Acolo s-a dovedit a fi un sclav al interpretărilor întortocheate. 

42 Dezvoltarea inteligenței umane nu va fi niciodată completă până când nu se va dezvolta și la nivel 

sufletesc. Realizați cât de mare este întârzierea sufletului vostru pentru că v-ați dedicat doar cunoașterii 

vieții pământești. 

43 Omul este sclavul voinței altora, victima vrăjilor, a condamnărilor și a amenințărilor. Dar ce s-a 

obținut? Că a renunțat la toate dorințele sale de a înțelege și de a ajunge la cea mai înaltă cunoaștere pe 

care se presupune că o are omul; că se împiedică să poată clarifica ceea ce, prin absurd, a considerat 

întotdeauna un secret: Viața Spirituală. 

44 Credeți că viața sufletului va fi pentru totdeauna un mister pentru omul de pe pământ? Dacă așa 

credeți, vă înșelați amarnic. Vă spun cu adevărat că, atâta timp cât nu vă cunoașteți originea și nu știți 

nimic din ceea ce ține de spirit, veți fi simple creaturi care vor trăi într-o lume mizerabilă printre plante și 

animale, în ciuda tuturor progreselor științei voastre. Veți continua să vă luptați unii cu alții în războaiele 

voastre și durerea va continua să vă conducă viețile. 

45 Dacă nu descoperiți ceea ce purtați în ființa voastră și nici nu descoperiți în aproapele vostru fratele 

spiritual care locuiește în fiecare - vă puteți iubi cu adevărat pe voi înșivă? Nu, copii ai oamenilor, chiar 

dacă spuneți că Mă cunoașteți și Mă urmați. Dacă luați învățătura Mea în mod superficial, credința, 

cunoașterea și dragostea voastră vor fi false. 

46 Astăzi, lumina mea coboară asupra fiecărui organ al minții într-un mod radiant și inspirator. Atunci 

când se manifestă prin acești purtători de voce în cuvântul uman, ea a devenit Doctrina Mea pentru cel 

care a auzit-o. Dar cum toate acestea au ca scop înălțarea sufletului, le-am numit "spiritism". Dar nu vă 

opriți niciodată la nume sau definiții. Ceea ce este important la învățătura mea este sensul și adevărul pe 

care îl conține. 

47 Acum este un moment prielnic, când lumina Cuvântului meu, moralitatea superioară și 

înțelepciunea spiritualizării se revarsă asupra inimilor - ca o ploaie răcoritoare și binefăcătoare după lunga 

ariditate a deșertului prin care ați trecut. 

48 Această Învățătură este perfectă, așa cum a fost perfect Cuvântul meu exprimat în Era a Doua și 

cum este fiecare dintre inspirațiile mele. Perfecțiunea nu ar fi posibilă dacă ar izvorî din organele minții 

prin care este dată. Dar vine de la Spiritul divin care a inspirat-o. 

49 Această învățătură este simplă, ca tot ceea ce este pur și divin și, prin urmare, ușor de înțeles. Dar, 

uneori, vi se va părea dificil să o aplicați. Eforturile sufletului tău necesită efort, renunțare sau sacrificiu 

din partea trupului tău, iar dacă îți lipsește educația sau disciplina spirituală, trebuie să suferi. 

50 De la începutul timpului, a existat o luptă între suflet și trup pentru a înțelege ce este corect, ce este 

permis, ce este bun, pentru a trăi o viață conformă cu legea dată de Dumnezeu. În această luptă dificilă, vi 

se pare că o putere ciudată și malefică vă tentează continuu să întoarceți spatele luptei și vă invită să vă 

folosiți liberul arbitru și să continuați pe calea materialismului. Vă spun că nu există tentație mai mare 

decât slăbiciunea trupului vostru: sensibil la tot ceea ce îl înconjoară; suficient de slab pentru a ceda; ușor 

de doborât și de sedus. Dar cel care a învățat să stăpânească pornirile, pasiunile și slăbiciunile trupului a 

învins ispita pe care o poartă în el însuși. 

51 Ce vă învață spiritismul care este nou, de vreme ce învățătura iubirii adusă de Iisus în Epoca a 

doua v-a arătat calea de urmat? El v-a făcut să înțelegeți acel Cuvânt, v-a explicat în cele mai mici detalii 

și v-a instruit să îl practicați spiritual. 

52 Învățătura lui Iisus a fost perfectă pentru că ți-a fost revelată prin "Cuvântul" întrupat în care 

Dumnezeu s-a ascuns. Acel Cuvânt care a vorbit lumii în Isus este același Cuvânt care vă vorbește acum în 

Duhul Sfânt și care v-a spus să aplicați în viața voastră acea învățătură, acele lucrări și exemple pe care le-

am lăsat în urmă când am trăit printre voi, că, deoarece vă considerați foarte evoluați și trăiți într-o epocă 

foarte îndepărtată de aceea, nu trebuie să credeți că Cuvântul meu nu este contemporan. În spiritism puteți 

găsi modalitatea de a aplica învățătura mea și exemplele mele la epoca în care trăiți și la dezvoltarea pe 

care o aveți. 
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53 Cuvântul de astăzi diferă de cel al lui Isus din Epoca a Doua, deoarece este dat prin intermediul 

purtătorilor de cuvânt umani, iar aceste organe de înțelegere sunt limitate în capacitatea lor de receptare. 

Dar sensul cuvântului care iese de pe buzele lor este perfect. 

54 Nimeni să nu vadă în trupurile umane pe care le folosesc prezența Divinității, nici în vocea lor 

umană vocea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are nici o formă și nici expresia unei voci umane ca a ta. De 

aceea, cel care ascultă Cuvântul Meu nu Îl va găsi pe Dumnezeu în expresia exterioară a cuvântului uman, 

ci în sensul lui. Aceasta este ceea ce am dezvăluit în toate bisericile. 

55 Maestrul este din nou alături de discipolii Săi pentru a le reaminti învățăturile divine pe care le-a 

adus omenirii în Era a doua, ca mesaj de iubire și pace. 

56 M-am întors pentru că generațiile actuale nu au folosit Cuvântul meu ca normă și lege a vieții lor și 

este necesar să le învăț calea prin noi lecții care să le explice ceea ce nu au înțeles. 

57 Ființa umană se încăpățânează să meargă pe drumul său, urmând impulsurile voinței sale libere, 

departe de multe realități ale vieții. 

58 Ar fi timpul ca pe pământ să nu mai existe imperii sau popoare puternice care să-i asuprească pe 

cei slabi, dar ele există ca dovadă că tendințele primitive ale omului de a-i jefui pe cei slabi prin abuz de 

putere și de a cuceri prin forță încă mai există. 

59 Este adevărat că l-am pus pe om pe pământ pentru ca el să devină stăpân și să domnească pe el, 

pentru ca el să domnească peste o lume de pace, înțelegere și armonie, unde va fi un prinț ascultător și 

credincios Regelui care este Creatorul său. 

60 Dar stăpânirea pe care oamenii au instaurat-o pe pământ este diferită - o stăpânire de falsă măreție, 

de deșertăciuni, de false glorii. Prin urmare, lumea nu numără printre cele mai mari bogății ale sale 

comorile spirituale, cum ar fi pacea, înțelepciunea și înălțarea spirituală. 

61 Omenirea tânjește după un pic de pace, dar nu o caută niciodată prin mijloacele disponibile pentru 

a o obține, cum ar fi prudența, iertarea, mila, reconcilierea și iubirea. 

62 Acum vă anunț o luptă mare și aprigă între cei care caută să instaureze Împărăția Păcii și cei care 

luptă pentru a-și apăra sau spori puterea dominației lor pământești. 

63 Este bătălia dintre spirit și materie, bătălia străveche dintre etern și temporal, spiritul în opoziție cu 

materialul. Cine va învinge pe cine? Unii spun: spiritul, alții spun: materialul. Vă spun: niciunul nu va fi 

victorios. 

64 Această bătălie nu se referă la faptul că spiritul este victorios și că umilește "carnea". Căci dacă ar 

fi așa, victoria sa ar fi falsă. Victoria finală va fi a amândurora, atunci când trupul și sufletul vor merge 

împreună, în armonie și amândoi își vor împlini destinul sub un singur ideal, pe calea dreptății și a iubirii, 

care este calea trasată de Legea mea. Cât rău își fac oamenii cu războaiele lor criminale! Zilele, lunile și 

anii trec fără nici un pic de pace în inimile lor, trăind într-o frică continuă, sub amenințarea propriilor frați 

deveniți dușmani. Este vorba de a trăi pentru un ideal înalt, sau cel puțin de a lupta pentru el? Nu, oameni: 

oamenii se omoară între ei pentru obiectivele lor de putere umană, care valorează mult mai puțin decât 

viețile lor. Dar ei nu vor să recunoască valoarea unei vieți, nu vor să știe că existența unei ființe umane 

este sacră și că numai Cel care a creat-o poate dispune de ea. 

65 Aceeași lume în care locuiți în prezent a fost un câmp de luptă pentru o lungă perioadă de timp. 

Dar omul nu s-a mulțumit cu vasta experiență pe care i-au lăsat-o moștenire strămoșii săi - o experiență 

amară și dureroasă care se află în fața oamenilor din acest timp ca o carte deschisă de conștiință. Dar inima 

omului este prea dură pentru a accepta acest rod al experienței care este ca o moștenire de lumină. 

Singurele lucruri pe care le-au moștenit de la strămoșii lor au fost ura, mândria, resentimentele, lăcomia, 

aroganța și răzbunarea care le-au fost transmise prin sânge. 

66 Va fi necesar ca pământul să fie vopsit în roșu de sângele multor nevinovați și apoi să devină negru 

de durerea celor care supraviețuiesc. 

67 Toate imperiile construite de oameni pe temelii de mândrie și aroganță s-au prăbușit pentru că 

temeliile lor aparent solide erau false și nu au putut rezista justiției mele. 

68 Acele puteri care îi uimesc pe oameni astăzi, le veți vedea în curând prăbușindu-se, iar când alții se 

vor ridica după ele, vor cădea și ei la fel. 

69 Când oamenii își vor uni popoarele și se vor guverna spiritual și uman după legile iubirii și ale 

dreptății pe care Tatăl le-a revelat încă de la începutul timpului, atunci vor fi pus bazele solide ale unui 
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regat al păcii în care, pentru prima dată în lume, vor exista armonie, fraternitate, progres real, înflorire în 

suflet și în om, înțelepciune, cunoaștere și bunăstare. 

70 Iubiți oameni, concentrați-vă gândurile asupra acestei dimineți de har și ascultați-vă sentimentele 

pentru a ști câtă putere are credința voastră în raport cu învățătura pe care o primiți în prezent. 

71 Dacă vă simțiți pregătiți, suficient de puternici pentru a lucra pentru Lucrarea Mea, porniți și faceți 

cunoscut Cuvântul Meu, care va fi fundamentul ferm al unei lumi noi, acel regat al păcii și al adevărului 

pe care vi l-am anunțat. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 272  
1 Te binecuvântez, Israel, și în tine binecuvântez generațiile prezente și viitoare. Voi sunteți 

discipolii Mei iubiți care ați experimentat revelațiile Mele și poruncile Mele în orice moment. 

Te-am trimis într-o nouă reîncarnare pe pământ. Dar înainte de asta v-am pregătit și v-am avertizat, 

spunându-vă în ce stare se află omenirea în acest moment. V-am vorbit despre materialismul și distragerea 

lor, iar voi v-ați întrebat dacă vă puteți îndeplini misiunea și cum veți permite cuvântului meu, care este 

esență subtilă, care este tandrețe și lumină, să pătrundă în acele inimi tari ca piatra. 

Maestrul v-a învățat să luptați, v-a făcut "lucrători" și v-a dat inimile ca pe niște câmpuri pe care să le 

pregătiți, să le cultivați și să le faceți roditoare. 

2 Când ai auzit Cuvântul Meu prin om și te-am numit Israel, sufletul tău s-a cutremurat. Corpul tău 

fragil nu cunoștea aceste revelații, dar sufletul spiritului știe și își cunoaște misiunea. Eu vă spun: Ești 

destinat să colaborezi la Opera mea și trebuie să fii atent la pașii tăi. Nu coborâți, nu vă materializați, nu vă 

amestecați cu mulțimea, pentru că nu sunteți superiori semenilor voștri. Lucrează în tăcere, astfel încât să 

te distingi doar prin iubirea și mila față de aproapele tău. 

3 Prezența ta va risipi întunericul și, dacă îți vei închide buzele pentru că nu vei găsi o ocazie 

potrivită pentru a vorbi despre învățătura mea, sufletul tău spiritual va vorbi și astfel vei crea lumină și 

dreptate printre semenii tăi. 

4 În aceste momente de durere am venit să vă mângâi. Toate sufletele știu că va veni ziua eliberării 

lor și se așteaptă să îl vadă pe Mântuitorul lor. Ei nu știu în ce fel va veni, dar așteaptă și consultă 

înțelepciunea divină ascunsă. 

5 Voi, oameni buni, aveți confirmarea a tot ceea ce a fost profețit și voi veți aduce această lumină 

oamenilor. Spuneți-le că îi iubesc și că în fiecare clipă a vieții pe care le-o dau, le dezvălui mila și puterea 

Mea. Ajută-i să se desăvârșească, spune-le să Mă caute cu puritate, să Mă caute spiritual. Voi comunica cu 

ei de îndată ce voi, lucrătorii mei, le veți pregăti inimile. Vă voi distribui și voi pune Spiritul Meu în voi 

pentru a lăsa Cuvântul Meu să ajungă la oameni de toate rasele și credințele. Căci eu îi conduc pe oameni 

spre un singur țel, spre singurul adevăr. 

6 Oamenii se poticnesc de bolovanii de pe cale, se plâng și suferă. Dar toate acestea se supun Legii 

Ispășirii și Justiției care a venit să le transforme, așa cum este voința Mea. Vreau ca copiii mei să Mă 

iubească ca Tată și să se spiritualizeze pentru a trăi în pace. 

7 Când o mare încercare îți lovește inima, mă întrebi cu revoltă: "Este scris în destinul meu că 

trebuie să golesc acest pahar al suferinței? Este ispășirea mea? Este cu adevărat voia ta, părinte?" Dar Eu 

vă spun: "Nimic nu se mișcă fără voia Mea". Există multe încercări în destinul vostru pe care va trebui să 

le îndurați. Unele vor fi consecințele încălcărilor Legii Mele, altele vor trece de la Duhul Meu la al vostru. 

Cu toate acestea, toate sunt corecte, chiar dacă le considerați inutile. Dacă priviți și studiați, ele vor vorbi 

despre perfecțiunea și dragostea mea. Păstrează speranța și credința chiar și în zilele de cea mai mare 

amărăciune și ai încredere că a doua zi va fi mai bună, că soarele iubirii mele îți va iradia sufletul și trupul, 

că rațiunea și intuiția ta vor fi clare și vei fi călăuzit spre un scop bun. Atunci, când vei ajunge la sfârșitul 

călătoriei vieții tale, va fi pace în tine și bucurie în Tatăl. După fiecare încercare veți cunoaște puterea 

voastră și voi primi roadele ei în funcție de iubirea pe care mi-o arătați. 

8 Umanitate, urați bun venit celei de-a treia ere, când oamenii vor găsi înțelepciunea spirituală. Este 

Era în care Mă veți simți prin credință, intuiție și spiritualizare. Nu vă așteptați la prezența Mea sub formă 

umană și nu căutați rănile Mele pentru a vă înfige degetele în ele ca să credeți în Mine. 

9 Totul va fi spiritual în acest moment. 

10 A sosit momentul să mă înțelegeți și să mă simțiți ca Spirit, abandonând tot materialismul. 

11 Vai de popoarele care se încăpățânează să se agațe de idolatria lor, de fanatismul și de tradiția lor! 

Ei nu vor putea vedea lumina mea și nici nu vor simți fericirea infinită a trezirii sufletului. 

