
REVELATII primite de la Domnul nostru ISUS CHRISTOS cu privire la: 
CRESTINISM,BISERICI,CULTE SI BOTEZ- CAPITOLUL 14  
 
DEZVOLTAREA si EVOLUTIA CRESTINISMULUI CA RELIGIE  in era noastra 
  
 
 
                                   ASTFEL VORBESTE DOMNUL: 
 
 
 

           1: Dupa Moartea , Invierea  si Plecarea Mea(Inaltarea sau Ridicarea Mea la cer cum 
este numita in cercurile teologice),in cea de-a doua ERA,apostolii au fost cei care au continuat 
misiunea Mea,iar ucenicii lor le-au continuat munca.  
            Ei au fost noii “pescari de oameni”si cultivatori ai pamantului inimilor lor, pregatit si 
afanat magistral de Mine prin invataturile Mele,fertilizat cu Singele Meu SFINT, lacrimile si 
cuvintele Mele,pe care le-am auzit de la TATAL. Aceasta a fost menirea primilor 12 apostoli si 
deasemenea a ucenicilor lor,care le-au urmat,dar pe masura ce timpul trecea si invatatura 
mesianica a omului care am fost pe Terra, era transmisa de la o generatie la alta,oamenii au 
pervertit si mistificat nu numai efortul si sacrificiul Fiului lui Dzeu, dar si invatatura MEA ca 
DOCTRINA A LIBERTATII si DEMNITATII UMANE. 

          2: Cine a spus oamenilor sa-Mi picteze imaginea sau sa construiasca un obiect de cult 
din scena rastignirii Mele,infatisindu-Ma intr-o sculptura sau  desenandu-Ma atarnand pe cruce? 
Niciunul dintre apostolii sau ucenicii Mei! Cine le-a spus ca le-ar fi de folos sau ar trebui sa 
picteze imagini ale ingerilor,a fecioarei Maria sau a Tatalui Ceresc? O,oameni de putina 
credinta care in ignoranta voastra ati considerat ca trebuie sa reprezentati spiritualul intr-o forma 
materiala limitata ca sa Imi puteti simti sau recunoaste  OMNIPREZENTA! 

           3: IMAGINEA TATALUI este ISUS,iar imaginea lui ISUS sint apostolii Sai ,studenti care 
si-au desavirsit ucenicia cucerind rasplata divina inca din timpul vietii lor trecatoare in trupurile 
fizice,dovada fiind pentru voi minunile de care au fost insotiti in timpul predicilor lor si 
deplasarilor lor.Cuvintele Mele au fost exprimate clar cind am spus: “Cine l-a intilnit pe Fiul lui 
Dzeu,l-a vazut pe Tatal ceresc”,caci Christosul(misionarul trimis De Dzeu Insusi)care a vorbit si 
facut minuni prin omul ISUS nu era altul decit TATAL CERESC Insusi. DOAR TATAL INSUSI 
ISI POATE CREA si REVELA OAMENILOR PROPRIA IMAGINE,nimeni altcineva.  

           4: Dupa moartea mea FIZICA,M-am infatisat VIU SI NEVATAMAT apostolilor,pt ca ei sa 
recunoasca faptul ca EU SINT INVIEREA SI VIATA ETERNA,care nu pot fi distruse si care sint 
menite oamenilor prin drept DIVIN din imparatia TATALUI LOR CERESC. Acest mesaj spiritual 
a fost relevat si demonstrat fizic oamenilor, in lumea materiala, prin scurta mea existenta, in 
persoana lui ISUS,fiul lui Dzeu! Se pare ca nu toti oamenii pot accepta sau intelege acest lucru 
si de aceea inclina sa inlocuiasca puterea transformatoare a CUVANTULUI lui DZEU cu notiuni 



pe care le gasesc logice si usor de priceput,obisnuite, ca IDOLATRIA si FANATISMUL,notiuni 
de sorginte pagana initial, preluate ulterior de catre religii,de parca Dragostea acordata 
oamenilor de catre Creatorul lor si al Universului ar avea o caracteristica POSESIVA si 
ABUZIVA de totala AUTORITATE,cind de fapt fiecare dintre voi este inzestrat definitiv si 
complet cu liber arbitru,ca dovada suprema de dragoste,inca din gradina EDENULUI.  

