Cap 18:

Faptele caritabile, (filantropia, ajutorul umanitar)
semnificatia centrala a dragostei fratesti adevarate
(impartiala, obiectiva, dezinteresata, iertatoare)
Rasplata faptelor bune( gratia retroactiva a facerii de bine)
1. Observa toate cazurile de mizerie umana, durere si lipsuri! Confruntat cu privelistea
neputintei umane, care te inconjoara, ingaduie compasiunii sa incolteasca in inima ta,
devenind sensibil la durerile lor de toate felurile!
2. Cand vei simti un impuls nobil si generos de a face bine cuiva, pornind din adancul
fiintei tale, permite-i sa se manifeste, sa preia conducerea vietii tale! Este spiritul tau,
cel care, iti transmite acel mesaj, intrucat stie, ca trupul este pregatit si dispus sa
poarte sarcina!(334,3-4)
3. Lasa caritatea sa fie prima aspiratie a vietii tale si nu vei regreta niciodata! Caci doar
prin aceasta virtute, vei avea cea mai mare satisfactie si fericire a vietii tale si vei
obtine, in acelasi timp, toata intelepciunea, puterea, si rafinamentul ravnite de orice
spirit nobil.
4. Numai prin caritate fata de semenii tai, iti vei purifica spiritul, platind, fara sa stii, datorii
vechi, innobilandu-ti viata terestra si elevandu-ti-o pe cea spirituala.
5. Cand vei bate la usa la care toti vin sa ceara, fericirea ta va fi deplina, caci vei fi primit
cu bucurie, binecuvantat si echipat de lumea spirituala, cu tot ce este necesar muncii
de regenerare si spiritualizare a vietii pe Terra.(308,55-56)!
6. Mai mult decat atat: binecuvantati sunt cei care, stiu sa simta, in inima lor, durerea
celor privati de libertate, sau suferind boli si infirmitati, daca isi fac timp sa ii viziteze si
sa ii aline prin munca lor, caci, intr-o zi se vor intalni din nou, in aceasta viata, sau in
alta. Si nu se stie, daca nu cumva, ei vor detine atunci, mai multa libertate, sanatate si
lumina decat cei care le vor fi adus mesajul dragostei in trecut, cand ei insisi se aflau
in inchisoare, sau in suferinta! Atunci este momentul, pentru ei, sa raspunda cu
recunostinta, dand o mana de ajutor, celor de la care, fara sa stie, au primit una
anterior!
7. Acel moment, cand vei face, prin Cuvantul Meu, intrand in inima lor, sa Ma
recunoasca, iar prin punerea mainilor tale, peste fruntea lor, sa se gandeasca la Mine
si sa Ma simta, nu se va sterge niciodata din memoria spiritului lor, astfel incat, voi va
veti recunoaste vocea frateasca sau figurile, oriunde va veti intalni! (149,54-55)
8. In acelasi fel in care, soarele si briza va mangaie, alinati-va suferinta unii altora! Acesta
este momentul in care, saracii si nevoiasii abunda! Aduceti-va aminte ca cel care va
cere o favoare, va da ocazia sa fiti de folos altora si sa va construiti si urcati treptele
salvarii sufletelor voastre! Acela iti da ocazia sa fii milostiv si prin aceasta, sa il imiti pe
Tatal Creator! Caci omul a fost creat cu scopul de a raspandi samanta dragostei, a
compasiunii umanitare fata de semeni (si fata de animale) in toata lumea! Intelege
deci, ca cel care iti cere ceva, iti face o favoare! (27,62). Caci dreptatea divina(gratia)
este ascunsa in aceasta dragoste!
ADEVARATA si FALSA CARITATE
9. Discipolii Mei, cea mai mare misiune a voastra va fi cea a caritatii! De multe ori va trebui sa
o faceti in secret, astfel incat, mana stanga sa nu stie ce anume face mana dreapta, dar de
multe ori, va trebui sa o faceti de fata cu numerosi martori pentru a ii invata pe toti despre
importanta practicarii si raspandirii ei!

10. Nu cere plata pentru binefacerile pe care le poti face, ci uita de ele! Eu sunt Tatal care
rasplateste faptele copiilor in mod just, fara sa uite nici una!
11. Ti-am spus ca, daca oferi un pahar de apa, cu adevarata mila si dragoste, acel gest nu va
ramane nerasplatit!