12 Este adevărat că învățătura mea va zgudui lumea. Dar când bătălia se va încheia, adevărata pace se 

va simți pe pământ - cea care izvorăște din spiritul meu. Doar cei nebuni, cei încăpățânați și cei cu inima 

împietrită vor continua să sufere. 
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13 O lume invizibilă plutește și trăiește deasupra umanității, o lume de ființe de lumină, precedată de 

Ilie, care ghidează și determină totul. 

14 Fericiți sunt cei care se dovedesc receptivi la această influență cerească. 

15 În toate popoarele de pe pământ există oameni al căror spirit a fost trimis să ajute lumea spiritelor 

în munca sa. Ce se va întâmpla cu ei dacă vor permite ca inimile lor să fie transformate într-o stâncă 

impenetrabilă la inspirațiile spirituale? Ar fi trebuit să bea un pahar foarte amar pentru a se întoarce pe 

calea de la care s-au îndepărtat. 

16 Pentru Mine, pocăința unei ființe umane, reînnoirea și mântuirea sa nu pot fi imposibile. Atunci nu 

aș fi atotputernic, iar omul ar fi mai puternic decât Mine. Considerați că puterea Mea este inferioară puterii 

pe care o are răul în om? Considerați că întunericul din om este superior luminii divine? Niciodată! spune-

mi inima ta. 

17 Amintiți-vă: sarcina mea, după ce v-am dat ființa, este să vă conduc spre perfecțiune și să vă unesc 

pe toți într-o singură familie spirituală; și nu uitați că voința mea se împlinește mai presus de orice. 

18 Eu, Semănătorul Divin, îmi pun sămânța mea de iubire în fiecare suflet, în mod imperceptibil. 

Numai eu știu când această sămânță va încolți în toată omenirea și numai eu pot aștepta cu infinită răbdare 

roadele faptelor mele. 

19 Folosiți sensul acestei învățături și începeți să semănați armonie în sânul familiilor voastre. 

Ulterior, asigurați armonia între comunitățile care alcătuiesc poporul dumneavoastră. Apoi, când sunt uniți 

prin legături spirituale, permiteți ca pacea și fericirea voastră să radieze din mijlocul vostru. 

20 Când începeți să măsurați lupta care va fi necesară pentru a converti întreaga omenire și când vă 

gândiți la amploarea păcatului care există și la mizeria de pretutindeni, vă veți simți inevitabil deprimați în 

contemplațiile voastre. Dar cine ți-a spus că doar tu trebuie să salvezi lumea? Fiți mulțumiți să vă faceți 

bine partea care vă revine fiecăruia dintre voi, lăsați-i pe ceilalți să și-o facă pe a lor și veți vedea cum, zi 

de zi și pas cu pas, cu ajutorul Tatălui vostru, veți deveni martori ai împlinirii cuvântului meu. 

21 Ați fost destinați să trăiți pe Pământ în aceste momente dificile pentru omenire - acestea sunt 

începuturile celei de-a treia ere. Dar nu vă plângeți de soarta voastră, pentru că asta ar fi un reproș pentru 

Mine. Amintiți-vă că fiecare dintre voi - mă refer aici la sufletul vostru spiritual - a fost pe pământ de mai 

multe ori, și că în unele dintre aceste existențe v-ați bucurat de tot ceea ce inima umană tânjește. 

22 Fiți siguri că cei care suferă cel mai mult în această perioadă au golit înainte paharul plăcerilor, al 

satisfacțiilor umane și al gloriei lumii până la fund, îndepărtându-se astfel de calea spirituală și spurcându-

se. 

23 Timpul ispășirii și al purificării trebuia să vină, chiar dacă trebuiau să treacă secole în lume și 

sufletul tău trebuia să aștepte până la acel moment. Dar acest moment a sosit acum, este astăzi. Înțelegeți-

o, experimentați-o și folosiți-o. 

24 Primiți lumina Duhului Mângâietor - cel care trebuia să vină conform promisiunii mele date 

oamenilor. 

25 Acum înțelegeți de ce prezența mea în formă invizibilă îndeplinește această promisiune. Astăzi nu 

sunt Hristosul care a venit în trup, ci Hristos în Spirit, care revarsă lumină, iubire, înțelepciune și 

mângâiere asupra tuturor celor care suferă. 

26 Iubirea îți luminează din nou viața, umanitate. Vă arăt calea spirituală și vă dezvălui adevărul care 

există în voi, pentru ca voi să cunoașteți Lumina Divină. Nu sunteți conștienți că sunteți în eroare atunci 

când vă credeți mai mari decât sunteți? Credeți în voi înșivă conform "cărnii", conform persoanei umane. 

Dar știi că această credință este falsă pentru că omul este trecător? V-am învățat să vă bazați credința și 

progresul pe valorile sufletului vostru spiritual, pentru că acestea sunt ferme și veșnice. 

27 Ați crezut că sunteți doar materie și că doar această lume există, și de aceea vărsați atâtea lacrimi 

în viață, iar lupta voastră în viață este înfricoșătoare și disperată. 

28 Materialismul vostru a transformat Edenul pe care l-am încredințat omului într-un iad. 

29 Greșită este viața pe care o duc oamenii, greșite sunt plăcerile lor, puterea și bogăția lor, greșite 

sunt învățătura și știința lor. 

30 Bogați și săraci, sunteți cu toții preocupați de bani, a căror posesie este înșelătoare. Vă faceți griji 

în legătură cu durerile și bolile și tremurați la gândul morții. Unii se tem să piardă ceea ce au, iar alții 

tânjesc să aibă ceea ce nu au avut niciodată. Unii au totul din belșug, în timp ce altora le lipsește totul. Dar 
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toate aceste eforturi, pasiuni, nevoi și obiective ambițioase se referă doar la viața materială, la foamea 

trupului, la pasiunile inferioare, la dorințele umane, ca și cum omul nu ar avea cu adevărat un suflet. 

31 Lumea și materia au învins temporar sufletul, l-au readus treptat în robie și, în cele din urmă, i-au 

zădărnicit misiunea în viața umană. De ce nu vă dați seama treptat că foamea, mizeria, durerea și angoasa 

care vă asupresc viața nu sunt altceva decât reflectarea fidelă a mizeriei și durerii sufletelor voastre? 

32 A fost absolut necesar să vă dezvălui adevărul care se află în voi și pe care nu ați vrut să-l vedeți. 

Dar acum am venit, acum sunt cu voi, și practic vă voi învăța să auziți mesajul spiritului vostru pe care l-

ați reținut mult timp. 

33 În curând vă veți da seama că nu viața este crudă cu voi, oamenii, ci voi înșivă sunteți cruzi cu voi 

înșivă. Suferi și îi faci pe cei din jurul tău să sufere din cauza lipsei de înțelegere. Te simți singur, vezi că 

nimeni nu te iubește și devii egoist și cu inima împietrită.  

34 Atunci lasă-mă să aud vocea Mea spunându-ți să te ridici pentru ca sentimentele tale să fie 

înnobilate, să nu privești la josnicie și impurități, ci la mizerii și greutăți pe care trebuie să le ierți și să le 

ușurezi. 

35 Înălțați-vă mintea și privirea spre Etern, ca să vă umpleți de gânduri pure. 

36 În infinit, care este spațiul vital al sufletului, vibrează lumina, gândurile înalte și pacea eternă. 

Înălțați-vă până atunci și întăriți-vă în aceste regiuni. Atâta timp cât nu vă înălțați, veți continua să vă 

îmbolnăviți, veți continua să vă certați fără să vă recunoașteți ca frați și surori. 

37 Acest materialism i-a divizat pe oameni. Sămânța discordiei s-a înmulțit în așa măsură încât nu 

numai popoarele se resping între ele, ci chiar și părinții și copiii, frații și surorile se resping unii pe alții. 

38 Măcar voi, oameni care vă hrăniți cu învățătura mea, vă ridicați din noroi, învățați să iubiți și să 

iertați. Nu vă construiți toată pacea sufletească și fericirea pe lumea materiei, împărțiți-vă aspirațiile și 

obiectivele între spiritual și material și încercați să faceți dreptate fiecărei părți. 

39 Nu mai credeți că puteți obține totul prin materie. Înțelegeți că, pentru a vă înălța la Dumnezeu, nu 

puteți face acest lucru decât cu sufletul. 

40 Cum ar putea fi corect să persistați în a crede că veți obține fericirea sufletului vostru prin lucrări 

materiale? Realizează-ți toate erorile și greșelile. Dacă, așa cum sunteți materializați, credeți că acesta este 

scopul pentru care ați fost creați, vă spun sincer că trezirea sufletului vostru la adevăr va fi foarte amară. 

41 Dumnezeu vrea copii ascultători, nu sclavi, dar voi sunteți sclavii pasiunilor voastre și ale altora. 

42 Sunteți ca niște păsărele rătăcite care, în loc să ciripească, ciripesc cu frică. Nu mai binecuvântați 

binefacerile pe care vi le ofer în timpul zilei, nu mai binecuvântați numele meu de fiecare dată când 

binefacerile mele ajung la voi. 

43 Simțiți că deveniți descurajați pentru că v-ați bazat pe puterile corpului, dar acesta este slab. Veți fi 

puternici dacă veți putea vedea marea eroare de a considera lumea ca fiind adevăratul tărâm al fericirii. 

În momentul iluminării și al înțelegerii, sufletul se va simți rușinat de o asemenea mare nenorocire 

pentru că a devenit nenorocit în trup. Ea nu voia să fie un condor care cucerește înălțimile cerului. A 

preferat să fie ca acele păsări care au nevoie de întuneric pentru a locui în el, pentru că lumina le orbește. 

44 Învățătura mea trebuie să fie înțeleasă corect, pentru ca voi să înțelegeți că nu vă învăț să prețuiți 

viața umană în mod inferior, ci să o trăiți pe cea adevărată, cu privirea, mintea și idealul îndreptate spre 

etern. 

45 Astăzi, ignoranța voastră spirituală este atât de mare încât, atunci când vă gândiți la cei care au 

trecut în lumea de dincolo, spuneți: "Bietul om, a murit și a trebuit să lase totul în urmă și a plecat pentru 

totdeauna". 

46 Dacă ai ști cu câtă milă te privesc acele ființe din lumea spirituală când te aud vorbind astfel. Păcat 

este ceea ce simt pentru tine în fața ignoranței tale! Căci dacă le-ai putea vedea, chiar și pentru o clipă, ai 

rămâne fără cuvinte și copleșit de adevăr!  

47 Tu plângi în fața rămășițelor fără viață care au rămas în pământ și, în timp ce plantezi flori și uzi cu 

lacrimi movila care le acoperă, cei care s-au eliberat de acele trupuri și locuiesc în împărăția libertății și a 

luminii spun: "O, trup nenorocit, cât de mult te-am iubit și te-am apărat, cât de mult ți-am procurat onoruri 

și plăceri, deșertăciuni și glorii trecătoare, iar acum nu mai ești decât un pumn de praf într-un mormânt 

întunecat". 

48 Gândiți-vă, cu toții, la cuvântul meu de învățătură și veți vedea explicate în el cu cea mai mare 

claritate secretele pe care nu ați vrut să le cunoașteți până astăzi. 



U 272 

168 

49 În ce moment mai bun decât acum aș fi putut veni să te consolez? Cu siguranță puteți spune și că 

Hristos a coborât în tărâmurile iadului în acest moment. Căci ce este mai infernal decât viața ta de păcat în 

care se tăvălește lumea? Am venit să te salvez pentru că te-ai îndepărtat de calea cea adevărată - atât de 

mult încât ai vrut să trăiești fără Mine, în timp ce adevărul este că viața ta și a Mea sunt una. 

50 Existența omului, separat de legile lui Dumnezeu, este goală și falsă. Știți de ce am venit să vă 

aduc lumina: pentru a vă salva cu același cuvânt pe care vi l-am adus mai înainte. Căci adevărul este unul 

și, prin urmare, o singură doctrină. 

Iubirea ta de sine ți-a ridicat tronuri de idolatrie. Dar convins că regele pe care credeai că îl aduci era 

fals, inima ta a rămas dezorientată. Cu toate acestea, în interiorul ființei tale poți căuta prezența 

Dumnezeului tău, adevăratul Rege. Dacă Mă găsești acolo, nu-ți cer să-mi construiești un tron. Prefer un 

altar al iubirii și al smereniei, unde un sfeșnic al credinței dă lumină. 

51 Mult este ceea ce are nevoie sufletul tău. Gândiți-vă: De câte ori pe zi vă hrăniți corpul? Dacă 

lipsește una dintre aceste mese, vă simțiți slăbit. Dar sufletul tău, de câte ori pe zi îl hrănești cu cuvintele 

mele? 

52 Înțelegeți cât de mare este foamea și setea spirituală a umanității în mijlocul aridității existenței 

voastre, atunci veți justifica prezența mea în spirit pentru a vă explica adevărul meu și pentru a vă consola 

în marile voastre necazuri. 

53 Învățătura mea și venirea mea în acest moment au ca scop ca noii mei discipoli, pe care vreau ca 

voi toți să fiți, să devină spirite de mângâiere, asemenea Maestrului lor, și să pornească pe căile 

pământului pentru a duce la îndeplinire Lucrarea mea, pentru a semăna iubirea mea, pentru a aprinde 

lumina, pentru a aduce iubire și înțelegere în inima copiilor, pentru a umple imensul gol al ființei lor. 

Pentru a aduce balsam tămăduitor bolnavilor învinși de durerea învelișului lor trupesc, ale căror suferințe 

se sfârșesc treptat odată cu viața lor; mângâiere pentru cei săraci și abandonați care nu au pe cine să-și 

sprijine capul. 

54 Când vei vedea realitatea acestor mari suferințe, le vei compara cu durerea ta și o vei binecuvânta 

pe cea pe care o credeai cea mai mare, și vei spune: "Doamne, pentru tot ce am, ar trebui să fiu fericit". 

55 Va fi necesar să te familiarizezi cu cel care suferă, pentru ca inima ta să primească multe lecții care 

să o facă iubitoare, să o înmoaie și să o îndepărteze de plăcerile false pentru a se gândi puțin în locul celor 

care sunt flămânzi de afecțiune, au nevoie de iubire și mângâiere. 

56 Odată ce vei simți durerea altcuiva ca a ta, nu voi mai avea nimic de spus. Veți merge de bună voie 

în căutarea celor nevoiași care zac pe paturile de durere din spitale. Mâna ta, fără să simți vreo reticență, 

va fi pusă pe lepros și va mângâia cu tandrețe pe orfan. Buzele tale vor aduce lumină în suflet prin 

cuvântul lor și vei ști să aprinzi o flacără de credință în cei care trec prin viață fără rost, fără iubire și fără 

Dumnezeu. 

57 Duhovnicul nu va acumula bunuri materiale din abundență, dar se va asigura că este mereu bogat 

în comorile sufletului. El va ști întotdeauna ce conțin și cum se prezintă acestea. El va suferi ca toți 

muritorii, dar nu va dispera și nu se va răzvrăti niciodată. 

58 Aveți în fața ochilor, cu orice ocazie, exemplul meu - acea viață pe care am dedicat-o sarcinii de a 

vă iubi, de a vă mângâia și de a vă arăta calea spre fericirea eternă. Am vorbit despre acest mod în toate 

învățăturile Mele, pentru ca mulți să Mă audă. Nu aveam un loc special pentru a face auzit Cuvântul Meu. 

Atât în piețe, cât și în porticuri, pe străzi sau în temple, pe drumuri sau pe munți, am făcut să se audă 

mesajul care vorbea despre Împărăția Cerurilor. 