          5: Dupa cum am spus femeii Samaritene: “oricine bea din apa pe care i-o voi da EU,nu 
va mai inseta niciodata”,la fel va spun voua astazi: daca umanitatea ar fi baut acea apa,daca ar 
fi asimilat si practicat invataturile mele,omenirea nu s-ar fi aflat astazi intr-o asemenea mizerie 
existentiala,morala si materiala.De ce? 

          6: Pt ca umanitatea nu a perseverat in practica invataturilor Mele, ci a preferat si gasit 
mai usor sa se foloseasca de Numele Meu pt a crea o religie in acord cu propria lor intelegere 
eronata si interpretare limitata,dar convenabila, a cuvintelor Mele. Eu am anulat traditiile 
obiceiurilor voastre si am predicat o doctrina a dragostei nelimitate a lui Dzeu, dar voi incercati 
sa Ma abordati astazi,cind doriti sa veniti la Mine, cu ritualuri desarte si ceremonii inutile care nu 
aduc nici un beneficiu spiritual si sint de fapt moarte. Daca nu exista motivatie spirituala in 
munca si efortul vostru,nu lucrati in si pentru Adevar, iar nimic din ceea ce e nascut din 
minciuna si limitat de aceasta nu poate capata valoare si viata vesnica,nu poate exista in 
eternitate,impreuna cu TATAL si in El si nici macar ajunge pina la EL. 

       7: Cind femeia Samariteana a simtit lumina privirii mele patrunzind adincimile sufletului 
ei,ea a vorbit astfel: “Domnule,voi,evreii,sustineti ca Ierusalimul este locul unde omul ar trebui 
sa mearga ca sa-L adore pe Dzeu.”Atunci Eu i-am explicat ei: femeie,crede-ma ca iata,acum a 
venit timpul ca Dzeu sa fie adorat de catre om nu numai in Ierusalim sau pe acest munte ,asa 
cum ati facut pina acum, ci de oriunde se afla,in spirit si in adevar,caci este scris,dar nu a fost 
inteles pina acum ca “DZEU ESTE SPIRIT”.(John 4:19-24). 

       8: ACEASTA ESTE DOCTRINA MEA PT TOATE TIMPURILE: ADEVARUL. 
 Femeia samariteana reprezinta omenirea care desi avea Adevarul in fata ochilor,nu nutrea 
dorinta de a-L  cauta sau recunoaste,ci doar de a urma un obicei devenit traditie in cultura 
inaintasilor ei.(in exemplul de fata pelerinajul la Jerusalim)... CUM ar fi posibil atunci sa traiesti 
in ADEVAR(si deci in eternitate) daca nu Il cunosti ca sa il practici,asimilezi si aplici in viata 
fizica prezenta? 

      9: Despre ceremoniile de adorare a lui Dzeu( ceremoniile de SARBATORI RELIGIOASE): 
Daca iubesti intr-adevar,nu ai nevoie de ceremonii sau ritualuri materiale,pentru simplul motiv ca 
devii purtatorul acelei Lumini care iti umple Sinele-templu interior si in fata careia valurile 
furtunilor acestei lumi care  ataca furioase sint prabusite la pamint, iar astfel,intunericul care 
invaluie omenirea este spulberat. 

      10: Nu mai profana ceea ce este Divin,adevarul despre Voia LUI,caci ritualurile pe care le 
practici cu fanatism inaintea Mea,mostenite de la inaintasii poporului tau nu reprezinta decit 
totala nerecunostinta si insulta catre El,prea mult de indurat ,cauzandu-I doar suferinta,in loc de 
bucurie.(21.13-14) 



      11: Si iata cum ati devenit o umanitate confuza,pentru ca ati ajuns sa va numiti crestini din 
simplul motiv ca practicati o religie care mi-a preluat Numele dar da mai multa importanta 
manifestarilor exterioare,ritualistice decit invataturii si doctrinei Mele. Cuvantul datator de viata 
pe care l-am predicat,sigilat cu dovezi de dragoste in fapte si in final implinit de Mine pina la 
sacrificiul suprem si varsarea singelui Meu pe cruce,nu mai locuieste in inimile oamenilor,este 
incuiat si amutit in carti vechi si acoperite de praf. Datorita acestui sacrilegiu aveti o umanitate 
care nu Il cunoaste nici nu-l intelege pe Dzeu.Cum ar putea atunci sa devina ca El sau sa-L 
imite ca sa supravietuiasca si sa triumfe depasind dificultatile si provocarile lumii materiale? 