12. Binecuvantati sunt cei care, abordandu-Ma, se apropie de Mine cu recunostinta pentru
faptul ca sunt in viata si nu asteapta nici o rasplata in plus, fericiti sa stie ca au fost adoptati,
prin Isus, de catre Tatal Ceresc si nimic peste acest lucru nu le poate aduce o bucurie mai
mare!(4,78-81)
13. Nu va amagiti singuri, crezand, in mod egoist, doar in propria salvare, si in propria
rasplata, caci procedand astfel, veti descoperi, in ziua prezentarii voastre in spirit, ca nu
meritati sa primiti nici o rasplata, intrucat nu ati adus vreo roada, care sa trebuiasca a fi
rasplatita, pentru ca ati primit lumina si a-ti ascuns-o sub “obroc”, de unde nu a avut cum sa
strapunga intunericul…
14. Iar ca sa intelegi mai bine ceea ce vreau sa spun, va voi da un exemplu: Iata ca exista
printre voi oameni, care au aratat caritate celor din jurul lor, barbati sau femei, dar, atunci
cand s-au infatisat inaintea Mea, nu au avut nici un merit, prin care, sa castige fericirea
spirituala. Cum a fost posibil asa ceva? Poti concepe Divinitatea, adica pe Tatal Ceresc,
capabil de o asemenea nedreptate fata de cineva? Explicatia este simpla: nu au facut-o din
compasiune sincera fata de cei in nevoie, nu au intins mana de ajutor fiind miscati de
suferinta celor necajiti, ci doar cu gandul la rasplata divina, la salvarea proprie, adica dintr-un
oarecare interes, fie el chiar si spiritual. Unii chiar au fost impinsi de mandrie, altii de un
anumit profit (folos) ascuns, dar niciodata, din dorinta dezinteresata de a alina suferinta altuia,
din dragoste frateasca, si din dragoste pentru adevar.
15. De aceea va spun ca, cel care nu face caritate din dragoste sincera, dezinteresata, nu
merge pe calea adevarului, nici nu seamana nimic pentru a avea roade de cules in ziua
rasplatirii. Caritatea aparenta iti poate aduce respect, faima si chiar satisfactie pe Pamant,
pentru admiratia pe care o inspiri si de care te bucuri, dar ea nu ajunge pana la Cer, caci este
falsa, nu provine din adevar si nimic din ceea ce este fals nu are acces la Imparatia Mea!
Pentru ca toti se vor infatisa inaintea Mea fara a fi in stare sa ascunda nimic din greselile si
impuritatile lor, fara titlurile, insignele, decoratiile sau diplomele lumesti, ci doar ca spirite
umile, care urmeaza sa raspunda inaintea Creatorului lor, pentru misiunea care le-a fost
incredintata.(75,22-24)
16. Cel care alege, din dragoste fata de semeni, sa se consacre pe sine si intreaga lui viata,
facerii de bine, acela se dedica total uneia din multele cai, pe care viata le are de oferit. Acela
stie ca este o fiinta menita sa permita divinitatii sa se manifeste prin el, pentru implinirea unor
scopuri inalte! Voi, discipolii Mei, sunteti cei meniti sa descoperiti si sa raspanditi aceasta
cunoastere printre semenii vostri, caci eu doresc ca voi insiva sa deveniti capabili sa-i
eliberati pe acestia din ratacirea cauzata de propriile lor greseli, care i-au facut sa piarda
calea evolutiei proprii.
17. Dragostea adevarata, cea care trece dincolo de emotiile inimii, este fructul intelepciunii.
Priveste la Mine, cum Eu, prin Cuvantul Meu, seaman intelepciune in intelectul tau, iar apoi
astept sa vad fructul dragostei tale, rodind.
18. Exista multe feluri de a face bine, multe moduri de a consola si de a servi. Toate sunt
expresii ale dragostei, care este intelepciunea spiritului.
19. Unii pot alege calea stiintei, altii calea exprimarii emotiilor, iar altii o cale a spiritului, caci
toate se vor intalni in centrul armoniei spirituale!(282,23-26)
DOVEZI MATERIALE si SPIRITUALE ALE DRAGOSTEI

20. Daca traiesti in saracie si nu iti poti ajuta financiar aproapele, nu te teme: roaga-te si voi
aduce pace si iluminare celor in nevoie!