59 Fiți mereu pregătiți cu un pachet de călătorie plin de merite pe care le-ați dobândit în lupta vieții, 

pentru ca chemarea mea în cealaltă viață să nu vă surprindă la orice oră. Întotdeauna priviți în interiorul 

vostru și examinați-vă pe voi înșivă. Nu așteptați ca acel ceas să treacă cu un suflet fără merite. Căci atunci 

îți vei dori să fi făcut mult bine pe pământ, dar va fi prea târziu. Fiți mereu în contact cu conștiința voastră, 

pentru că nu știți în ce moment veți trece dincolo. 

60 Nu disperați, suflete cărora le adresez Cuvântul Meu în mod special. Perseverați pe calea Mea și 

veți cunoaște pacea. Cu adevărat vă spun că sunteți cu toții destinați să experimentați fericirea. Nu aș fi 

Tatăl vostru dacă nu ați fi fost creați pentru a împărți Împărăția Cerurilor cu Mine. Dar nu uitați: pentru ca 

fericirea voastră să fie deplină, este necesar ca pas cu pas să contribuiți cu meritele voastre, astfel încât 

sufletul vostru să se simtă demn de această recompensă divină. Să știi că sunt cu tine, că te însoțesc pe tot 
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drumul. Aveți încredere deplină în Mine, știind că sarcina Mea este unită cu a voastră și destinul Meu cu al 

vostru! 

61 Deoarece nu ați fost în stare să vă ridicați la Mine, am venit Eu la voi, dându-vă astfel o dovadă a 

milei Mele și un stimulent pentru credința voastră. Simplul gând de a-ți îndeplini misiunea te înspăimântă, 

pentru că ești puternic în luptele lumii, dar slab în misiunea sufletului spiritual. 

Îmi spuneți că aveți încă prea multe lipsuri pentru a vă considera discipolii mei. Dar Eu vă spun că 

fiecare defect este ca o piatră și toate la un loc ca o povară. Atâta timp cât trăiți sub povara acestei poveri, 

vă este imposibil să vă ridicați singuri. Dar, în măsura în care te debarasezi treptat de povara grea a 

neajunsurilor tale, începi să simți că te poți ridica la înălțimile spiritului. 

62 Permiteți Cuvântului Meu să vă desăvârșească. Știu că nu toți veniți cu inima pregătită să Mă 

ascultați, că unii își bat joc de această manifestare și alții se îndoiesc, așa cum sunt unii care cred că, deși 

Cuvântul este înălțat, nu vine de la Hristos, ci de la o altă ființă. Dar eu vă spun că gândurile mele ajung la 

organele respective ale minții pentru a se revela în înțelepciune. 

63 Cine are dreptul să se îndoiască de prezența mea printre oameni, de vreme ce v-am dat dovada că 

sunt în slujba voastră din cauza iubirii mele? Gândiți-vă la Isus când a fost bătut pe cruce. Dar ce 

reprezintă crucea aceea, dacă nu umanitatea? Vă spun cu adevărat, sunt încă atașat de crucea mea de 

iubire, care este reprezentată de iubirea mea pentru copiii mei. 

64 Vă îndoiți, vă judecați și chiar râdeți de voi înșivă, dar eu vă iert și vă binecuvântez pentru că 

sunteți bolnavi de ignoranță. Vă dau timp să reflectați, pentru că știu că mâine veți fi printre cei mai 

fervenți. Acum nu puteți vedea încă adevărul pe care vi l-am dezvăluit în deplină claritate, deoarece carnea 

este mai puternică decât spiritul. Cu toate acestea, vă veți ridica la idealul spiritualizării și atunci veți 

deveni cei mai puternici din punct de vedere spiritual. 

65 Luptați împotriva a ceea ce este dăunător, luptați împotriva a ceea ce este impur. Să știi că viciile 

lumii întunecă simțurile sufletului și îl împiedică să pătrundă în lumile înalte ale vieții. Dacă înveți să 

trăiești viața adevărată - îți spun eu, atunci, oriunde te-ai afla și oriunde ai merge, vei transforma totul, prin 

prezența ta, într-un paradis al păcii. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 273  
1 V-ați coborât atât de jos și v-ați îndepărtat atât de mult de spiritualitate încât considerați 

supranatural tot ceea ce - din moment ce aparține spiritului - este complet natural. Astfel numiți 

supranaturalul divin și, în același mod, vedeți tot ceea ce aparține spiritului vostru, ceea ce este o greșeală. 

Motivul este că vedeți și percepeți doar ceea ce se află în raza de acțiune a simțurilor voastre sau a 

inteligenței voastre umane, iar ceea ce se află dincolo de simțuri și de minte ați considerat că este 

supranatural. 

2 A sosit momentul să pătrundeți în miezul învățăturilor mele care vă dezvăluie adevărul care 

conține viața, astfel încât să vă puteți considera discipolii mei și în curând să începeți să fiți maeștri. 

3 Discipolul este cel care învață, iar maestrul este cel care aplică învățăturile mele. Așa ar trebui să 

fie. Căci dacă ați învăța și ați ascunde înțelepciunea mea în inima voastră, sau dacă ați schimba învățăturile 

mele, ați fi ca acei farisei ipocriți pe care i-am condamnat atât de mult atunci, pentru a le dovedi minciuna. 

4 Drumul este lung și trebuie să mergi cu atenție, pentru a nu cădea în extreme, adică pentru ca 

spiritualul să nu devină pentru tine un lucru banal, dar nici să nu cazi în fanatism. 

5 Odată atins echilibrul care ar trebui să existe între sufletul spiritual și "carnea", veți vedea cât de 

ușoară este existența și cât de uniformă este calea. Pas cu pas vei merge pe drumul tău și vei folosi toate 

oportunitățile pe care viața ți le oferă pentru progresul sufletului tău. 

Atunci, când veți ajunge la pragurile vieții spirituale, când se va apropia ceasul în care vă veți lua 

rămas bun de la lumea care v-a adăpostit și de la trupul care v-a servit drept sprijin, nu va exista nici cea 

mai mică rezistență, nici sufletul nu va dori să prelungească viața trupului său, nici carapacea trupului nu 

va mai reține sufletul. 

6 Câtă încântare și câtă lumină va experimenta sufletul când va intra în noua sa casă și câtă pace și 

înțelegere va lăsa în inimile celor care i-au aparținut pe pământ! 

7 Văd că atmosfera care domnește în lume este contrară spiritualizării. Prin urmare, va fi foarte 

meritoriu dacă veți reuși să vă eliberați de obstacolele care vă împiedică să avansați pe cale. 

8 Ți-am trimis un mesaj prin care poți trăi în lume fără să fii infectat. 

9 Învață cu puterea mea să te ridici deasupra ei. Străduiți-vă să vă ridicați deasupra greutăților 

umane. Odată ce ți-ai înălțat viața și ți-ai eliberat sufletul, nu te mai scufunda. 

10 Nu există capcane pe calea mea. Dar este necesar să veghezi și să te rogi, pentru că pe lângă cărare 

crește mărăcinișul, iar în el se ascunde uneori lupul perfid. Vegheați și rugați-vă ca să nu fiți surprinși și 

ca, în schimb, să fiți voi cei care îi veți surprinde pe cei care se ascund pentru a-l doborî pe cel care vrea să 

meargă pe calea cea bună sau pentru a-i răpi credința. 

11 Am anunțat că poporul meu va apărea din nou pe pământ atunci când omenirea își va bea cea mai 

mare cupă de suferință. De aceea, în prezent îmi trimit pe pământ mesagerii, lucrătorii, soldații și profeții 

mei, pentru că se apropie timpul bătăliei. 

12 Poporul Meu nu este doar acesta care M-a auzit prin intermediul purtătorilor de voce. Poporul Meu 

se va răspândi pe tot pământul, iar copiii lor vor fi toți cei care vor da mărturie despre adevărul Meu - toți 

cei care vor lovi breșele de lumină ale sufletului, toți cei care vor lupta împotriva neghinei și vor proclama 

cea de-a treia eră. 

13 Spiritualizați-vă și veți fi capabili să înțelegeți și să vă îndepliniți misiunea. Apoi, când alți emisari 

ai Mei se vor ridica pe alte meleaguri, să ia aminte unul la celălalt, să se unească și să se sprijine spiritual, 

luptând cu puterea gândului împotriva discordiei, dezbinării și războiului care a cuprins lumea. 

14 Nu vă faceți griji, oameni buni, am primit meritele voastre dobândite până astăzi. Dar nu vă opriți 

după primii pași, nu vă mulțumiți cu primele lucrări pe care le-ați realizat. Mergeți cu calm și cu pași fermi 

și veți obține victoria. 

15 Meritele voastre nu vor trebui să aștepte întotdeauna până când veți ajunge în Împărăția Spirituală 

pentru a-și culege răsplata, ci și aici, în lumea voastră, le veți vedea răsplătite. 

16 Aici corpul tău va avea sănătate și putere, iar în viața spirituală vei avea lumină și adevărata 

fericire. 

17 Cei care au venit la Mine în dorința de a găsi înțelepciune nu s-au simțit niciodată înșelați. Am 

văzut că nu a existat niciun obstacol care să vă oprească în dorința voastră de a asculta Cuvântul Meu. 
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Cum aș putea să nu vă răsplătesc eforturile și sacrificiile? Numai Eu știu cât de mult a trebuit să evoluați 

pentru a veni în aceste locuri și a rămâne cu Mine pentru a Mă asculta. 

18 A sosit ceasul în care oamenii își vor rupe lanțurile din proprie inițiativă, își vor smulge bandajul 

de pe ochi și vor căuta adevărata cale. 

19 Omul aspiră să posede o lumină care să-i permită să cunoască ceea ce îi este permis, precum și tot 

ceea ce îi este cu adevărat interzis. 

20 Din punct de vedere spiritual, omul este o creatură ignorantă. Multitudinea de prejudecăți care îl 

înconjoară și amenințările și blestemele care apasă asupra lui au fost cauza indiferenței față de 

spiritualitate. 

21 Doar lumina mea este cea care trezește acum sufletele, doar vocea mea le cheamă la reflecție și 

doar forța mea îi face fermi și îi face să lupte pentru a ajunge la țintă. 

22 Omenirea va scăpa în curând de prejudecățile sale, așa cum cineva se desparte de o haină uzată și 

veche, și își va ridica privirea și mintea cu dor deasupra barierelor care au împiedicat-o mult timp să 

evolueze. 

23 Temerile insuflate pe care oamenii le-au nutrit în inimile lor timp de secole vor dispărea, de 

asemenea, atunci când își vor aminti că Hristos a fost cel care a deschis porțile Împărăției spirituale și care 

- întrucât nu a dezvăluit tot ceea ce avea de învățat omenirii pentru că nu venise încă timpul - a promis 

revenirea Sa într-o epocă plină de lumină, inspirație și revelații spirituale. 

24 În Mine, oamenii vor găsi curajul de a se elibera de jugul ignoranței lor. 

25 Cum te poți aștepta ca pacea pe pământ și războaiele să înceteze, oamenii să se înnoiască și păcatul 

să se diminueze, dacă nu au cunoașterea spirituală, care este premisa, originea și fundamentul vieții? 

26 Adevăr vă spun că, atâta timp cât adevărul Meu nu este înțeles și nu este urmat, existența voastră 

pe pământ va fi ca o clădire construită pe nisipuri mișcătoare. 

27 Cei care se trezesc sunt mai puțini decât cei care rămân reci și indiferenți față de spiritualitate. 

Aceștia nu se îngrijorează și nici nu se tem în fața haosului care domnește și atribuie totul unor cauze 

superficiale. Ei sunt mulțumiți cu puțina lor înțelegere și spun: "La ce bun să deslușesc mistere sau să 

încerc să pătrund în insondabil, din moment ce îmi îndeplinesc toate îndatoririle impuse de cei care conduc 

în material și de cei care mă ghidează spiritual prin intermediul religiilor? Nu există oare principiul binelui 

pe care l-a învățat Hristos în această împlinire a datoriei?". Cu aceste gânduri, ei se calmează și se conving 

că își îndeplinesc datoria spirituală. 

28 Dar vă spun că această împlinire a îndatoririlor voastre este doar aparentă și nu reală, că binele pe 

care îl faceți este foarte puțin în fața conștiinței voastre și a lui Dumnezeu, pentru că viața voastră este 

superficială, cunoștințele voastre spirituale nesemnificative, faptele voastre sunt pline de egoism și 

deșertăciune. 

29 În ochii semenilor tăi, pe care îi poți înșela cu ușurință, îți poți îndeplini cu fidelitate îndatoririle 

spirituale și umane. Dar în fața conștiinței tale și a Tatălui tău nu vei putea sta cu prefăcătorii - pentru că 

acolo adevărul iese la lumină - și asta este ceea ce îi ține pe oameni în impas din punct de vedere spiritual. 

30 Acest lucru a provocat conflicte între unii și alții. În timp ce cei treziți vorbesc despre 

spiritualizare, daruri, abilități și revelații spirituale, spiritiștii se ridică și spun că acestea divizează și 

confundă omenirea, provocând îndoială și incertitudine în credințe. 

31 Această luptă va fi inevitabilă pentru ca lumina să apară și adevărul să strălucească. Numai atunci 

veți deveni conștienți că adevărul nu provoacă diviziuni și că învățătura mea, deoarece se bazează pe 

adevăr, nu poate provoca lucrări de divizare și discordie între oameni, chiar dacă inițial îi obligă să lupte 

între ei pentru a ajunge la lumină. 

32 Fiecare va recurge la armele sale - unii la cele spirituale, alții la cele ale minții, alții la cele 

materiale. 

33 Cei care se încred doar în puterea armelor lor fizice vor fi înfrânți, căci victoria va fi de partea 

celor care folosesc armele spirituale, a căror natură și putere sunt mai mari. 

34 Deși învățăturile lui Iisus au dezvăluit totul în Era a doua, spiritismul explică și elucidează tot ceea 

ce a fost un mister între oameni. Fără ajutorul ei, nu ar fi pătruns niciodată în miezul revelațiilor. 

35 Adevăr vă spun că numai Mielul ar putea deschide Cartea celor șapte peceți ca să vă arate tot 

conținutul ei. 
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36 Puneți în practică această învățătură, oameni buni. A venit timpul să arătăm lumii adevărul 

Cuvântului meu. V-am chemat pentru a face din voi mesageri care vor aduce omenirii mesajul pe care are 

atâta nevoie să-l cunoască. 

37 Nu vă spun că atunci când cuvântul meu va ajunge la popoarele de pe pământ, toți oamenii se vor 

transforma imediat în spiritiști. Nu - la început va fi suficient ca spiritualizarea să fie aplicată în fiecare 

comunitate religioasă. Atunci veți vedea cum toți oamenii, atunci când se vor aștepta cel mai puțin, se vor 

fi îndreptat spre un singur punct, adică spre armonie, unitate și înțelegere, care nu a existat niciodată între 

ei. 

38 Buruienile vor fi smulse din rădăcini și în locul lor va crește grâul, simbolul abundenței, al muncii, 

al progresului și al păcii. 

39 Bine ați venit tuturor celor care vin în dorința de a găsi lumina care să le lumineze calea. 

40 Fiți cu Mine, Eu sunt farul care luminează pe toate cărările. Această lumină nu este nouă, încă de 

la începutul vieții omului, ea strălucește în conștiința sa. Dar, deoarece omul a fost creat pentru a pătrunde 

singur în tainele vieții spirituale, a fost necesar ca "Cuvântul" să devină om în Isus și să rupă vălul tainelor 

cu cuvântul Său. 

41 A ajuns oare întreaga omenire, în diferitele sale generații, până în vârful Calvarului pentru a 

reflecta asupra iubirii infinite care l-a făcut pe Hristos să moară în mâinile oamenilor? Nu, omenirea nu a 

vrut să știe tot ceea ce i-a dezvăluit lumina Maestrului divin. A preferat lumina științei, care explorează 

secretele naturii, a preferat puterea pământească în locul măreției sufletești. 

42 Lumina mea nu a încetat nicio clipă să strălucească în conștiințe. Dar cum omul este încă imatur și 

are nevoie ca Tatăl să se apropie de el într-un fel sau altul, am trimis spiritul lui Ilie cu mesajul promițător 

al unei noi ere. 