      12: De aceea am foarte putini discipoli in era aceasta,cei care traiesc in virtute si o practica 
prin exemplul lor,ii iubesc pe altii si sufera cu ei si pentru ei si le alina durerea,doar aceia sint 
ucenicii Mei. 

       13: Acela care cunoscind doctrina Mea o ascunde sau o transmite doar prin vorbe ale 
gurii si buzelor,nedublate de fapte motivate de dragostea din inima lor,acela nu este ucenicul 
Meu,ci doar un impostor. 

        14: Nu am venit in aceasta perioada sa caut temple de piatra cit mai mari si mai 
frumoase ca sa apar sau sa locuiesc in ele. Am venit sa caut suflete sensibile,receptive la 
dragoste si mila,inimi simtitoare,nu eleganta materiala,frumusete rece si solemna 
arhitecturala.(72.47-50) 

        15: Cita vreme crestinismul ca religie ramine sufocat in iluzia creata de rutina proprie si 
nu renunta la ea nici nu o schimba, nu va exista o trezire a spiritului in sinul acelei biserici,nici 
cunoasterea idealurilor spirituale.De aceea nici nu poate exista pace intre oameni ,nici 
altruism,iar caritatea,filantropia,lumina care rezolva marile conflicte umane nu poate razbate nici 
straluci in lume.(100,38) 
                                   despre CLERIC(omul bisericii) 

         16: Din cauza ca nu ai reusit sa obtii pacea spirituala,te-ai multumit sa aspiri catre ea in 
numeroase feluri,doar ca sa atingi un nivel cit de cit satisfacator de liniste si comfort 
spiritual.Te-ai complacut si te-ai multumit cu practici care nu pot aduce rezultatul scontat,pentru 
ca ,adevarat iti spun,numai atunci cind asculta si implineste voia TATALUI DIVIN,doar atunci 
copilul cucereste pacea si fericirea Lui.  

         17: Este nevoie in lume de oameni care pot intelege si interpreta corect cuvintele 
si invataturile Mele pt a le explica celorlalti.De aceea majoritatea crestinilor si aproape 
intreaga umanitate traieste intr-o decadere spirituala continua...pt ca nu se gaseste 
nimeni care sa-i faca sa tremure la auzul adevaratei Mele doctrine,nu se gaseste nimeni 
care sa practice si  sa cultive in inimile lor dragostea divina, cu care si despre care Eu 
am venit sa-l invat pe om, ca sa se poata intoarce  la Creatorul sau. 

         18: Zi dupa zi, in locurile voastre de intilnire(“adunare”),Numele Meu este pronuntat,iar 
cuvintele Mele sint repetate,totusi nimeni nu vibreaza,nimeni nu rezoneaza la lumina lor si asta 



pentru ca oamenii le-au pierdut intelesul si semnificatia.Majoritatea au ajuns sa creada ca 
virtutea vine din repetarea constanta si automata a cuvintelor Mele fara sa inteleaga ca nu este 
nevoie sa le pronunte ci sa le practice,aplice in vietile lor,sa le studieze si sa mediteze asupra 
lor ca sa le asimileze si sa le traiasca. 

       19: Daca omul ar sti cum sa inteleaga esenta mesajului cuvintelor Mele,de fiecare data ar 
descoperi o semnificatie noua, proaspata,vie si miscatoare. Dar omul se multumeste cu o 
cunoastere superficiala,neaprofundata si de aceea nu poate fi sustinut de Cuvintul Meu,tocmai 
atunci cind se afla in nevoie si ar trebui sa il aplice ca sa razbeasca. 