21. Adevarata caritate, cea care da nastere compasiunii, este cel mai frumos dar pe care il
poti oferi celui sarman. Daca nu exista dragoste in inima ta, atunci cand oferi bani, paine, sau
un pahar cu apa fratelui tau, cu adevarat iti spun, ca nu ai oferit nimic. Ar fi cu mult mai bine
sa pastrezi pentru tine, ceea ce nu daruiesti din dragoste…
22. Oh, umanitate! Cand vei deveni constienta de forta extraordinara a dragostei? Pana in
prezent, inca nu ai utilizat aceasta forta, care sta la originea vietii.(306,32-33)!
23. Nu vedea dusmani, ci frati, in toti cei care te inconjoara! Nu cere sa fie pedepsiti vinovatii,
ca sa dai un exemplu de iertare, si sa nu fie resentimente in inima ta, ci sigileaza-ti buzele
inchise, abtine-te de la orice judecata, pentru a Ma lasa pe Mine sa judec cauza ta!
24. Trateaza-i pe cei bolnavi si vindeca-le ranile pe cat posibil! Ajuta-i pe cei incapabili sa
gandeasca rational si inlatura fiintele spirituale care produc confuzie! Ajuta-i pe unii cat si pe
ceilalti sa atinga iluminarea spirituala!(33,58-59).
25. Discipoli: maxima pe care v-am predat-o in era trecuta, de a va iubi unii pe altii,este
valabila in toate domeniile de activitate ale vietii…
26. Stiu ca exista intotdeauna cei modesti sa ma intrebe: Invatatorule, cum oare pot eu sa
arat dragoste aproapelui meu, cand munca mea este materiala si de mica importanta?
27. Dar acelora, aparent insignifianti, le raspund ca chiar si atunci poti sa arati dragoste, daca
munca pe care o executi, o faci cu dorinta de a-ti servi aproapele!
28. Imaginati-va cat de frumoasa ar fi viata voastra, daca fiecare ar munci cu gandul de a
face bine altora si daca toti si-ar uni eforturile in aceasta perpetua binecuvantare a celorlalti,
prin munca lor! Daca toti ar proceda astfel, mizeria ar disparea instantaneu de pe Terra, si ar
fi complet necunoscuta generatiilor viitoare, dar realitatea este alta: fiecare munceste pentru
el insusi si se gandeste doar la sine si cel mult la cei apropiati lui!
29. Fiecare dintre voi trebuie sa inteleaga adevarul despre faptul ca nici unul nu este suficient
lui insusi, ca fiecare are nevoie de ceilalti. Fiecare dintre voi trebuie sa descopere faptul ca
toti sunteti intim legati la misiunea universala a dragostei, pe care trebuie sa o indepliniti in
unitate. Nu o unitate formata din obligatii materiale reciproce, ci una formata din intentie,
inspiratie si ideal, intr-un cuvant, din dragoste unii fata de altii. Doar fructul acestei vointe este
perfect, pentru ca este spre beneficiul tuturor!(334,35-37)
30. Discipoli, in Legea dragostei Mele, daca nu puteti face lucrarile perfecte, ca acelea aratate
de Mine prin Isus, macar straduiti-va sa va apropiati de calitatea lor. Mie imi este suficient sa
observ o cat de mica dorinta de a Ma imita, si o cat de putina dragoste fata de aproapele
vostru, ca sa intervin si sa va ofer ajutorul Meu, ca sa manifest gratia si puterea Mea, de-a
lungul vietii voastre.
31. Nu vei fi niciodata singur(a) in mijlocul luptei tale! Daca nu te-am abandonat atunci cand
erai doborat sub greutatea pacatelor tale, cum te-as putea abandona acum, cand te ridici sa
porti greutatea crucii tale, povara dulce(usoara) a misiunii si legii dragostei si iertarii
Mele?(103,28-29)
SEMNIFICATIA INTEGRALA A DRAGOSTEI
32. Dragostea (frateasca), (intr-ajutorarea si altruismul) a fost esenta doctrinei Mele de-a
lungul erelor.
33. Dragostea este esenta, (natura) lui Dzeu. Din aceasta forta iau nastere toate fiintele.
Din ea izvoreste viata si creatia intreaga. Ea este, de asemenea, inceputul si scopul final al
vietii, destinul fiecaruia.