Ilie a adus lumii revelația modului în care voi veni să Mă comunic oamenilor și, ca precursor al Meu, a 

deschis mintea omului pentru a vorbi prin buzele sale. Dar el s-a manifestat și prin viziuni și inspirații 

pentru a vă anunța că după manifestarea prin intermediul organului uman al intelectului va urma dialogul 

de la spirit la spirit. 

43 Unii vor spune că întoarcerea mea nu era necesară. Dar cei care gândesc astfel o fac doar pentru că 

nu știu că Iisus demască ipocrizia fariseilor, îi alungă pe negustori din templu și nu se pleacă în fața celor 

care se pretind mari. 

44 De mine au nevoie cei care suferă, cei care sunt flămânzi și însetați de dreptate, cei care tânjesc 

după lumină și înălțare, cei care înțeleg că sufletul trebuie să progreseze fără să se oprească. Cu toții Mă 

cheamă în rugăciunile lor, Mă imploră în durerea lor și Mă întreabă când voi veni. Ei știu că omenirea are 

nevoie disperată de Mine, de Cuvântul Meu, de balsamul Meu și de miracolele Mele. 

45 Vedeți națiunile în războaie veșnice? Vedeți aceste războaie care sunt cea mai fermă negare a 

iubirii pe care am învățat-o? Vedeți comunitățile religioase care sunt ostile unele față de altele, deși se 

numesc creștine și propovăduiesc porunca Mea supremă: "iubiți-vă unii pe alții"? 

46 Câtă mizerie și câtă suferință s-a abătut asupra omenirii din cauza acestor războaie provocate de 

lupta omului pentru putere și de aceste diferențe de credință. 

47 V-am dat în acest timp o sămânță care abia începe să germineze în inima acestui popor. Dar vă 

spun cu adevărat, această Doctrină va zgudui omenirea și va fi crezută ca o adevărată revelație a lui 

Dumnezeu. Toți cei care ați primit o sarcină sau o misiune în Lucrarea Mea, aveți datoria de a prezenta 

Doctrina Mea în toată puritatea ei. 

48 Spiritismul nu are nimic de-a face cu riturile, tradițiile sau ceremoniile religioase, el este mai 

presus de orice închinare exterioară la Dumnezeu. De aceea, vă spun că oricine amestecă cu învățătura 

mea riturile pe care le-a învățat de la secte sau biserici devine profanator. 

49 Cum ar putea semenii voștri să admire lumina acestei revelații dacă o ascundeți în spatele vălului 

materializărilor și al misterelor voastre? 

50 Spiritismul nu este un amalgam de religii, el este în simplitatea sa cea mai pură și mai perfectă 

învățătură, este lumina lui Dumnezeu care coboară în spiritul uman în această a treia eră. 

51 Vă spun toate acestea, oameni buni, pentru că voi sunteți prima mea sămânță în acest timp, pentru 

ca voi să îmbrățișați adevărul și să nu fiți acuzați de omenire că sunteți falși sau profani. 
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52 Dacă vă afundați în fanatism, veți fi vinovați de el. Căci cartea cunoașterii a fost înaintea ochilor 

tăi și a luminat sufletul. 

53 Voi, care veniți de pe căi diferite - primiți cuvântul meu, duceți sămânța mea și semănați-o în 

câmpurile voastre. Cunoașteți natura adevărului pe care Maestrul vi-l lasă. 

54 Nu vă considerați perfecți pentru că aveți cunoașterea unei doctrine perfecte. Dar dacă încerci să-ți 

îndeplinești misiunea cu cea mai mare puritate de care un om poate fi capabil, îți voi pune în cale pe toți 

cei care tânjesc după un cuvânt de consolare adevărată. 

55 Fiți conștienți de faptul că, oricât de pure și iubitoare ar fi faptele voastre, veți continua să fiți 

atacați. Apoi veți avea ocazia să învățați, cu exemple de iertare, noblețe și milă, cum să apărați adevărul pe 

care simțiți că îl purtați în inimă. Nu trebuie să vă apărați templele materiale, nu trebuie să vă apărați 

numele sau personalitatea, ci adevărul care a fost plasat în voi. 

56 Voi, mulțimile care veniți la Mine cu tristețe și oboseală în inimile voastre - ascultați-Mă, pentru 

că știu că prin esența Cuvântului Meu veți regăsi calea spre pace, spre credință, spre bucurie. 

57 Veniți desculți, cu picioarele dureroase, pentru că în vastul deșert ați uzat sandalele care vă 

protejau de pietricele și de nisipul fierbinte. Dar aici vei primi înapoi tot ce ai pierdut, pentru că te iubesc 

și îți dau din nou dovada acestui lucru. 

58 Cum ai putea lăsa lumina credinței tale să se stingă? Cum ai putut să te îndepărtezi atât de mult de 

adevărata cale, încât chiar și cunoașterea interioară pe care o posezi spiritului s-a pierdut în tine? 

59 Numai manifestarea mea divină vă poate da cunoștința că vă aflați într-o nouă perioadă. Căci te 

afundaseși în somn. 

60 În adâncul ființei tale, un dor necunoscut se făcea simțit, iar o sete ciudată devenea din ce în ce mai 

puternică, fără ca tu să-i poți determina motivul. Când această nevoie a devenit înspăimântătoare, a fost 

pentru că venise timpul în care urma să primiți noul meu mesaj. 

61 Foamea și setea sufletului era ceea ce vă chinuia - foame de adevăr și de pace, sete de iubire și de 

lumină. 

62 Am vrut ca Cuvântul Meu să fie ca o apă cristalină și proaspătă, a cărei esență să conțină adevărata 

și veșnica hrană a sufletului - în așa fel încât, atunci când veți veni să Mă ascultați, să vă dăruiți Mie 

precum acel rătăcitor obosit care, atunci când descoperă un izvor, se leapădă de povara pe care o poartă și 

se aruncă cu lăcomie la lichidul mult dorit pentru a se răcori. 

63 Nu toți ați adus setea spirituală. Cei care au simțit-o cu adevărat au stins-o pur și simplu cu 

cuvintele Mele. Cu toate acestea, sunt mulți care, deși M-au auzit în repetate rânduri, se plâng că durerea și 

problemele lor rămân aceleași. Motivul este că ei nu caută esența mea, ci bunurile lumii. 

64 Înțelegeți bine acest lucru, ca să nu vă înșelați niciodată. 

65 Uitați-vă și la faptul că unora nu le lipsește strictul necesar, trăiesc înconjurați de confort, și totuși 

ceva le întunecă viața, ceva îi sperie, ceva le lipsește. Ei tânjesc după prezența spiritului în viața lor. 

Absența acestei lumini le întunecă viața. Când M-au auzit, au exclamat în sinea lor: "Iată ce căutam, iată 

ce speram, iată ce-mi lipsea! 

Alții, însă, au venit aici plângându-se că au pierdut bunuri, sănătate, afecțiune, iar golul din inimile lor 

nu a fost umplut de cuvântul meu. Dar când au recăpătat ceea ce pierduseră, au plecat fără să-și amintească 

măcar de acest cuvânt ceresc pe care l-au auzit într-o zi. 

66 Nu toți sunt pregătiți să simtă și să înțeleagă această revelație. În timp ce unii rămân, alții pleacă, 

pentru că nu toți sunt însetați de Mine, pentru că dorința de spiritualitate nu este aceeași la toți. 

67 Vreau să vă spun să observați îndeaproape omenirea, popoarele și națiunile, pentru a vă da seama 

cum și-au făcut din viața lor un deșert chinuitor, al cărui soare arzător îi asuprește și a cărui ariditate îi 

domină și îi epuizează. Nu bănuiți setea imensă care se acumulează în inimile oamenilor? Pentru că acum 

apare și oaza cu umbră plăcută și prospețime delicioasă, cu apă cristalină și constantă, pentru ca în ea să-și 

potolească dorința de adevăr, setea de iubire și de pace. 

68 Mulți vor veni la izvor și, când vor bea apa lui, vor spune, ca și voi: "Asta este ceea ce căutam". 

Dar și mulți alții vor veni la ea, crezând că vor regăsi ceea ce au pierdut în lume. Dar, dezamăgiți, ei îmi 

vor întoarce spatele și vor nega că există chiar și cel mai mic adevăr în această revelație. 
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Ei vor pleca, dar totul este prevăzut și pregătit pentru ca ei să se întoarcă atunci când, în sfârșit, se va 

instala adevărata sete a sufletului și Mă vor chema în deșertul lor, spunându-Mi: "Tată, iartă-ne și dă-ne o 

nouă ocazie de a ajunge la cunoașterea adevărului Tău". 

Atunci Eu, care deja i-am iertat când au refuzat cu aroganță apa izvorului Meu și pâinea de la masa 

Mea, le voi oferi calea Mea pentru ca ei să uite de oboseala lor pe ea, pentru ca ei să se refacă, să se umple 

de pace și să fie înălțați de lumina Mea. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 274  
1 Bine ați venit, pelerini de toate vârstele, care vă opriți în drumul vostru în această zi de har pentru a 

asculta cuvântul meu și pentru a vă așeza spiritual la masa mea. 

2 Eu dau odihnă și pace inimii tale, ca să Mă poți asculta. Căci, cu adevărat vă spun: Cuvântul meu 

este calea care duce la pace și la bunăstare. 

3 Dar nu Mă căutați doar pentru a-mi cere ceea ce este important. Adevărat, eu am balsamul 

vindecător pentru toate relele care vă chinuie și am cheile care deschid porțile muncii. Dar dincolo de asta, 

aduc o bogăție infinită de bunuri pentru spirit, un flux de înțelepciune, o sursă inepuizabilă de bucurii 

spirituale. 

4 Știu că semnificația acestei învățături îi surprinde pe mulți atunci când o aud pentru prima dată, și 

asta pentru că învățătura Mea se adresează sufletului lor spiritual. O caut și mă îndrept spre ea pentru a-i 

oferi o împărăție dincolo de această lume, spunându-i care este calea care duce la acea casă promisă. 

Dar cel care trăiește pentru el însuși, care îi iubește doar pe ai săi, se gândește doar la el însuși și 

așteaptă totul de la lume - când aude vorbindu-se despre renunțare, despre îndelungă suferință, despre 

sacrificiu, despre altruism și milă, se întreabă: "Dacă eu dau totul, cine îmi va da? Din moment ce posed 

atât de puțin în această viață - de ce ar trebui să renunț la ea?" 

5 Îi iert, pentru că nu puteau gândi altfel, egoismul lor vine din ignoranța lor. Dar când Mă aud de 

mai multe ori și o scânteie din lumina prezentă în Cuvântul Meu le luminează sufletul, acesta se trezește ca 

dintr-un somn lung și se întreabă mirat și confuz: "Unde sunt eu, cine mi-a vorbit?". 

6 Între timp, Cuvântul Meu continuă să atingă acel suflet și vibrează cu iubire corzile acelei inimi, 

până când, în cele din urmă, durerea sufletului acumulată de mult timp în acea persoană își rupe barajul și 

se revarsă în lacrimi, însemnând mărturisirea, trezirea la credință, învierea spirituală și începutul 

ascensiunii spre Lumină, Adevăr și Eternitate. 

7 Acest lucru nu este valabil pentru toți. Dar cei care au venit cândva la manifestarea cuvântului meu 

și care aveau în inimile lor egoismul, iubirea de material, aroganța și argumentele pentru a nega învățătura 

mea despre spirit, când au auzit lecția mea din acea zi, și-au amintit imediat de ziua în care au venit aici 

plini de întuneric și apoi au văzut o lumină pe care nu credeau că va exista vreodată. 

8 Mulți dintre ei sunt acum lucrătorii mei cei mai loiali și mai altruiști. 

9 Oameni: Cuvântul meu este un flux de iubire care îi va purifica pe oameni și îi va pregăti pentru o 

viață mai bună. 

10 Marvel: Vă dau deocamdată învățătura mea, care îi va mântui pe păcătoși chiar prin buzele unor 

astfel de păcătoși. 

11 Voi nu puteți înțelege planul meu universal de mântuire, dar vă las să cunoașteți o parte din el 

pentru ca voi să puteți participa la lucrarea mea. 

12 Numai eu știu ce înseamnă timpul în care trăiește lumea. Nici o ființă umană nu este capabilă să 

înțeleagă realitatea acestei ore. Din cele mai vechi timpuri, oamenii s-au pătat neîncetat până când și-au 

întunecat sensibilitatea și sufletul și și-au creat o viață bolnavă, neliniștită și tristă. Dar acum a venit ora 

purificării. 

13 Voi, care ați auzit acest cuvânt divin, aveți o idee despre ceea ce se întâmplă în acest moment și 

veți fi nerăbdători să vă rugați, să vă feriți de a face rău și să faceți ceva bun în schimb. Dar nu toată 

omenirea cunoaște semnificația evenimentelor din acest timp și, de aceea, există confuzie printre oameni, 

disperare, suferință, ură, dorință dezlănțuită de putere, viciu, crimă și toate pasiunile josnice. 

14 Lumea are nevoie de Cuvântul meu, popoarele și națiunile au nevoie de învățăturile mele de iubire. 

Conducătorul, omul de știință, judecătorul, pastorul, învățătorul, toți au nevoie de lumina adevărului meu 

și tocmai de aceea am venit în acest moment pentru a-l lumina pe om în sufletul, inima și mintea lui. 

15 Nu v-ați simți mulțumiți dacă ați servi Spiritului meu ca deschizători de drumuri pentru a pregăti 

venirea mea în inimile, popoarele și națiunile pământului. Dar dacă doriți să faceți breșe și să pregătiți căi, 

ce exemple și dovezi veți da? 

16 Nu uitați că lucrarea mea este perfectă, eternă, puternică, clară și plină de lumină. 

17 Voi, discipoli încă imaturi, nu știți cum Mă iubesc spiritele din lumile superioare - ființe care sunt 

frații și surorile voastre. Dacă ai ști cum Mă iubesc ei, cum Mă slujesc și Mă ascultă, ai simți un regret 
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profund pentru comportamentul tău față de Tatăl tău și te-ai grăbi să-ți creezi un sanctuar în inima ta 

pentru a i-l oferi Celui care te iubește cu o iubire perfectă. 

18 Lasă iubirea mea să fie în inima ta pentru a o face sensibilă la durerea oamenilor. Trebuie să înveți 

compasiunea pentru a putea practica iertarea și a-i consola pe cei care suferă. 

19 Cuvântul meu să vă zguduie inima, ca să bată în dragoste pentru aproapele. 

20 Păstrați în minte cuvintele mele de învățătură, pentru că tocmai aceste cuvinte vă vor servi ca arme 

în luptă, atunci când trebuie să deveniți adevărați semănători ai adevărului meu. 

21 Apropiați-vă, căci Eu dau mângâiere celor care plâng, iar voi plângeți - unii vărsând lacrimi, alții 

lăuntric, fără să lăcrimați. 

22 Eu îți culeg durerile și le transform în pace - Eu care sunt singurul care pătrunde până în adâncul 

sufletului. Am venit de dragul poverii sufletului tău - acea povară pe care nu o poți purta încă. 

23 O, voi, suflete întrupate în ființe umane! Nu ați venit pe pământ pentru ca durerile, problemele, 

încercările să vă învingă. Ați ajuns să triumfați în adversitate și în adversitate. 

24 Nu mai plângeți și nu mai dormiți. Sufletul spiritual al omului este în luptă cu totul - cu încercările, 

cu durerea, cu patimile. 

25 Ai cunoscut toate greutățile vieții, așa ai vrut tu. Dar credința, voința și efortul tău te pot ridica 

deasupra materiei și a durerii. 