       20: Sarmana umanitate! Pierduta inca in intuneric dupa ce lumina i-a fost aratata, plingind 
cu infrigurare intr-un colt in timp ce  pacea i-a fost  pusa  la indemina!...Iata omul lamentindu-se 
ca nu poate vedea  dupa ce  el singur si-a acoperit ochii cu mina, tocmai ca sa dea vina pe o 
orbire inchipuita,sperind ca aceasta  sa-i scuze neputinta! 
Dar EU te iubesc cu adevarat si vin in ajutorul tau sa te salvez din intuneric si sa-ti demonstrez 
ca ceea ce a fost spus in acea era este valabil pt toate timpurile ca tu sa nu consideri Cuvintul 
Divin o doctrina ancestrala  irelevanta in prezent, pentru ca Dragostea care este esenta tuturor 
invataturilor mele este ETERNA si doar ea contine secretul salvarii tale din aceasta era de 
totala confuzie,imensa amaraciune si necontrolate pasiuni desarte.(307.4-8) 

       21: Cei care predica o credinta oarba,care nu e bazata pe cunoasterea cuvintului Meu,ci e 
dobindita  doar prin  frica si superstitie, nu au aprobarea Mea. 

      22: Nu asculta nici de cei care atribuie lui Dzeu toate adversitatile si dificultatile pe care 
omenirea le experimenteaza.Cei care numesc foametea, epidemiile, ciuma,si toate calamitatile 
mania si pedeapsa Mea nu sint profetii mei, ci falsi profeti care nu Ma cunosc cu adevarat. 

      23: Separa-te de ei,caci ei nu pot  invata omenirea nimic despre Dzeu, dar incearca desi 
nu Ma cunosc si de aceea nu se pot salva nici macar pe ei insisi. 

       24: Starea voastra din prezent se datoreaza faptului ca suferiti consecintele interpretarii 
gresite a vechiului si noului testament de catre inaintasii vostri. Omul nu a fost capabil sa 
inteleaga si sa interpreteze corect esenta profetiilor si revelatiilor primite de la Dzeu. Multi 
indivizi vorbesc despre sfirsitul lumii,ziua judecatii,moarte si iad fara sa aiba habar de 
adevar(290.16-19). 

      25:Ati intrat deja in a treia era si umanitatea este inca inapoiata spiritual.Pastorii 
vostri,liderii si teologii fac prea putin bine si uneori nu releva nimic din sau despre  viata 
eterna.Lor de asemenea le-am descoperit misterele Arcanei mele,iar voua va spun:De ce le 
ascund si nu vi le transmit voua? De ce se tem sa trezeasca spiritul amortit al umanitatii?(245 5) 

    26: Doctrina MEA preda si descopera oamenilor adevarata forma de 
devotiune-slujire-adorare a lui Dzeu:rugaciunea din inima cu credinta de pe  pozitia umila a 
conditiei umane.Caci omenirea a avansat fara sa-si dea seama,iar spiritul umanitatii a ajuns la 
poarta Templului lui Dzeu care I se deschide pentru a-Mi simti prezenta,pentru a-Mi auzi vocea 
in constiinta lui si pentru a Ma vedea in lumina care descinde din Cerul lui Dzeu si ii invadeaza 



mintea conferindu-i darul intelepciunii sau al Iluminarii cum este numit in alte culturi prin 
revelatie. 

    27: VIDUL imens pe care omul il simte in sinul diferitelor religii in aceasta era se datoreaza 
foamei si setei crescande a spiritului dupa cunoasterea directa a Creatoului sau.Nevoia lui de 
certitudine  nu poate fi satisfacuta de rituri si obiceiuri traditionale...Hrana spiritului este 
ADEVARUL,iar spiritul tinjeste continuu,inseteaza si moare (agonizeaza)atunci cind nu gaseste 
hrana.(I38.43-44). 
  