34. In fata acestei forte, care pune in miscare, ilumineaza si da viata tuturor lucrurilor,
moartea nu are nici o putere, pacatul dispare, pasiunile negative palesc, impuritatile sunt
indepartate, si tot ceea ce este imperfect este readus la perfectiune.(295,32)

35. Eu am descoperit omului, atat existenta Mea, cat si, de asemenea, motivul si scopul
existentei lui. Am explicat omului, ca “focul”(energia), care da viata si insufleteste totul, este
dragostea. Acestea este principiul, combustibilul vietii, din care a izvorat intreaga natura, care
te inconjoara!
36. Si de aceea, ai fost nascut din dragoste, existi pentru a manifesta dragostea, esti iertat din
dragoste, si vei exista in eternitate doar prin dragoste.(135, 19-20)
37. Dragostea este inceputul existentei tale si motivul pentru care, aceasta are loc. Oh,
umanitate, cum ai putea sa traiesti fara acest dar extraordinar? Crede-ma, sunt foarte multi,
cei care poarta moartea inauntrul lor si foarte multi sunt bolnavi, doar din cauza ca au incetat
sa iubeasca! Balsamul, care i-a salvat pe multi dintre acestia este tot dragostea, iar darul
divin, care restaureaza viata adevarata, rascumpara si innobileaza omul este tot dragostea,
capacitatea lui de a iubi.(166,41)
38. Dragostea, desigur, caci cel care nu iubeste, poarta in el o tristete adanca, aceea de a nu
simti, sau avea parte de lucrul cel mai de pret in viata...cel care infrumuseteaza si
innobileaza omul.
39. Acesta este secretul nemuririi, pe care Isus a venit sa vi-l dezvaluie si sa vi-l predea prin
viata si moartea Sa! Si aceasta este misiunea, pe care v-a incredintat-o, prin cuvintele Sale
de ramas bun, dinaintea jertfei pe cruce, atunci cand v-a spus: “Iubiti-va unii pe altii cu aceasi
dragoste, cu care v-am iubit Eu pe voi !
40. Intr-o buna zi, toti cei care nu au iubit, vor veni sa se odihneasca in Mine, aruncand, de pe
umerii lor, povara prejudecatilor si amaraciunii, si atunci, vor incepe sa traiasca din nou, la
auzul cuvintelor Mele de infinita tandrete.
41. Caci, cu adevarat va spun, ca in dragoste sta toata puterea, intelepciunea si Adevarul! Ea
este ca o scara infinita, urcand domol spre libertatea absoluta si fericirea zborului, dar este
vazuta in diferite moduri, de pe niveluri diferite de intelegere, de la regnul animal, inferior
omului, pana la spiritele angelice cele mai avansate, cele care au atins perfectiunea!
42. Iubeste, chiar daca o faci in felul tau propriu si personal, dar iubeste intotdeauna! Nu uri,
caci ura lasa o dara mirosind a moarte in urma ei, pe cand dragostea atrage dupa sine
iertarea Mea, cea care sterge rautatea si ranchiuna din sufletul omului.(224,34-36)
43. Cu adevarat iti spun, ca cel care nu iubeste, adica nu-si manifesta dragostea in modul cel
mai pur si mai elevat cu putinta, nu detine cunoasterea adevarului, si de aceea, nu are decat
foarte mici, putine posesiuni...de fapt nu poseda aproape nimic...In schimb, cel care iubeste
cu toata puterea spiritului lui si cu toata puterea care i-a fost data lui, va purta in el si cu el
lumina intelepciunii, si va simti, cu adevarat, ca tot ceea ce il inconjoara ii apartine, pentru ca,
tot ce detine Tatal Creator, revine automat si copiilor Lui.(168,11)
44. Doar practica dragostei adevarate, iti va aduce cunoasterea adevarului, cunoastere pe
care altii o cauta in zadar, pe calea stancoasa si anevoioasa a cercetarii stiintifice sau
filozofice.
45. Cere si ingaduie Maestrului Invatator sa te calauzeasca in toate actiunile tale, in cuvintele
si gandurile tale! Pregateste-te(autoinstruieste-te) urmand exemplul Lui placut si iubitor, si vei
ajunge sa manifesti dragostea divina si astfel, te vei simti mai aproape de Dzeu, pentru ca vei
fi in armonie cu El, cunoscandu-I intentiile, simtindu-I omniprezenta, oriunde te-ai afla.