26 Nu înțelegeți cuvântul meu? Este atât de simplu! Dar voi sunteți îmbrăcați în materie și adesea nu 

ajungeți la miezul înțelesului ei, pentru că nu îl înțelegeți. Va veni o zi în care sufletul tău - deja fără coajă 

trupească - va repeta cu încântare propozițiile mele și va înțelege învățăturile mele, iar din această amintire 

va izvorî un curent de lumină pentru calea ta. Dar veți deplânge faptul că nu ați fost capabili să înțelegeți 

învățăturile mele atunci când ați umblat pe pământ, unde nu ați avut un personal sau un sprijin spiritual. 

27 Memorați învățăturile mele ori de câte ori puteți. Căci dacă îți scapă din memorie, dacă se 

îndepărtează de inima ta, dacă le uiți și renunți la ele, le vei căuta mai târziu și nu le vei mai găsi. Este ca 

și cum ai avea un izvor și l-ai părăsi, iar când setea te chinuiește și îl cauți, este ca și cum apa s-a evaporat 

pentru tine. 

28 Dacă vrei să știi cum să treci prin această viață fără sete și fără epuizare și dacă vrei să fii iluminat, 

dacă vrei să fii în spiritualitate - dacă vrei să eviți durerea și confuzia, folosește-te de învățătura mea, lasă-

o să fie imprimată în mod indelebil în ființa ta și fă-o legea și norma vieții tale. 

29 Dacă Tatăl ți-ar cere socoteală astăzi, ce ai face? Ce ai fi în stare să arăți în folosul sufletului tău? 

30 Când conștiința îți spune că nu ai iubit, deși aceasta este legea - crezi că ești pregătit să treci de la 

starea umană la cea spirituală? Câte suflete care rătăcesc în spațiu ar vrea să se facă auzite de oameni, să le 

spună: "Nu vă pierdeți timpul așa cum l-am pierdut eu". 

31 Adevărat vă spun că, dacă ați studia fiecare dintre propozițiile mele, v-ați lumina calea vieții. Căci 

fiecare dintre ele conține esență, înțelepciune, eternitate. 

32 Cel care înțelege cuvântul meu știe în sfârșit ce a venit pe lume - știe de unde a venit și unde 

trebuie să se întoarcă. 

33 Cel care se satură de această esență nu va mai spune niciodată că această lume este formată doar 

din durere, lacrimi și amărăciune, pentru că știe cum să-și ridice credința și iubirea deasupra durerii. 

34 Această lume, în care omul a suferit și a plâns atât de mult, este un loc din care mulți ar vrea să 

scape. Dar vă spun cu adevărat, v-am destinat să o umpleți cu dragoste. Și totuși, dacă v-aș întreba pe toți 

în acest ceas câtă dragoste ați semănat pe ea, ce mi-ați răspunde? 

35 Vreau să-mi spuneți că L-ați înțeles pe Hristos - Cel care v-a spus într-o zi: "Iubiți-vă unii pe alții". 

Înțelegeți că vă pun această întrebare după multe secole de învățătură neobosită. 

36 De aceea vă tot spun să învățați să mă ascultați, să învățați să vă liniștiți atunci când "Cuvântul" 

vorbește, pentru ca sămânța divină să germineze și să înflorească în inimile voastre. 

37 Am avut o răbdare infinită să aștept să-mi auziți vocea. De ce nu aveți puțină răbdare când sunteți 

supuși la o încercare? Vă spun că cel care nu are răbdare o va învăța în acest timp de reparație. Și ea este o 

profesoară, chiar dacă predă cu asprime pentru o perioadă scurtă de timp. De ce să nu învățăm mai degrabă 

de la Maestrul Divin care ne învață doar cu dragoste? 
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38 Pentru un materialist, timpul nu este același lucru ca pentru un spiritualizat. Pentru unul se 

dovedește a fi dreptate, pentru altul o binecuvântare. Dar lumina secolelor a trecut întotdeauna peste 

oameni, mângâindu-i pe unii și trezindu-i pe toți. 

39 Când veți permite ca această lumină să se dezvăluie prin sufletul vostru spiritual? Când îl voi găsi 

pe om liber de lanțuri și gata să zboare până la Mine? 

40 Există încă mulți rătăcitori care s-au rătăcit, multe ființe umane pierdute în întunericul ignoranței, 

pentru că sunt mai mult "carne" decât spirit, mai mult minciună decât adevăr. 

41 La ei, materia este învingătoare, iar învinsul este spiritul. Pe acești pierduți îi invit la ospățul 

spiritului, la banchetul iubirii unde masa mea cerească îi așteaptă pe toți pentru a-i elibera de atâta 

amărăciune și atâta singurătate. 

42 Le voi da hrana Mea - pâine, fructe, vin și miere, care, înțelese în sens real, sunt cordialitate, 

confort, pace, sănătate și cunoaștere. 

43 Rugăciunea pe care o înălțați în tăcere este un adevărat imn spiritual de laudă, tonurile sale 

amestecându-se cu cele ale drepților și ale îngerilor. 

44 Aduceți povara datoriilor voastre în prezența Mea, arătați-Mi întreaga voastră viață. Dar vă spun 

eu: În taina ființei tale există suferințe și îndatoriri de ispășire pe care tu nu le cunoști și pe care numai eu 

le cunosc. Dar nu contează că nu-mi vorbiți despre toate acestea și nu mă întrebați din cauza a tot ceea ce 

nu știți despre trecutul vostru. Eu sunt în toate și nimic nu scapă milei mele, așa cum nimic nu scapă 

dreptății mele. 

45 Simte iubirea mea părintească, lasă întunericul, suferințele, lacrimile să dispară în ea. Întăriți-vă în 

Mine, recâștigați-vă sănătatea și pacea, reveniți puternici pe calea luptei. 

46 Acesta este Cuvântul pe care îl căutați, care vă dă mângâiere, care vă insuflă un nou curaj și vă 

umple de speranță. De ce Mă urmați în ciuda încercării? De ce nu arunci crucea de pe umerii tăi? Pentru că 

în înțelesul Cuvântului Meu găsiți o înțelegere absolută pentru toate suferințele voastre. 

47 "Israel" i-am numit pe cei pe care îi adun în prezent în jurul noii mele revelații, căci nimeni nu știe 

mai bine decât mine ce spirit locuiește în fiecare dintre cei chemați în această "a treia eră". 

48 "Israel" are o semnificație spirituală, iar vouă vă dau acest nume pentru ca voi să fiți conștienți că 

faceți parte din poporul lui Dumnezeu. Căci "Israel" nu reprezintă un popor de pe pământ, ci o lume a 

spiritelor. 

49 Acest nume va fi din nou cunoscut pe pământ, dar fără erori, în adevăratul său înțeles, care este 

spiritual. 

50 Trebuie să cunoașteți originea și semnificația acestui nume; credința voastră că sunteți copiii acelui 

popor trebuie să fie absolută și trebuie să știți pe deplin de la cine și de ce ați primit această denumire, 

astfel încât să puteți rezista atacurilor care vă vor veni mâine din partea celor care dau o altă semnificație 

numelui "Israel". 

51 Voi sunteți oamenii spirituali care vor înțelege cu adevărat misterul scării pe care Iacov a văzut-o 

în vis cu ochii spiritului. Vă văd deja capabili să înțelegeți lecțiile mele și v-am unit pentru a vi le dezvălui. 

52 Capacitatea de a înțelege provine din dezvoltare, desfășurare și din experiența acumulată. 

53 Vă spun cu adevărat că, înainte de crearea lumilor și de apariția omului pe pământ, sufletul vostru 

exista deja. Au fost epoci de ignoranță pentru ea, o viață în acele case de pregătire - vremuri în care 

sufletul a fost învățat să locuiască pe pământ întrupându-se în om. 

54 Mintea ta nu primește impresiile sau imaginile de memorie din trecutul sufletului tău, deoarece 

corpul este ca un văl dens care nu-i permite să pătrundă în viața sufletului. Ce creier ar putea primi 

imaginile și impresiile pe care sufletul le-a primit în decursul trecutului său? Ce inteligență ar putea 

înțelege coerent cu ideile umane ceea ce este de neînțeles pentru ea? 

55 Din această cauză, nu v-am permis încă să știți cine sunteți din punct de vedere spiritual și nici 

cum a fost trecutul vostru. 

56 Așadar, ați putea ști în ce fel formez Eu poporul Israel? Nu, ți-am dezvăluit doar ceea ce trebuie să 

știi acum și în măsura în care poți înțelege. Astfel, v-am spus că sunteți copii ai poporului lui Dumnezeu, 

că îi aparțineți în spirit și nu în carne și oase, că sarcina voastră este să vă înmulțiți la infinit și să îi invitați 

pe toți să intre în cercul acestui popor, iar destinul vostru este să duceți lumina pretutindeni în lumi. 
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57 În prima eră, am dat unui om numele Israel. A fost Iacov, pentru ca el să fie seminția unui popor 

care va fi numit la fel. Acest nume era spiritual, pentru ca acel popor să fie ca o carte deschisă în fața 

duhului în istoria omenirii. 

58 Faptul că oamenii mi-au auzit vocea, a dezvăluit daruri inerente spiritului. Ei au primit Legea mea 

prin Moise și au fost supuși la mari încercări. Ei nu au avut altă misiune pe pământ decât aceea de a 

dezvălui existența și legea Dumnezeului viu și adevărat în fața națiunilor păgâne. 

59 Patriarhii, profeții, clarvăzătorii, conducătorii, legislatorii, judecătorii și regii au fost mesagerii 

Mei, au fost purtătorii Mei de cuvânt, slujitorii Mei și instrumentele Mele pentru a Mă dezvălui uneori în 

dragoste, alteori în instruire, alteori în dreptate. Prin ei am dat dovadă de puterea Mea altor popoare. 

60 Astăzi, când au trecut multe secole și splendoarea acestui popor, precum și judecata sa, sunt mult 

în urmă, nu trebuie să-i subestimezi istoria. Căci dacă o transferați din sensul pământesc în sensul spiritual, 

veți primi infinite învățături și exemple de doctrină, prin care veți înțelege în cele din urmă că acel Israel 

este un simbol, o parabolă, și că Noul Israel, pe care îl formez în prezent, semnifică realizarea sa în sensul 

său spiritual. 

61 Iată: în acele zile, când Israel, după ce a obținut eliberarea din Egipt și a cucerit Țara Făgăduinței 

prin credința și perseverența lor, a întemeiat capitala prin copiii lor și i-a dat numele de "Ierusalim", a 

ridicat acolo un templu în cinstea lui Iehova, care era ca o torță a credinței pentru inimi. 

62 Cine ar fi spus acelui popor, care mulțumea Tatălui pentru că îi dăduse să se odihnească în țara 

făgăduinței, că în acea cetate pe care o numeau sfântă îl vor lovi pe Mesia de eșafodul de sânge? 

63 Voi, care sunteți noul popor care se luptă să se elibereze de puterea "Faraonului", care este 

materializarea, ignoranța, fanatismul, idolatria, începeți marea rătăcire prin deșert. Dar atunci, când te-ai 

temut de singurătate, de foame și de primejdii, ai văzut deodată că un "nor" a coborât pe munte și că din 

"nor" s-a desprins o rază de lumină divină care, ajunsă la înțelegerea ta, a devenit cuvântul care este 

înțelepciune. 

64 Acest cuvânt este legea lui Dumnezeu, legea perfectă a iubirii, a dreptății și a păcii. Este, de 

asemenea, noua mană care vă va hrăni și vă va permite să ajungeți în Noul Ierusalim. 

65 Acest oraș nu mai este pe acest pământ, nu mai este din această lume: acest oraș există în lumea 

spirituală. Dar când o veți locui pentru totdeauna și voi veni la voi ca Mesia, nu Mă veți mai încorona cu 

spini, nu Îmi veți mai da să beau oțet și nu Mă veți mai bate în cuie pe cruce. Voi veni la voi ca în ziua 

aceea când mulțimile acopereau pământul cu mantiile lor, cântând laude și fluturând frunze de palmier. Mă 

veți primi în inimile voastre atunci când veți sărbători intrarea triumfală a Maestrului în Ierusalim. 

66 Odată ce se va întâmpla acest lucru, nu voi mai pleca din mijlocul vostru. 

67 Înțelegi semnificația divină a acestor revelații și semnificația pământească pe care le-ai dat-o? 

68 Acum sunt doar temporar cu voi, așa cum am fost odată. Se apropie deja momentul în care nu vă 

voi mai vorbi, dar omenirea nu a simțit prezența Mea. 

69 De pe "muntele" de pe care vă trimit Cuvântul Meu și vă contemplu, va trebui să exclam în ajunul 

plecării Mele: "Umanitate, umanitate, voi care nu ați știut Cine a fost cu voi!". La fel ca în "Era a doua", 

chiar înainte de moartea Mea, am privit orașul de pe un munte și am strigat cu lacrimi: "Ierusalime, 

Ierusalime, tu care nu ai cunoscut binele care a fost cu tine". El nu a plâns de dragul lumii, ci de dragul 

sufletelor oamenilor care erau încă fără lumină și care trebuiau să verse încă multe lacrimi pentru a ajunge 

la adevăr. 

70 Dacă tot ceea ce poseda poporul din prima eră nu ar fi fost doar un simbol, justiția mea 

atotputernică ar fi păstrat intact acel oraș cu templul și tradițiile sale. Dar totul a fost distrus pentru ca doar 

legea să continue să strălucească în conștiințe și pentru ca toți să înțeleagă că împărăția spiritului nu este 

cu adevărat din această lume. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 275  
1 Eu sunt iubire, care este motivul pentru care sunteți iertați și vă bucurați de darurile mele de har. 

Dar nu vă așteptați doar la mângâieri și daruri de la Tatăl vostru. Amintiți-vă că am venit, de asemenea, în 

calitate de Maestru, pentru a vă face să vă înțelegeți neajunsurile și imperfecțiunile și pentru a vă învăța 

modul în care trebuie să vă corectați. 

2 Eu sunt cu voi în spiritul vostru și strălucesc cu lumina Mea în mintea voastră, astfel încât să puteți 

aprecia valoarea a ceea ce primiți în prezent și, în același timp, să realizați că nu tot ceea ce obțineți a fost 

dobândit prin merit. De asemenea, vă fac să înțelegeți că ceea ce ați primit până acum nu este tot ceea ce 

am de oferit și că ceea ce tânjiți astăzi nu este tot ceea ce sufletul vostru spiritual va dori să primească 

atunci când va fi mai bine dezvoltat. 

3 Pe lângă încercările și lecțiile pe care ți le oferă viața, instrucția mea se străduiește să explice și să 

lumineze sensul fiecărei lecții. Pentru că numai cunoașterea, experiența și evoluția vă vor putea conferi, pe 

bună dreptate, denumirea de "discipoli ai Divinității mele în Era a treia". 

4 Ce ai putea da semenilor tăi, care ar fi rodul tău, care ar fi mărturia și confirmarea cuvântului sau a 

învățăturii pe care vrei să o predici, dacă ți-ar lipsi propria experiență? 

5 Odată transmutați și apoi întâlniți oameni care suferă și sunt disperați pentru că nu pot poseda ceea 

ce aspiră în lume, veți vedea cum materialismul lor contrastează cu înălțarea discipolilor mei, a căror 

mulțumire va fi mare pentru că aspirațiile și dorințele lor vor fi nobile, întemeiate pe convingerea fermă că 

în această viață totul este trecător. 

6 Ucenicii mei vor vorbi lumii prin exemple de spiritualitate - printr-o viață care se luptă să aducă 

sufletul mai aproape de divinitate, în loc să-l înlănțuie de comorile false ale lumii. 

7 Știu că materialiștii vor fi indignați în vremurile următoare când vor afla această învățătură, dar 

conștiința lor le va spune că numai Cuvântul meu spune adevărul. 

8 În viața omului totul este trecător: tinerețea lui este o aparență trecătoare, faima lui este efemeră, 

plăcerea lui este de scurtă durată. Prin urmare, învățătura mea vă inspiră idealul de a atinge eternitatea. 