                  Comuniunea si liturghia(cina Domnului si sfinta slujba,predica) 

    28: Nu M-am infatisat niciodata oamenilor invaluit in “MISTERE”. Am vorbit in pilde si 
metafore ca sa prezint mesajul divin intr-o forma accesibila intelegerii umane,pt ca a trebuit sa 
redau eternul intr-o forma finita,limitata, materiala cu care omul era obisnuit sa lucreze in viata 
lui de zi cu zi. 
                      Scopul acestei “technici” a fost dezvoltarea inteligentei umane si nicidecum 
indoctrinarea omului(crede si nu cerceta).Dar omul a intors aceasta technica de a invata 
studentii impotriva MEA si a ILUMINARII Sale proprii,creind obiecte de cult 
materiale,reprezentari fizice ale mesajelor mele,oferindu-le apoi respectul si adorarea cuvenite 
MIE,iar aceste ritualuri si ceremonii au devenit obiceiuri si traditii perpetuate timp de secole… 
                    Astfel,ei L-au inlocuit pe Dzeul cel viu cu obiecte de cult moarte,apoi cu o religie 
sau alta, consecinta fireasca a acestei “mistificari”fiind un teribil blocaj mental,falsa impresie ca 
revelatiile divine sint abstracte,codificate,imposibil de descifrat si de aplicat in lumea reala:Fara 
sa-si dea seama,au declarat Adevarul Minciuna sau “TAINA” si l-au exclus din viata 
lor,punindu-i o eticheta de genul: rezervat clericilor sau sfintilor sau nebunilor,ingaduind 
intunericului sa le acapareze mintea,apoi sufletul si trupurile fizice...de aceea, atunci cind 
adevarul meu este predicat iar CUVintul Cel viu rezoneaza in mintea omului si este recunoscut 
ca adevar absolut,transformarile care au loc in trupurile fizice ale oamenilor sint numite de voi 
MIRACOLE,pentru ca idolatria v-a facut sa percepeti arta lui Dzeu,spiritualitatea ca “mister”in 
loc de PUTERE REALA,scufundindu-va in intunericul gros al  ignorantei.  

     29: Astfel,inca de pe vremea sclaviei egiptene a poporului Meu,inca de atunci cind singele 
sacrificiului Meu pe cruce  din viitor a fost reprezentat de singele unui miel si folosit pentru a 
conferi protectie supranaturala divina,au existat oameni care au trait doar pe baza obiceiurilor si 
a traditiilor fara sa inteleaga de unde venea puterea salvatoare: din credinta  si cooperarea lor la 
implinirea Vointei Divine,aceea ca omenirea sa atinga LIBERTATEA SPIRITULUI,sau intr-un 
cuvint,SPIRITUALIZAREA. Pentru ca imputernicirea fiecarei fiinte umane cu aceasta abilitate 
care zace latent in ea pentru ca ii apartine prin drept divin,imputernicirea fiecarei fiinte de pe 
Terra inseamna spiritualizarea materiei si implicit a Terrei si supravietuirea umanitatii in fata 
provocarii oricarui cataclism natural,inseamna depasirea conditiei materiale prin credinta si 
NEMURIREA….cucerirea eternitatii(Sunteti Dzei,fiti desavirsiti precum tatal vostru este) 
                De asemenea,alti oameni din poporul Meu maninca piine crezind ca se hranesc cu 
trupul Meu,cind de fapt,la ultima Mea cina,am folosit piinea pe care am impartit-o ucenicilor mei 
ca metafora pentru a reprezenta invataturile Mele pe care ei urmau sa le asimileze si aplice in 



viata lor ca sa le traiasca si sa le transmita mai departe prin propriul lor  exemplu, nu doar ca 
doctrina.(ALELUIA) 

    30: CIT de putini sint cei care pot sa inteleaga lectiile Mele divine! Ei le analizeaza cu 
sufletul lor de aceea ajung sa le traiasca! De aceea nu am descoperit revelatiile divine o singura 
data, ci am revenit asupra lor ca sa le clarific si aprofundez pentru voi cu fiecare lectie noua. 
(36.7-9). 

     31: Ce bucurie este in sufletele acestora,ei isi duc viata intr-o continua fericire ,stiind ca 
Marele lor Invatator Maestru le-a pregatit un banchet spiritual imbelsugat unde ii asteapta ca sa 
le serveasca adevarata paine si adevaratul vin al vietii eterne! 