46. Daca iubesti, vei deveni la fel de bland si modest precum era Isus(21,10-12)!
47. Cel care iubeste, intelege, cel care studiaza, capata vointa, cel care are vointa, poate
duce la indeplinire orice isi propune. Cu adevarat iti spun, ca cel care nu iubeste cu toata
puterea spiritului lui, a cugetului si a trupului sau, nu va avea nici noblete de caracter, nici
cunoastere, nici realizari de admirat!!!!
48. Nu ingadui inimii tale sa bata in zadar in pieptul tau, (adica fara sa iubeasca), pentru ca
ea reprezinta simbolic flacara eterna, din care provine si se trezeste la viata, tot ceea ce vezi
cu ochii si te inconjoara.

49. Spiritul este cel care face inima sa bata, manifestand astfel dragostea lui, prin intermediul
inimii, fata de corpul intreg si prin acesta, mai departe, fata de semeni si fata de lumea vie,
apoi fata de natura si intreaga creatie, care ii este data in grija!
Insa, daca dragostea pe care o manifesti este doar fizica, Legea Mea, continuta in dragostea
ta, va fi doar temporara, pentru ca trupul tau fizic este temporar. Doar daca alegi sa manifesti
dragostea spirituala, aceasta va fi similara dragostei Tatalui Divin sau o expresie a ei, adica o
manifestare perfecta, caci Tatal Divin, este etern, perfect si imuabil.
50. Toata creatia si lumea vie este dependenta de Spiritul Divin, pentru ca isi trage seva din
El, pentru ca numai El poseda viata eterna. Nu va autolimitati la putinul vietii fizice trecatoare,
ci iubiti-Ma pe Mine, cu toata puterea cugetului, si pasiunea inimii voastre, apoi iubiti-va unii
pe altii, purtandu-va de grija unii altora, constienti de rolul vostru divin. De ce? Pentru ca voi
sunteti copiii si reprezentantii unei fiinte care poseda infinita dragoste, iar acea fiinta este
Dzeu insusi!(180,24-26).
51. Autoperfectionati-va, ca sa fiti capabili sa urcati pe calea abrupta ce duce spre varful
muntelui Meu, si, cu fiecare pas pe care il faceti, veti intelege doctrina predata de Mine mai
profund, si veti ajunge sa descifrati limbajul Divin.
52. Care este limbajul divin? Dragostea este limbajul divin! Dragostea umana are de
asemenea un limbaj. Uneori graieste nespus chiar si fara cuvinte, doar prin fapte si
ganduri...Daca dragostea umana se poate exprima printr-un astfel de limbaj, oare cum va
arata si suna “limbajul” pe care il vei stapani, indata ce te vei perfectiona in Legea Dragostei
Mele, in doctrina Mea?(316,59-60)
53. Daca tu consideri ca Eu sunt intelepciune, trebuie sa afli ca acea intelepciune provine din
practica dragostei. Ea este insasi dragostea practicata permanent.
Daca Ma consideri Judecatorul perfect, afla ca judecata Mea impartiala se bazeaza pe
dragostea ce o port fiecaruia, in mod egal.
Daca Ma consideri atotputernic, trebuie sa sti ca puterea Mea TOTALA provine din
dragostea altruista, cea care merge dincolo de sacrificiul suprem, de care Sunt capabil.
Fundatia puterii Mele este dragostea, caci puterea Mea este construita pe dragoste.
Daca cunosti despre Mine faptul ca sunt etern, afla ca eternitatea Mea provine din dragoste,
caci doar ea rezista timpului. Caci dragostea este viata eterna, iar viata eterna este coroana
conferita spiritelor merituoase, nu trupurilor fizice. Dragostea e viata adevarata(eterna), iar
viata eterna face spiritele nemuritoare, nu cea fizica, trecatoare. Ci viata fizica trecatoare, intrun corp oarecare, le este data spiritelor, pentru a atinge viata eterna, prin practica dragostei
pure, in timpul vietii fizice.
54. Dragostea este lumina, viata si intelepciunea. Si inca de la inceputul timpului, v-am daruit
si plantat samanta dragostei, in “pamantul”, care ar trebui sa fie fertil, al inimilor voastre!
Numai Eu, semanatorul perfect, as fi putut face asta, caci ea este semnatura Mea, lasata de
Mine, asupra creatiei Mele, menite sa Ma reprezinte pe Terra si sa mosteneasca
Cerul.(222,23). Ea este singura putere, ingaduita voua, cu care v-am inzestrat si trimis pe
lume, ca oameni, si pe care v-am dat-o sa o dezvoltati, cultivati si folositi!