Pentru că deliciile spiritului și gloria destinată acestuia, odată câștigate, nu vor trece niciodată. 

9 Oameni buni, este atât de ușor să adăugați un pic de spiritualitate în viața voastră, încât vă spun: 

De ce nu o faceți? De ce nu încerci? Nu este necesar să vă îndepărtați de îndatoririle voastre umane. 

10 Este suficient să dați o notă de spiritualizare operelor voastre pentru a înceta să mai fiți simple 

ființe pământești și pentru a deveni ființe ale Vieții Spirituale superioare, capabile să înțeleagă sensul pe 

care îl are destinul omului. 

11 Vă spun din nou că nu vă îndepărtez de sarcina voastră în lume, căci și acolo aveți îndatoriri sacre. 

Dar vă spun că nu trebuie să acordați mai multă importanță lumii decât dezvoltării voastre spirituale. 

12 Este necesar să vă cufundați în cunoașterea Lucrării mele, să înțelegeți Cuvântul meu și să 

înțelegeți implicațiile învățăturilor mele. 

13 În prezent, le vorbesc sufletelor, știind că lumina mea va trece de la ele la corpurile materiale și că 

acestea, odată ce mintea și simțurile vor fi iluminate, vor deveni instrumente de bunăvoie ale spiritului. 

14 Voi, mulțimi de oameni care auziți acest cuvânt: Închideți ochii materiali și auziți vocea Domnului 

vostru din infinit. 

15 În acest moment, nu este omul Isus care vă vorbește și pe care îl puteți vedea în piețe și pe străzi, 

pe cărări sau pe văi - este Spiritul lui Isus care este prezent în fiecare spirit și în fiecare minte, este lumina 

mea universală care se revarsă asupra tuturor copiilor lui Dumnezeu. 

16 Oameni buni, nu v-ar încânta să vedeți roadele învățăturii mele în lume? Nu dorești să vezi această 

vale de lacrimi transformată într-un pământ al păcii? Atunci lucrați plini de iubire și veți avea această 

fericire în suflet. Da, discipoli, în sufletul vostru, căci nu știți care va fi casa voastră în acel moment. Dar 

nu contează că veți vedea doar victoria Luminii din Valea Spirituală - mai mult decât atât, de acolo veți 

aprecia și mai mult roadele muncii și luptei voastre. 

17 Inimile voastre bat mai repede și Îmi spuneți: "Stăpâne, când va putea sufletul nostru să cânte acest 

cântec de triumf?". 

18 Conducătorii comunităților Îmi spun: "Tată, eforturile noastre nu vor fi zadarnice". Cu toate 

acestea, le spun atât unora cât și altora că este foarte posibil să ajungeți la acest obiectiv, că nu este nevoie 
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să vă sacrificați viețile pentru a atinge acest ideal. Dar trebuie să respectați fiecare dintre poruncile Mele, 

astfel încât toată munca voastră să fie întemeiată pe adevărul Meu, iar efortul tuturor să fie îndreptat spre 

scopul final pe care vi l-am trasat. 

19 "Spiritualizarea", "unirea", "ascultarea" - aceasta este temelia fermă a sanctuarului pe care trebuie 

să-l construiți pentru Tatăl vostru. Dacă vă veți ridica la înălțimea acestui deziderat, veți experimenta în 

cele din urmă înflorirea și fructificarea muncii mele și a luptei voastre în umanitate. 

20 De când Cuvântul Meu a început să se manifeste prin acești purtători de voce, v-am inspirat 

spiritualitate, am cerut de la voi unire și v-am învățat ascultarea. 

21 Cei care au venit primii și cei care au venit ultimii cunosc aceste învățături, care sunt repetate 

neîncetat de purtătorii mei de cuvânt. 

22 Instrucțiunea Mea v-a vorbit despre spiritualizare, pentru ca voi să vă eliberați de orice închinare 

exterioară la Dumnezeu și să învățați să Mă iubiți și să Mă slujiți într-un mod spiritual, profund, sincer, 

elevat și pur. 

23 Despre unire v-am vorbit de multe ori, pentru că, dacă nu vă uniți roadele darurilor și puterilor 

voastre în luptă, dacă lucrați individual, lucrarea voastră nu va da roade. 

24 Ți-am vorbit despre ascultare, astfel încât toate acțiunile tale să fie supuse unei voințe perfecte, așa 

cum este a mea, și să nu greșești niciodată calea în îndeplinirea ei. Atunci, când manifestarea Cuvântului 

Meu va ajunge la final, veți putea cu toții să dovediți lumii adevărul revelației Mele. 

25 Cei care se supun acestor porunci vor găsi credință printre semenii lor. Dar cei care trec peste ele și 

care pretind că învață mulțimile în mijlocul dezbinării, neascultării și lipsei de spiritualitate - vă spun că, 

mai devreme sau mai târziu, înșelăciunea și ipocrizia lor vor fi demascate, iar ei se vor trezi prinși în cele 

mai mari încercări și abandonați chiar și de cei mai credincioși. 

26 Ați putea numi aceasta victoria învățăturii mele? Nu, oameni buni, nu confuzie este ceea ce veți 

găsi la sfârșitul bătăliei. Este pacea, bucuria, lumina, în care va culmina munca ta de o zi. 

27 Credeți că Spiritul Meu ar rămâne la nesfârșit indiferent în fața dovezilor de ingratitudine și de 

nesupunere ale unei părți a acestui popor? Nu, oameni buni, voi trimite dreptatea Mea și cu ea îi voi face 

să tremure pe cei care nu Mă ascultă, așa cum i-am făcut să tremure cu tandrețea Mea când au auzit 

cuvântul Meu. 

28 Învățătura mea nu poate fi mai clară și mai simplă. Dar dacă memoria vă va da greș și le veți uita, 

îi voi inspira pe cei care trebuie să reunească lecțiile mele să formeze din ele cartea Cuvântului meu dat în 

această a treia eră. Această carte vă va reaminti tot ceea ce ați uitat, vă va face să plângeți de remușcări 

atunci când vă aflați în încercări și vă va face să înțelegeți că, în cele din urmă, voința mea este cea care se 

întâmplă și adevărul meu este cel care triumfă. 

29 De ce ți se pare uneori dur Cuvântul Meu? Nu conține nici o duritate, este plină de dragostea pe 

care o am pentru voi. Căci Tatăl vostru nu vrea ca fiii lui să plângă. 

30 Când vă vorbesc pe acest ton, căutați în spatele cuvântului Judecătorului prezența Maestrului și 

esența Tatălui, și veți descoperi toate acestea. 

31 Când vă avertizez și vă profețesc, să știți că vă cunosc viitorul și că vă cunosc mai bine decât vă 

cunoașteți voi înșivă, pentru că eu sunt Viața. 

32 Învățați să vă ridicați la Mine spiritual în tăcerea voastră. Vorbește-Mi în devoțiunea ta cu duhul și 

vei primi răspunsul Meu. 

33 Educați-vă mintea făcându-o să renunțe la orice gând superfluu, învățând-o să se retragă în 

momentul dialogului vostru spiritual, astfel încât să nu fie un obstacol care să vă împiedice să vă 

concentrați și să vă eliberați în acel moment binecuvântat. 

34 Cât de fericit este sufletul care atinge această pregătire spirituală și această eliberare interioară. 

Toate darurile sale ies la lumină și se dezvăluie! Inspirația, revelația, puterea de vindecare, cuvântul 

interior și multe alte capacități apar și își arată esența și sarcina. 

35 Rezervă-ți câteva momente din timpul tău în fiecare zi și folosește-le pentru rugăciunea spirituală, 

apoi vei experimenta în curând roadele acestei practici. Nu așteptați ziua în care Mă voi face cunoscut 

pentru a vă da instrucțiunile Mele și a vă pregăti. Pentru că atunci veți începe din nou și din nou și vă veți 

împiedica de tulburări care nu vă vor permite să vă reîmprospătați spiritual. 
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36 Dedicați câteva momente zilnic acestei practici. Mă veți găsi întotdeauna gata să vă ascult și să vă 

ajut. 

37 Rugăciunea adevărată nu a fost practicată de oameni în acea perioadă. Prin urmare, trebuiau să 

formuleze rugăciuni și cereri pe care să le repete mecanic de câte ori aveau nevoie. 

38 Omul nu mai știe cum să se inspire pentru a-mi vorbi cu sufletul. El nu mai cunoaște limbajul 

spiritual pe care toți ar trebui să îl cunoască, pentru că nu cunoaște procedura de a practica renunțând la 

orice ritual, respingând orice materializare și concentrându-se asupra miezului din el însuși pentru a putea 

percepe prezența Mea și a primi lumina inspirației. 

39 De aceea, vă spun: cu cât vă sacrificați mai mult înclinația de a vă ruga în fața simbolurilor și de a-

mi dedica ceremonii pentru a căuta sanctuarul interior, cu atât mai mult veți experimenta cum darul vostru 

de comunicare spirituală se desfășoară, crește și se înalță, apropiindu-vă pas cu pas de dialogul de la spirit 

la spirit, care se va întâmpla atunci când omul va ști să se roage cu desăvârșire. 

40 Înțelegeți acum că, dacă este voința mea ca voi să îl învățați pe semenii voștri calea de a atinge 

perfecțiunea în rugăciune, trebuie să vă pregătiți pentru a da dovadă de adevărul și de puterea care există în 

el. 

41 Vreți să-i învățați că este suficient să închideți ochii pentru ca drumul să fie perfect? Vreți să vă 

înșelați vecinii, făcându-i să accepte un comportament fără sens, când în voi nu există o pregătire 

adevărată? Nu aceasta este calea, oameni buni. Să nu vă înșelați pe voi înșivă, nici pe semenii voștri, cu 

atât mai puțin pe Tatăl vostru. 

42 Dacă învățați să vă rugați, este pentru că veți fi capabili să dovediți adevărul, puterea și eficiența 

rugăciunii spirituale. Vei vindeca pe cei bolnavi prin rugăciune, vei face pace acolo unde domnește 

discordia, vei salva pe cel care este în pericol. Atunci veți găsi cu adevărat credința și oamenii vor dori să 

facă același lucru. Învățătura ta va trezi credința în inimi care vor fi uimite de veridicitatea dovezilor pe 

care le oferi. 

43 Nu uitați: pentru ca rugăciunea să fie eficientă, credința voastră trebuie să fie fermă, mare, astfel 

încât mila să fie esența înălțării voastre către Mine. 

44 Toți cei care au făcut minuni - toți cei care au dat dovezi de putere spirituală - s-au rugat astfel. 

Așa se rugau patriarhii din primele timpuri: de la duh la duh. Așa s-a rugat Moise în deșert și Daniel în 

groapa cu lei. Tot așa am făcut în Isus pentru a-l întări pe om în cunoașterea adevăratei rugăciuni, 

dovedind înaintea ochilor lui puterea rugăciunii spirituale. 

45 Isus s-a rugat în pustiu în fața mulțimilor și a înmulțit pâinile și peștii spre uimirea oamenilor. S-a 

rugat la mormântul lui Lazăr și a dat dovadă că rugăciunea născută din credință și milă dă sănătate și viață. 

El s-a rugat împreună cu ucenicii, dezvăluindu-le puterea pe care omul o dobândește atunci când știe să 

comunice cu Tatăl său. 

46 Cât de departe s-a îndepărtat această omenire de instrucțiunile mele! Totul în ea este superficial, 

fals, exterior, ostentativ. Prin urmare, puterea sa spirituală este nulă și lipsită de conținut, iar pentru a 

compensa lipsa de forță și de dezvoltare a sufletului său, s-a aruncat în brațele științei și ale inteligenței 

dezvoltate. 

47 În acest fel, cu ajutorul științei, omul a ajuns să se simtă puternic, măreț și puternic. Dar vă spun că 

această forță și această măreție sunt nesemnificative pe lângă puterea sufletului spiritual pe care nu l-ați 

lăsat să crească și să se manifeste. 

48 Când libertinajul și materialismul ajunseseră la apogeu printre oameni și îi făcuseră să-și uite 

originile - când fluxul debordant al patimilor, al plăcerilor și al viciilor îi transformase pe mulți oameni în 

ființe frivole, fără cunoașterea îndatoririlor lor față de Dumnezeu, față de familie și față de semenii lor, 

acest Cuvânt a venit în omenire ca un izvor de apă limpede pentru inimile însetate ale oamenilor. 

49 Sunteți atât de obișnuiți cu păcatul, încât viața voastră vi se pare cea mai naturală, normală și 

permisă, și totuși pare că Sodoma și Gomora, Babilonul și Roma și-au aruncat toată depravarea și păcatul 

asupra acestei omeniri. 

50 Deși pare absurd, aceasta este ora potrivită pentru ca cuvântul meu să rezoneze în inimile 

oamenilor. 

51 Amintiți-vă de Roma păgână, cum - dezgustați de plăceri - obosiți să se bucure de plăcerile cărnii - 

și-au deschis inimile pentru a primi mesajul meu. 
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52 Aceste evenimente se vor repeta și veți vedea sămânța mea ridicându-se în națiunile în care ați 

văzut oamenii cel mai îndepărtați de calea adevărului. 

53 Cuvântul meu plin de înțelepciune, de mângâiere și de promisiune de înnoire va suna în corzile 

inimii pe care necuratul, răul nu le-a atins niciodată. Cei care au murit pentru lumina și adevărul vieții vor 

fi înviați, iar moralitatea, distrusă de mult timp, va fi restaurată. 

54 Dacă atunci păgânii care s-au convertit la învățătura mea au căutat mântuirea în iubirea pe care o 

preda Cuvântul meu, materialiștii din acest timp vor căuta calea mântuirii lor în exemplul pe care Isus l-a 

lăsat prin viața sa. Dar ei vor fi inspirați și de lumina spirituală pe care Duhul meu a revărsat-o asupra 

oamenilor în acea perioadă. Ce conține această lumină? Cunoașterea vieții spirituale, dezvăluirea 

capacităților sufletului spiritual, elucidarea secretelor pe care omul nu a fost capabil să le pătrundă. 

55 V-am făcut, oameni buni, administratori ai noului meu Cuvânt. M-am făcut cunoscut de mult timp, 

pentru ca voi să fiți siguri că prezența mea în Spirit este cea care vă însoțește și pentru ca voi să fi avut 

suficient timp să asimilați învățăturile mele, să le scrieți și să reflectați asupra lor. 

56 Pentru ce sunt toate astea? Astfel, atunci când manifestarea mea printre voi va înceta, nu veți spune 

că a fost o apariție trecătoare de care nu sunteți nici siguri, nici siguri. 

57 Acum, când știți de la Mine că se apropie ultima zi pentru aceste învățături, începeți să simțiți 

responsabilitatea pe care o aveți, deoarece nu vă mai las ca discipoli sau elevi, ci ca interpreți, ca mesageri 

și ca martori ai mesajului pe care l-ați auzit de la Maestru. 

58 Unii dintre voi sunt plini de credință, putere și zel și așteaptă ora potrivită pentru a începe munca 

de zi. Alții, însă, se îndoiesc de ei înșiși și tremură în fața bătăliei. Pe aceștia din urmă îi întreb: Va fi 

posibil ca alte popoare, care nu au auzit direct Cuvântul Meu, să se pună la treabă în fața voastră, mișcate 

doar de mărturia a ceea ce a ajuns la ei? 

59 Ce anume vă face să fiți neliniștiți? Inima ta îmi spune: "Doamne, neputința de a dovedi adevărul 

în mod palpabil pentru materialiști și necredincioși".  

Voi nu M-ați înțeles: Nu am spus că ar trebui să faceți ca spiritualul, care este invizibil și de neatins, să 

fie perceptibil fizic în fața ochilor oamenilor sceptici, pentru ca aceștia să creadă în spiritual. Am vrut mai 

presus de toate ca voi să vă purificați viața și să vă spiritualizați în așa fel încât, prin cuvintele și faptele 

voastre, să dați cea mai bună dovadă că învățătura pe care o propovăduiți este adevărată. 