     32: Cina Domnului,scena in care Isus sta la masa impreuna cu ucenicii SAI,reprezinta 
Imparatia Cerului,TATAL inconjurat de copiii Sai : hrana reprezinta viata si dragostea iar vocea 
Tatalui este pacea si armonia universala care domnesc in CER. 

     33 : La inceputul acestei perioade,ai incercat sa te purifici,crezind ca DIVINUL MAESTRU 
INVATATOR iti va aduce un nou testament in cuvintele Sale si asa si este: IATA-L:ASTAZI,Eu 
inteleg ca tu sa folosesti  painea si vinul ca simboluri ale trupului si singelui Meu si sa ma 
comemorezi in felul acesta pentru sacrificiul Meu,dar pentru ca Sunt VIU,astazi Eu vin sa-ti spun 
ca in aceasta era vei gasi hrana spirituala doar in esenta divina a CUVINTULUI MEU,ca sa nu 
faci din acest obicei simbolic,luarea cinei,un nou ritual religios pe care  sa-l pui mai presus de 
MINE,adica de CUNOASTEREA MEA (in PERSOANA DUHULUI SFANT). Daca in prezent 
cauti trupul Meu si singele Meu,trebuie sa le cauti in lucrurile divine pe care Eu le-am 
creat,pentru ca EU AM DEVENIT UNA CU TATAL SI IN INTREGIME SPIRIT. Maninca din 
piinea Mea si bea din vinul Meu dar de asemenea,umple-Mi si Mie paharul cu rodul muncii 
tale,caci vreau sa stau la masa cu tine,arata-Mi prin faptele tale Dragostea ta ca sa ma hranesc 
cu ea,caci insetez  dupa ea si tinjesc de dor dupa compania ta,caci Tu esti lucrarea Miinilor 
Mele menita sa atinga perfectiunea si sa-Mi aduca bucuria unei misiuni care si-a atins scopul 
dupa ce a fost indeplinita: salvarea Ta prin acelasi proces de spiritualizare pe care Eu ti l-am 
aratat in viata mea terestra desi MIE nu imi era necesar… 

       34: DU acest mesaj fratilor tai,constient de faptul ca singele Meu, care a fost varsat ca tu 
sa ai acces la eternitate,este simbolul DARULUI vietii vesnice,in afara careia nu exista 
DRAGOSTE ADEVARATA.Eu mi-am incheiat cu succes munca terestra,in plan fizic.In 
prezent,in cea de-a doua era,ca spirit,Eu prin Tine ar trebui sa incep acumsa iluminez 
umanitatea cu NOILE Mele revelatii. CACI ESTE RANDUL TAU SA MA LASI SA TRAIESC 
PRIN TINE ,DUPA CUM EU L-am relevat si manifestat oamenilor pe TATAL,care locuia in Mine 
dupa cum EL ANSUSI a marturisit despre Mine(acesta este fiul Meu iubit in care sufletul Meu isi 
gaseste toata placerea Lui.De El sa ascultati)-John:         ,48.22-25. 

       35 Iata,eu iti aduc pace si o invatatura noua: In aceeasi masura in care sacrificiul meu pe 
cruce de la inceputul celei de a doua ere a abolit jertfele animaliere aduse pe altar in templul lui 
Jehovah,tot astfel,tu,acum,prin revelatie divina sustinuta de auzirea soaptei spiritului meu,ar 



trebui sa incetezi sa mai reprezinti simbolic trupul si singele meu cu elemente din lumea 
aceasta ca piinea si vinul. 

       36: Fiecare spirit care doreste sa traiasca vesnic trebuie sa fie hranit de SPIRITUL DIVIN. 
Acela care aude vocea Mea si o  simte in inima lui a fost intr-adevar hranit. Nu numai ca a fost 
hranit de trupul meu,nu doar a baut singele Meu, dar s-a servit singur din Spiritul meu ca sa se 
hraneasca. 

       37: Cine este acela care,dupa ce a gustat direct din acesta hrana celesta,Ma mai cauta in 
trupuri fizice sau in obiecte-forme facute prin indeminare umana? 