PUTEREA NELIMITATA A DRAGOSTEI
55. Oh, oameni de pretutindeni, femei si barbati, care, absorbiti de curiozitatea stiintifica, ati
uitat singurul lucru, care poate face omul fericit si intelept: dragostea, care ii inspira pe toti,
dragostea, care schimba totul, punand lucrurile in miscare, dragostea, care face totul posibil,
atunci cand se confrunta cu imposibilul. Traiti in suferinta si in intuneric, din pricina ca nu
practicati dragostea, pe care v-am predat-o si aratat-o prin exemplul Meu! De aceea atrageti
asupra voastra si indurati multitudinea de suferinte fizice, morale, precum si spirituale!

56. Ca sa descoperi si sa intelegi mesajele Mele, mai intai trebuie sa fii bland si inclinat spre
iertare, nu increzut, plin de mandrie si arogant! Aminteste-ti ca aceste virtuti exista in fiecare
spirit, in stadiul de copilarie al lui, caci le-am conferit spiritelor in momentul creatiei lor...Dar ca
sa nutresti sentimentul elevat al dragostei pure, trebuie sa cultivi sentimentele inalte, bune si
nobile, practicand altruismul, generozitatea, discernamantul, reinnoindu-ti in permanenta
mintea, purificandu-ti gandurile, predandu-te vointei divine superioare. Caci esti responsabil
de spiritualizarea propriei tale fiinte, din clipa in care incepi sa-ti exerciti liberul arbitru! Dar
omul a dorit sa obtina totul in viata, cu exceptia dragostei altruiste, prin care si-ar fi putut
spiritualiza fiinta si existenta terestra! (16,31-32).
57. In toate timpurile, ti-am trimis ghizi spirituali, care te-au invatat despre puterea dragostei
iertatoare! Ei au fost cei mai avansati frati ai tai in cunoasterea spirituala,cu o mare puritate a
faptelor lor si o mare putere de intelegere a Legii Mele. Ei au venit sa-i invete pe altii, prin
exemplul lor, despre dragoste, tarie(credinta) si modestie, dand la schimb, lui Dzeu, o viata
de erori si pacat, pe una de autosacrificiu, caritate si corectitudine, dreptate prin credinta.
58. Din copilarie pana la maturitate si batranete, ai primit exemple clare, despre tot ce poate fi
realizat prin dragoste si despre suferinta pe care o produce lipsa practicarii binefacerii si a
milei. Dar tu, mai insensibil decat pietrele si bolovanii, nu ai fost in stare sa inveti acest adevar
elementar, nici chiar daca ti-a fost oferit in prin exemple ale vietii tale de zi cu zi.
59. Nu ai observat cum, chiar si animalele salbatice raspund, uneori, la o chemare blanda a
dragostei? In acelasi fel, toate elementele raspund, fortele naturii si tot ceea ce exista in
lumea fizica materiala sau in cea spirituala, invizibila!
60. De aceea, iti spun, ca ar trebui sa binecuvantezi totul cu dragoste, in numele Tatalui
Creator al intregului Univers!
61. A binecuvanta inseamna a umple pana la refuz! A binecuvanta inseamna a impregna tot
ceea ce te inconjoara cu ganduri de iubire paterna, protectoare si creatoare! A binecuvanta
inseamna a fi dreptcredincios, a aplica corect credinta in Dzeu, in propria viata, a declara
aceasta datorie si a o implini, constient fiind de ea!(14,56-60)
62. Cu adevarat iti spun, ca dragostea este forta imuabila, care pune in miscare intregul
univers! Ea este inceputul si esenta vietii.
63. Eu declar inceputul unei ere a renasterii spirituale pentru toti, o era in care Eu insumi voi
face sa infloreasca acea binecuvantata samanta de dragoste, pe care am turnat-o asupra
lumii, din varful crucii rastignirii Mele, anuntand intreaga lume ca, atunci cand oamenii se vor
iubi unii pe altii asa cum le-am aratat Eu, moartea, boala si suferinta vor disparea de pe fata
Pamantului, iar in locul lor, viata va triumfa si domni peste umanitate, iar dragostea se va
manifesta in toate lucrarile lor!(282,13-14)

Pacea Mea fie cu voi!