60 Vi se pare foarte dificil să prezentați dovezi care să îl satisfacă pe cel care caută o explicație 

științifică pentru orice. Cu toate acestea, măreția pe care am pus-o în învățătura mea este de așa natură 

încât veți găsi în ea soluția pentru a putea da un răspuns și o explicație la orice problemă care se prezintă. 

61 Credeți că v-am adus o învățătură retrogradă? Studiați Cuvântul meu și vă veți convinge că el s-a 

revelat într-un mod care este în armonie cu dezvoltarea spirituală și intelectuală a acestei umanități. 

62 Nici înainte, nici astăzi nu condamn știința voastră, pentru că este o cale prin care omul descoperă, 

de asemenea, adevărul Meu. Cel care Mă caută în toată cunoașterea Mă găsește și Mă simte și descoperă 

legile Mele. Ceea ce obiectez este utilizarea proastă pe care o faceți din ceea ce a fost creat doar pentru 

scopuri bune. 

63 Astăzi, oamenii sunt mult mai capabili decât cei din vechime să înțeleagă natura și puterea lui 

Dumnezeu. Vedeți în aceasta influența pe care a avut-o știința asupra capacității omului de a cunoaște. 

64 Atunci când oamenii încă mai credeau că există doar ceea ce puteau descoperi cu ochii lor, iar ei 

înșiși nu cunoșteau forma lumii în care trăiau, și-au imaginat un Dumnezeu care se limita la ceea ce 

cunoșteau ochii lor. Dar, pe măsură ce mințile lor deslușeau treptat un mister după altul, universul se 

extindea tot mai mult în fața ochilor lor, iar măreția și omnipotența lui Dumnezeu creșteau tot mai mult 

pentru inteligența minunată a omului. Prin urmare, în acest timp a trebuit să vă dau o instrucțiune care să 

fie în armonie cu dezvoltarea voastră. 

65 Dar eu vă întreb: Este vorba de cunoștințe materiale pe care le conține revelația mea? Nu, 

cunoștințele pe care vi le predau se referă la o existență dincolo de natura pe care o vedeți și pe care o 

explorați de atâta timp. Revelația mea arată calea care conduce spiritul până la un nivel de viață de la care 

poate descoperi, recunoaște și înțelege totul. 

66 Vi se pare imposibil sau cel puțin ciudat că Dumnezeu se face cunoscut oamenilor în mod spiritual 

- că lumea spirituală se face cunoscută și se manifestă în viața voastră - că lumi și sfere necunoscute se 
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comunică cu voi? Vreți ca cunoașterea voastră să se oprească și ca Tatăl să nu vă dezvăluie niciodată mai 

mult decât v-a dezvăluit deja? 

67 Nu fiți obișnuiți și nu puneți limite spiritului vostru de cunoaștere! 

68 Astăzi puteți nega, lupta și persecuta doctrina spiritului, dar știu că mâine vă veți pleca în fața 

adevărului. 

69 Fiecare revelație divină a fost combătută și respinsă la apariție, dar în cele din urmă lumina a 

prevalat. 

70 Când a venit vorba de descoperirile științei, omenirea a fost la fel de neîncrezătoare; dar în cele din 

urmă a trebuit să se plece în fața realității. 

71 Ați fost necredincioși din cauza materializării voastre. La început, ai crezut doar în ceea ce vedeau 

ochii tăi. Dar ați evoluat și acum ați crezut în ceea ce a descoperit inteligența voastră. De ce să nu crezi și 

să nu recunoști ceea ce se află dincolo de universul tău material, odată ce spiritul tău intră în acel tărâm al 

cunoașterii infinite? 

Nu știți încă cât de mult va ști omenirea viitorului. Comparați cunoștințele spirituale și materiale ale 

oamenilor din vremurile trecute cu cele pe care le aveți astăzi, iar acest lucru vă va da o idee despre cum 

va fi viața oamenilor în vremurile ce vor veni. 

72 Acum este momentul potrivit pentru a vă trezi la o nouă eră, pentru a vă pregăti și pentru a vă 

anunța profetic tot ceea ce urmează să vedeți. 

73 Înțelegeți, oameni buni, că venirea mea a fost la momentul potrivit. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 276  
1 Printre mulțimile de oameni care vin să-mi asculte învățătura, văd sosind "ultimii", care aud acest 

cuvânt pentru prima dată. Ei primiseră mărturia celor care fuseseră invitați înainte la banchetul meu 

spiritual. Dar ei au refuzat să creadă în prezența mea și în venirea celei de-a treia ere. 

2 Dar ei s-au apropiat pentru că au depășit obstacolele și prejudecățile și le-a fost de ajuns să audă 

primele cuvinte pronunțate de buzele purtătorului de cuvânt pentru a spune: "Stăpâne, tu ești, recunosc 

esența cuvântului tău, sufletul meu tremură". 

3 Fericiți sunt cei care mă ascultă și cred în prezența mea până la sfârșitul manifestării mele în 1950. 

Căci vă spun cu adevărat că esența Mea nu se va îndepărta din inimile lor nici după plecarea Mea. 

4 Vocea mea cheamă în prezent mulțimi mari de oameni, pentru că pentru multe suflete se apropie 

sfârșitul pelerinajului lor pe pământ. Acea deznădejde, acea oboseală, acea tristețe pe care o poartă în 

suflet sunt dovada că ei tânjesc deja după o casă mai înaltă, o lume mai bună. Dar este necesar ca ei să 

trăiască ultima etapă pe care o parcurg pe pământ în ascultare de directivele conștiinței lor, astfel încât 

urma ultimilor lor pași pe pământ să fie o binecuvântare pentru generațiile care vor veni mai târziu pentru 

a-și îndeplini diferitele sarcini pe pământ. 

5 Tristețea multor oameni provine din faptul că, în lungile lor peregrinări, nu au găsit un copac cu 

frunze dese pentru a se odihni la umbra lui. Au găsit copaci pe drum, dar erau sterpi și cu semințele 

amorțite. 

6 Toți acei oameni care M-au căutat, care au sperat mult timp, vor auzi în curând vocea Mea și se 

vor repezi la ea, pentru că ultima rămășiță de speranță și ultima scânteie de credință nu s-a stins în inimile 

lor. 

7 Lucrarea mea spirituală îi așteaptă, este copacul puternic pe care îl caută, la a cărui umbră vor să se 

odihnească și din ale cărui fructe vor să se hrănească. 

8 Apoi, când vor ajunge, își vor potoli foamea și setea și se vor bucura să se odihnească, vor vedea în 

imaginația lor cum trece tot trecutul lor: marșurile chinuitoare de o zi prin deșert, vremurile întunecate cu 

ispitele lor, abisurile pline de pericole, vicii și primejdii de moarte. Își vor aminti toate paharele amare pe 

care le-au băut și vor vedea în ei înșiși cicatricile de luptă ale călătoriei grele a vieții. 

9 Aici își vor recăpăta liniștea. Îi aștept. Pregătiți-le calea pentru ca ei să nu se rătăcească, și 

practicați un cântec de laudă, astfel încât să-i primiți cu bucurie festivă în inimile voastre. 

10 Mai întâi vor fi discipoli față de noile mele revelații, apoi vor deveni discipoli prin iubirea și 

aspirația lor, iar apoi, când sufletul lor va fi cu adevărat hrănit și pătruns de această esență, nu vor mai 

căuta un copac pentru a găsi umbră. Ei vor simți prezența mea peste tot, și în ea vor găsi umbră, refugiu, 

rod, odihnă și pace. 

11 Cât de important este ca "cei din urmă" să se întâlnească puternic cu "cei dintâi", pentru ca aceștia 

să se întărească prin exemplul lor bun și să ia calea ascultării, a zelului și a purității încă de la primii pași. 

12 De multe ori M-ați avut ca Maestru. Dar când Mă anunț ca Judecător, vă simțiți cuprinși de teamă. 

Atunci vreți să vă curățați într-o clipă de cea mai mică pată, pentru a vă arăta puri în fața Mea. Regretul de 

a Mă fi rănit se transformă în plâns și sufletul tău se întoarce la Mine în rugăciune. 

Atunci când îți dai seama că ai făcut un act de căință bun, te calmezi și te simți demn de a asculta 

cuvântul Judecătorului divin care chinuie sufletele cu lumina sa. 

13 Fericiți sunt cei care se pocăiesc și iau hotărâri ferme de amendare și de reînnoire, pentru că ei vor 

fi capabili să se ridice deasupra a ceea ce este necurat și dăunător. Fără pocăință, introspecție și hotărâri de 

îndreptare, nu vei fi pus bazele sanctuarului pe care trebuie să-l construiești în sufletul tău. Dar dacă îți 

recunoști greșelile și te străduiești să te eliberezi de ele în viitor, conștiința ta te va ghida în toate lucrările 

vieții tale. 

14 Acele vremuri în care oamenii căutau purificarea prin sacrificarea victimelor nevinovate au 

dispărut de mult pentru voi. Ați înțeles, de asemenea, inutilitatea exercițiilor de post și a penitențelor 

greșite pe care le-ați practicat multă vreme. Astăzi știi că numai reînnoirea și spiritualizarea sufletului tău 

îți poate da pace și lumină. 

15 Am predicat adevărul Meu în "Era a doua" ca ființă umană, prin exemplul Meu. Am abolit 

sacrificiul inutil al ființelor inocente și inconștiente, oferindu-Mă pe Mine însumi de dragul unei doctrine 
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perfecte a iubirii. "Mielul lui Dumnezeu" M-ați numit pentru că poporul acela M-a sacrificat la sărbătorile 

sale tradiționale. De fapt, Sângele Meu a fost vărsat pentru a arăta omenirii calea spre mântuire. Iubirea 

mea divină a fost revărsată de pe cruce asupra umanității din acea vreme și din toate timpurile, pentru ca 

omenirea să se inspire din acel exemplu, din acele cuvinte, din acea viață perfectă și să găsească 

mântuirea, purificarea păcatelor și înălțarea sufletului. 

16 Înțelegeți acum că am venit să dau un exemplu despre care voi trebuie să vă câștigați meritele, 

luându-mă ca exemplu pentru a vă crea o casă a păcii veșnice, un veșmânt de lumină și o pace 

inepuizabilă. 

17 Vreau în noii mei apostoli ucenici puternici, spiritualizați și plini de lumina cunoașterii. Eu v-am 

dat cunoaștere prin revelațiile Mele pe care vi le-am dat în cele Trei Timpuri. Nu vreau să cercetați Spiritul 

Meu, nici nimic din ceea ce aparține spiritualului, ca și cum ar fi lucruri materiale. Nu vreau să Mă studiați 

ca niște oameni de știință, pentru că atunci ați cădea în erori mari și regretabile. 

V-am învățat să vă înălțați sufletul prin rugăciune pentru a-l întreba pe Tatăl vostru cu smerenie și 

respect. Pentru că atunci tezaurul secret se va deschide puțin pentru a vă lăsa să vedeți ceea ce este 

prevăzut pentru cunoașterea voastră și veți simți lumina divină a inspirației venind la înțelegerea voastră. 

18 Rugăciunea este mijlocul dezvăluit spiritului tău pentru a ajunge la Mine cu întrebările tale, cu 

grijile tale și cu dorința ta de lumină. Prin acest dialog vă puteți risipi îndoielile și puteți rupe vălul care 

ascunde un secret. 

19 Rugăciunea este începutul dialogului de la spirit la spirit care va înflori în vremurile ce vor veni și 

va da roade în rândul acestei umanități. Astăzi am dezvăluit toate acestea acestui popor care Mă ascultă, 

pentru ca ei să fie precursorii timpului de spiritualizare. 

20 Să nu credeți că numai atunci spiritul meu începe să vibreze deasupra celui al tuturor oamenilor. 

Vă spun cu adevărat, vibrația mea, inspirația mea, prezența mea și lumina mea au fost cu oamenii în orice 

moment. Dar ei nu au fost niciodată suficient de pregătiți să primească mesajele mele direct. 

21 În orice moment m-am apropiat de tine, ți-am vorbit mereu, te-am căutat mereu. Voi, pe de altă 

parte, nu ați venit niciodată la Mine pe calea cea adevărată, nu Mi-ați vorbit niciodată în limbajul spiritului 

și nici nu M-ați căutat acolo unde sunt cu adevărat. 

22 Nu vă descurajați în fața cuvântului Meu când vă arată fărădelegile voastre. De asemenea, vă spun 

că am iertat toate greșelile și neajunsurile pe care oamenii le-au avut și că deschid în fața spiritului lor o 

eră de lumină în care își vor recunoaște imperfecțiunile, pentru ca ei să se ridice din stagnare și să 

cunoască adevărul conținut în Opera Mea, pe care nu au putut să-l pătrundă până acum. 

23 Vrei ca mâine să fie vocea mea cea care îți răspunde la întrebări? Învățați să vă rugați, pentru că, 

dacă acest lucru nu se va întâmpla, mintea va fi cea care vă va răspunde. Dar ce vă va putea dezvălui, din 

moment ce nu a pătruns niciodată în domeniul spiritului? 

Permiteți-i să fie sufletul care se ridică, care ajunge la Mine, care bate la porțile iubirii și înțelepciunii 

Mele, prin care veți găsi viața minunată pe care nu ați descoperit-o niciodată. 

24 Mergeți până la fundul cuvântului Meu, o, discipoli, acolo veți găsi esența lecției pe care v-am dat-

o astăzi. 

25 Eu sunt prietenul tău - cel căruia îi poți încredința secretele tale - cel care dă totul pentru tine. 

26 Văd că ați venit să-mi încredințați o durere pentru ca eu să vă eliberez inima de ea, și vă voi acorda 

cu adevărat acest lucru. Dar acest lucru se va întâmpla numai atunci când vei înțelege că răul nu trebuie 

vindecat superficial, ci la originea lui - că, în afară de rugăciune și de cerere, sunt necesare corecția, 

introspecția, reînnoirea. 

27 Ce merite are vindecarea ta de o boală sau eliberarea ta de orice necaz dacă tu rămâi legat de cauza 

necazurilor tale? 

28 Rugați-vă ca să primiți lumina mea și prin ea să descoperiți cauzele sau originea încercărilor și 

nenorocirilor voastre. Rugați-vă pentru ca să vă simțiți întăriți în smerenia voastră. Dar, înainte de asta, 

folosește-ți toată voința pentru a evita tot ceea ce ar putea să-ți afecteze atât sufletul, cât și învelișul fizic. 

29 Veniți la Mine, voi toți, și vindecați-vă de suferințele voastre. Ai grijă ca credința ta să săvârșească 

miracolul de a te readuce la sănătate și de a-ți obține mântuirea. Miracolul nu este în Mine, ci în voi. Dar 

nu uitați că nu mai trebuie să atingeți haina mea pentru a primi miracolul, ci trebuie să veniți în fața 

Spiritului meu prin credința și înălțarea voastră. 
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30 Câți și-au regăsit astfel sănătatea pentru că au știut la timp să descopere sursa suferinței lor și și-au 

folosit toată credința și voința pentru a lupta până la victorie! Câți au plecat triști, confuzi sau dezamăgiți, 

fără să fi obținut ceea ce doreau, pentru că au crezut că doar mergând la unul dintre aceste locuri de 

întâlnire sau doar întrebând, au obținut deja totul. Niciodată nu au fost interesați să descopere cauza 

suferinței lor și au trebuit să plece fără să fi obținut binele pe care îl căutau. Sunt cei care trăiesc fără 

lumină spirituală, care nu cunosc motivul suferințelor lor și nici valoarea pe care o are sănătatea sau pacea. 

31 Cea mai mare parte a oamenilor poartă un Toma în inimă, vor să vadă și să atingă pentru a crede. 

Dar vă spun că acele dovezi acordate celor mai necredincioși dintre discipolii Mei nu se vor repeta în acest 

timp, pentru că lumea nu Mă va mai avea ca om altă dată și pentru că am lăsat acel exemplu înaintea 

fiecăruia dintre copiii Mei ca pe o carte deschisă, pentru ca ei să înțeleagă acea lecție. 