        38: Din timp in timp am revenit ca sa anulez traditii,ritualuri si forme si am lasat in inima ta 
doar legea si esenta invataturii Mele(68,27). 
 
                                                    Botezul  
 

     39: Oameni: In acea era,Ion Botezatorul, ii scufunda complet in apa(ii boteza) pe aceia 
care credeau in profetia Lui. Gestul sau reprezenta simbolic purificarea omului de comiterea 
pacatului originar.El marturisea multimii de oameni care veneau la El sa auda profetia si sa fie 
botezati in riul jordan despre Mine si ii pregatea astfel pentru a Ma recunoaste si accepta ca 
MESIA.:”iata,eu te botez cu apa,dar ACELA Care va va boteza cu focul sfintului spirit este  deja 
aici” 

     40: DIN acel foc divin sint nascute toate spiritele.Ele izvorasc pure si limpezi si curate dar 
daca pe parcurs se intimpla sa se murdareasca din cauza pacatelor pe care neascultarea le 
atrage dupa sine,focul spiritului Meu va veni din nou sa se reverse peste ele,sa distruga 
pacatul,sa curete petele si sa restaureze sufletul la puritatea lui initiala. 

      41: Daca botezul spiritual,in loc sa fie inteles ca o purificare obtinuta de catre om prin 
regret sincer si pocainta inaintea lui Dzeu este inlocuit cu un ritual banal iar omul se multumeste 
cu simbolismul acelui act,va spun cu siguranta ca acel om nu va obtine nimic si nu va 
experimenta regenerarea spirituala de care are nevoie. 

      42: Cel care actioneaza astfel,locuieste intr-un trecut inapoiat,ca acela din vremea lui Ioan 
Botezatorul,dar ca si cum nu ar fi crezut nici in profetia lui despre Cristos,nici cuvintele despre 
botezul spiritual: focul divin cu care Dzeu isi purifica fiii si ficele si prin care ii transfera si ii 
inunda in LUMINA SA ETERNA. 

      43: Ion a chemat oameni de virsta adulta sa toarne peste ei acele ape care simbolizeaza 
purificarea.Au venit la El cind erau constienti de faptele lor si nutreau dorinta ferma de a 
persevera pe calea binelui,a dreptatii si corectitudinii. Dar iata cum umanitatea a preferat sa 
practice actul simbolic al purificarii prin apa,ritualul botezului in loc de pocainta sincera ca sa 
obtina adevarata restaure sufleteasca din dragoste pentru Dzeu. Ceremonia botezului ca ritual 
nu implica nici un efort,pe cind purificarea inimii si stradania de a ramine pur implica mult efort, 



vigilenta si  sacrificii din partea oamenilor.Din comoditate(lene spirituala) oamenii au ales sa-si 
ascunda pacatele in spatele aparentelor si sa organizeze ceremonii de ochii lumii,care nu pot 
imbunatati conditia lor morala sau spirituala cita vreme constiinta  nu participa in nici un fel la 
aceste ceremonii. 

44:  Discipoli: iata de ce nu doresc sa va implicati in nici un fel de ritualuri,ca sa nu uitati si 
neglijati efortul care duce la evolutie spirituala din dorinta de a va conforma lor.(99.56-61) 

45: Eu sint cel care trimite spiritele la incarnare conform cu legea evolutiei.Si cu adevarat iti 
spun ca influentele acestei lumi nu Ma vor face sa deviez de la planurile mele,caci vointa Mea 
divina va fi implinita in ciuda ambitiei omului pentru putere. 

46: Fiecare fiinta umana are o misiune pe pamint.Destinul fiecaruia este trasat de catre Tatal 
iar spiritul lui este uns de gratia mea. In zadar preotii ung si boteaza copii 
mici,nounascuti.Intr-adevar va spun ca ,la nici o virsta, nu va putea botezul cu apa sa purifice 
spiritul de greselile lui impotriva Mea si faradelegile lui. Iar daca Eu trimit la incarnare un spirit 
impecabil,care sint pacatele de care preotul il spala pe prunc prin botez? 