32 Să nu credeți că Eu pot să Mă dezvălui lumii doar ca ființă umană. Nu, deocamdată mă fac simțit 

spiritual în tine, iar aceasta este o dovadă că mă pot face cunoscut oamenilor în nenumărate moduri. Eu am 

creat totul și vă cunosc, de aceea știu cum să scutur sufletul adormit al acestei umanități. 

33 Umilința mea din acele zile a făcut ca inima oamenilor să tremure de dragoste. Ei erau obișnuiți să 

privească afișarea celor care pretindeau că Mă reprezintă în lume. Când oamenii au văzut că Împăratul 

împăraților a venit fără coroană și că nu avea tron pe pământ, ochii lor s-au deschis și au recunoscut 

adevărul. 

34 În același mod, în acest timp, voi face lumea să se cutremure de umilința Mea, despre care v-am 

dat primele dovezi alegând simplitatea și izolarea primilor care au simțit venirea Noii Ere pentru a vesti 

mesajul Meu printre ei. 

35 Vai de cei care s-au folosit de numele meu pentru a domina spiritual omenirea, dacă prin aceasta 

au împiedicat-o să avanseze sau au făcut-o să greșească, pentru că vor vedea mii de oameni părăsindu-le 

rândurile în căutarea adevărului! Vai de oamenii de știință care - în loc să facă viața mai ușoară - au făcut-

o mai dureroasă pentru oameni, pentru că atunci vor vedea că săracii și ignoranții vor face minuni pe care 

ei nu le-ar putea face cu toată știința lor! 

36 Miracolele din acest timp au fost, de asemenea, consemnate în scris ca mărturie pentru generațiile 

viitoare. Dar vă spun cu adevărat că aceste minuni se vor realiza mai mult în suflet decât în trup. 

37 În acele vremuri secunde am vindecat o mulțime de oameni bolnavi. Am vindecat orbi, leproși, 

posedați, surzi, șchiopi și muți. Cu toții erau bolnavi la trup, dar prin minunea săvârșită asupra trupurilor 

lor, sufletele lor au înviat. 

38 Acum vin în primul rând să dau lumină sufletului, să-i dau libertate, să-i aprind credința și să-l 

vindec de orice rău, pentru ca apoi să-l poată prelua pentru a-și întări și vindeca trupul. 

39 Nu credeți că, în timp, vă voi găsi din ce în ce mai avansați și că lecțiile mele trebuie să fie din ce 

în ce mai înalte? 

40 De aceea, lumea nu Mă va mai vedea născându-Mă într-un grajd și nici murind pe cruce, ci va 

trebui să evolueze în sus pentru a simți prezența Mea spirituală. 

41 Umanitate, vi se pare imprevizibilă durerea, mizeria și haosul care vă înconjoară în acest moment? 

Dacă sunteți surprinși, este pentru că nu ați fost interesați de profețiile mele și nu v-ați pregătit. Totul a 

fost prevăzut și totul a fost anunțat, dar vouă v-a lipsit credința și acum, ca urmare, beți un pahar foarte 

amar. 

42 Chiar și astăzi profețesc prin intermediul facultății umane de înțelegere. Unele profeții se vor 

împlini în curând, altele doar în timpuri îndepărtate. Acest popor care le aude are marea responsabilitate de 

a le face cunoscute omenirii. Pentru că ele conțin lumina care îi face pe oameni să înțeleagă realitatea în 

care trăiesc, astfel încât să se oprească în drumul lor frenetic spre abis. 

43 Mesagerii Mei vor anunța națiunile că, dacă vor continua să se străduiască nebunește și nebunește 

să se mărească și să obțină putere, folosind astfel de puteri și elemente pe care încă nu le cunosc și nici nu 

știu cum să le folosească, acest pământ, care a fost paradisul creat de Domnul și mai târziu o vale de 

lacrimi din cauza păcatelor și neascultării oamenilor, va fi transformat într-un câmp al morții și al tăcerii, 

ca urmare a răutății oamenilor. 

44 Ați putea numi acest lucru un succes sau o victorie pentru știință? Ar fi o victorie pentru omenire 

dacă ar ajunge la o viață de pace și armonie, pentru că atunci va fi pus bazele celor mai mari succese ale 

sale, atât umane cât și spirituale, va fi împlinit porunca pe care v-o recomand: Iubiți-vă unii pe alții. 
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45 De pe alte meleaguri vor veni la acest popor mulțimi care vă vor întreba cu nerăbdare despre 

evenimentele spirituale la care ați fost martori în acest timp, precum și despre revelațiile și profețiile pe 

care vi le-am dat. Pentru că în multe părți ale lumii au fost primite mesajele mele că raza mea divină a 

coborât într-un loc din Occident pentru a vorbi cu omenirea din acest timp. Când va veni vremea, îi veți 

vedea venind de la alte popoare și națiuni pentru a vă căuta. Atunci oamenii marilor confesiuni vor fi 

frapați că nu lor li m-am adresat. 

46 Acum înțelegeți de ce vreau să luptați împotriva materialismului vostru, să vă înlăturați toate 

îndoielile și erorile. Pentru că nu vreau ca semenii voștri, atunci când vin la voi, să fie dezamăgiți sau 

dezamăgiți. Nu vreau ca ei, în loc să vă numească frați, să vă devină dușmani. 

47 Nu vă doare o confuzie atât de mare cum există în lume? Nu suferiți în fața unui întuneric spiritual 

atât de mare? 

48 Fiți buni ucenici - mari în cunoștințele voastre și umili în felul vostru de a învăța. Vă spun să 

profitați de fiecare ocazie de a semăna pe care vi-o oferă viața. Dar trebuie să fiți conștienți de faptul că 

oricine se numește maestru fără a fi maestru va fi responsabil pentru tot ceea ce face pe calea sa, precum și 

pentru încercările pe care le experimentează pe calea sa. 

49 Acesta este un moment prețios de reflecție, pentru ca voi să vă eliberați de rutină, să vă îndreptați 

pe o cale de progres și să cunoașteți cu adevărat puritatea acestei Lucrări. Căci nu toți ați luat în 

considerare puritatea ei și nici nu ați înțeles-o. Totuși, văd printre voi forme de închinare și practici atât de 

ciudate încât îi derutează pe cei mai mulți, chiar dacă îi mulțumesc pe unii care au o înclinație pentru rituri. 

Aceștia nu sunt conștienți de faptul că, procedând astfel, oferă un motiv de ridicol în viitor. 

50 Credeți că Maestrul se teme că oamenii îi vor distruge opera? Nu, oameni buni, Tatăl nu are de ce 

să se teamă, lucrarea sa este indestructibilă. Ceea ce vreau este ca voi să iubiți adevărul, să prezentați 

Lucrarea Mea în toată puritatea ei. Căci dacă nu veți face acest lucru, veți provoca multă durere, așa cum 

au făcut toți cei care, în orice comunitate religioasă, și-au confundat, corupt sau rănit aproapele, fără 

compasiune pentru frații și surorile lor, dându-le pietre în loc de pâine, întuneric în loc de lumină sau 

minciună în loc de adevăr. 

51 Ați primit cu toții acest Cuvânt, oameni buni, fiți conștienți de ceea ce ați auzit, și totuși vă spun: 

Nimic nu vă obligă să Mă slujiți, nici să urmați calea trasată. Dar cel care este dispus, care nu poate rezista 

iubirii pe care o simte în inima sa, care nu se teme să-și frece piciorul însângerat pe cale - să-și ia crucea și 

să-și urmeze Maestrul, gata să Mă slujească în semenii săi. 

52 Ilie este cel care a fost printre marile mulțimi de oameni pentru a-i învăța calea adevărului, pentru a 

le vorbi despre împărăția lui Dumnezeu, pentru a le arăta oamenilor spiritualitatea și pentru a-i elibera de 

confuzie, nedreptate și răutate. 

53 Ilie îi cheamă pe oameni la pocăință, le arată virtuțile și dragostea pentru a-i conduce ca pe niște oi 

de la stână la Mine. 

54 În această a treia eră, mi-am îndreptat raza universală asupra intelectului uman pentru a vă 

transmite cuvântul meu. Dar omenirea nu a luat încă act de manifestarea Mea divină, pentru că a creat 

mulți zei în funcție de simțul său, de ideile sale. Dar eu vă spun: există un singur Dumnezeu adevărat, care 

nu are nici început, nici sfârșit și care i-a dat omului o scânteie din Spiritul Său divin, care este lumina 

conștiinței sale, care îl învață să deosebească binele de rău. 

55 Poporul ales: Cercetătorii diferitelor crezuri și doctrine, ai diferitelor biserici și secte se antrenează 

pentru a explora roadele acestei învățături spirituale. Ei vă vor întreba care este natura Dumnezeului către 

care vă îndreptați în prezent. Dacă sunteți pregătiți, veți fi oamenii iluminați care știu cum să răspundă la 

orice întrebare. Vreau ca voi să știți cum să apărați această cauză, pentru că veți spune cuvinte de adevăr. 

Când vă veți spiritualiza, nu trebuie să vă temeți de nimic din partea oamenilor, pentru că veți da mărturie 

despre adevărul meu prin cuvintele, gândurile și faptele voastre. 

56 Dacă împliniți legea mea, oamenii nu vă vor considera înșelători, pentru că vor vedea ascultarea 

voastră și vă vor considera ca pe frații și surorile lor. 

57 Oricine are în sine principii bune, care reflectează asupra modului său de a acționa, care înlătură 

minciuna din cuvintele sale, care acționează cu iubire, compasiune și milă față de aproapele său, va simți 

în sine manifestarea divinității mele și va fi asemenea Dumnezeului său în generozitatea modului său de a 

acționa și în hotărârile sale de a face binele. 
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58 Cât de puține sunt astfel de inimi! Mic este numărul celor care au împlinit Legea Mea în acest fel. 

Dar pe voi, care sunteți poporul ales, v-am învățat să faceți binele. O puteți face cu gândurile voastre bune, 

cu rugăciunile voastre. Prin rugăciune vă puteți ridica sufletul vostru spiritual la Divinitatea Mea. Pentru 

că, fiindcă sunt infinit, am coborât în lumea voastră pentru a vă mângâia, pentru a vă mângâia și pentru a 

vă învăța să vă supuneți legii mele. 

59 Zi după zi am fost printre voi pentru a vă învăța să practicați virtuțile, pentru a vă încredința 

iubirea mea și v-am luminat sufletul și mintea, pentru ca voi să vă ridicați pretutindeni cu intenția de a face 

bine, cu intenția de a vă reînnoi. Eu v-am învățat să iertați, pentru ca cel care este în întuneric să vadă că 

voi sunteți copii ai luminii. În acest fel, puteți arăta lumii calea adevărului prin exemplul vostru bun și 

puteți mărturisi prin faptele voastre de iubire că ați primit cuvântul meu. 

60 Oamenii nu vor avea de ce să vă acuze, pentru că își vor da seama că ați fost inspirați de Mine să 

faceți binele. 

61 Lucrați în această lucrare spirituală, așa cum este voința mea, pentru ca voi să arătați omenirii noi 

orizonturi, pentru ca voi să iluminați cărările întunecate pe care ea a mers până acum. 

62 Încredințați-vă direct Mie, pentru că Eu sunt singurul care vă poate pătrunde în suflet și vă poate 

asculta secretele cu o compasiune infinită și cu o iubire nemărginită. 

Pacea mea fie cu voi! 
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 Comunicarea spirituală perfectă57 
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instrucție 261 

 Scopul de a fi5 

Adevărata rugăciune este duhovnicească21 

 Spiritualitate34 

 Riturile și simbolurile vor dispărea39 

 Dincolo de moartea materială este viața55 

 Comunicarea razei divine59 

instrucție 262 

 Împlinirea spirituală4 

 Omul este cauza distrugerii și a războiului26 

 Comunicarea spirituală, calea spre adevăr34 

 

 Unul dintre scopurile vieții umane47 

Dumnezeu este simplitatea supremă55 

 Nunta din Canaan67 

 Durerea și ajutorul divin70 

instrucție 263 

 Lumină, adevăr și înțelepciune prin analiză spirituală1 

 Maria nu are formă30 

 Reîncarnările sunt oportunități44 

 Exemplul lui Isus în încercări49 

 Pregătire și îndeplinire62 

instrucție 264 

 Discipolul celui de-al treilea timp1 

 Adevăratul templu divin9 

 Studiu și meditație15 

 Proclamarea celei de-a treia ere se încheie cu 195032 

 Noua venire divină în cea de-a treia eră35 

 Dorul discipolului48 

 Calea spre perfecțiune49 

 Educația spirituală a copiilor59 

instrucție 265 

 Perfecțiunea spirituală1 

 Trecător și etern22 

 Legea evoluției și religiile stagnante23 
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 Războaiele și situațiile de urgență și cauzele lor28 

 Spiritismul va apărea în întreaga lume38 

 Comunicare mentală49 

 Moștenirea divină63 

 Misiunea lumii spirituale65 

instrucție 266 

 Spirit și materie5 

 Examenele sunt caritabile14 

 Serenitate în opinii33 

 

 Importanța meritului34 

 Comunicarea în alte țări41 

 Spiritualitate47 

Rugăciune duhovnicească50 

 Știința și dragostea58 

 Profeții despre justiția divină62 

instrucție 267 

 Cartea vieții4 

 Bătălia ideilor în rândul umanității23 

 Din 1866 până în 195030 

 "Purtătorul de voturi " 32 

 Examene de purificare40 

 Noul mesaj59 

 Responsabilitatea Israelului spiritual66 

Instrucțiune 268 

 Pregătirea pentru perioada de după 19501 

 Toți vor fi salvați21 

 De ce este viața28 

 Lumina celui de-al șaselea sigiliu48 

 Ciocnirea ideologiilor58 

 Maria este o expresie divină67 

 Ce este credința?  71 

instrucție 269 

 Israelul spiritual în orice moment1 

 A șasea pecete este deschisă10 
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 Ignoranța, sursa tuturor relelor12 

 Lucrători ai Domnului28 

 Dumnezeu este idealul spiritelor59 

instrucție 270 

 Pâinea și vinul Duhului1 

 Misiunea duhovnicului10 

 Timpul trezirii umanității43 

instrucție 271 

 Misiunea și oportunitățile duhovnicului2 

 Ce este justiția divină18 

 Evoluția materială și cea spirituală se opresc37 

 Viața spiritului43 

 Ce noutăți aduce spiritismul?  51 

 Războaiele umane nu decid nimic64 

 Profeții despre Împărăția Păcii66 

instrucție 272 

 Lucrător al Maestrului1 

 De ce sunt examenele7 

 Al treilea timp al Duhului Sfânt9 

 Nu suntem singuri în această luptă21 

 Dreptatea reparațiilor23 

 Semnificația Paradisului și a Iadului29 

 Lucrări materiale și spirituale38 

 Relația dintre spirit și moartea materială46 

 Misiunea adevăratului duhovnic54 

instrucție 273 

 Echilibrul dintre spirit și materie5 

 Poporul spiritual al erei a treia11 

 Omenirea se va elibera în curând20 

 Consecințele lipsei de cunoaștere duhovnicească25 

 Spiritismul nu este o religie sau o sectă48 

instrucție 274 

 Învățarea despre adevăratele valori2 

 Importanța Israelului spiritual47 

 Evoluția minții52 
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instrucție 275 

 Valori nepieritoare2 

Rugăciunea este legătura spirituală cu Dumnezeu32 

 Ora de bun augur50 

 Lumea științifică și revelația divină62 

instrucție 276 

 Căutarea păcii umanității4 

 Comunicarea de la minte la minte17 

 Rugăciune și înnoire26 

 Umilința33 

 Procesul de vindecare37 

 Profeții41 

 Pregătire52 
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