47: Este timpul pentru tine sa intelegi ca originea omului nu este un pacat,caci nasterea lui 
este o implinire a unei legi naturale,valabila tuturor creaturilor din natura.Omul are abilitatea de 
a crea fiinte similare lui,observa ca am folosit cuvintul “om”.Dar spiritele izvorasc doar din Mine. 

48: A creste si a te inmulti este o lege universala. In acelasi fel in care stelele au izvorit din 
stele mai mari,la fel saminta umana s-a multiplicat pe pamint.Si niciodata nu am spus ca facand 
asa,omul a insultat pe Creatorul sau sau omenirea a comis pacat. De ce ar trebui sa fiti judecati 
pt indeplinirea unui mandat divin? Omul nu se poate niciodata murdari implinind legea Mea. 

49: Ceea ce murdareste pe om si ii deviaza spiritul de pe calea evolutiei sale sint pasiunile lui 
superficiale,imoralitatea intelectuala(coruptia) sau sexuala,viciul,caci toate acestea sint 
impotriva legii. (Felul in care omul utilizeaza propriile abilitati fizice si intelectuale in contextul 
liberului sau arbitru si din prisma MORALITATII determina evolutia sau decaderea lui) 

50:Studiaza si analizeaza cu atentie pina afli adevarul si atunci vei inceta sa consideri 
“pacatos” ceva mandatat de Dzeu. Doar atunci vei putea sa binecuvintezi existenta copiilor tai 
cu exemple ale faptelor tale bune.(37.18-23). 
 
                                    COMEMORAREA CELOR MORTI 
 

51:  Oamenii sint conservatori in ceea ce priveste traditiile si obiceiurile lor.Este bine ca omul 
sa poarte o memorie nestearsa a celor dragi care au coborit in mormint si sa fie atrasi emotional 
de locul in care le-au depozitat ramasitele. Totusi,daca iau in consideratie adevaratul sens al 
vietii materiale,vor vedea cum,pe masura ce se dezintegreaza,trupul respectiv se intoarce atom 
cu atom la diferite niveluri(energetice) de pe care acestia provin,iar viata isi continua cursul. 



52: Dar,de-a lungul timpului,omul,din lipsa de studiu spiritual,a creat un lant de servicii 
funerare-comemorative care sint fanatic materialiste si prin care ,uitind parca de spirit, omul 
incearca sa faca materia nepieritoare. Cit de departe sint ei inca de a intelege viata spirituala si 
faptul ca spiritul este singurul care poseda existenta eterna,caci nu poate fi distrus desi se 
transforma. 

53: Nu serveste la nimic a duce ofrande in acele locuri unde pe o piatra funerara sta scris 
“decedat”,cind ar trebui sa scrie “dezintegrare spre renastere intr-o noua viata” pentru ca 
acolo,natura este ca o floare deschisa.Din sinul  fertil si inepuizabil al pamantului iau nastere 
toate creaturile si speciile. 
54: Abia atunci cind aceste lectii vor fi intelese,umanitatea va sti sa dea locul cuvenit 
materialului si recunoaste superioritatea Divinului.Abia atunci cultul idolatric al stramosilor va 
disparea. 

55: Caci omul trebuie sa -si recunoasca Creatorul si sa-L iubeasca ca de la spirit catre alt 
spirit. 

56: Acele altare sint doar un val dens si intunecat,iar mormintele o dovada de ignoranta si 
idolatrie.Eu iti iert toate greselile dar a venit timpul sa te trezesc din letargia proprie.Caci 
invatatura Mea va fi intr-un tirziu inteleasa,iar omul va inlocui ofrandele materiale cu ginduri 
elevate.(245.16-21) 
 
        SIMBOLURI MATERIALE, CRUCIFIXE SI RELICVE 
 

57: In prima era,omul a facut cunostinta cu simbolurile si tabernacul sau sanctuarul in care ele 
erau pastrate: arcul de legatura cu tablele legii,etc(bolul cu mana sfinta)...Dupa ce aceste 
simboluri si-au indeplinit menirea,Eu le-am sters de pe pamint si le-am ascuns de vederea 
oamenilor tocmai pentru a evita caderea lor in idolatrie,dar semnificatia si esenta 
spirituala,invatatura acelor lectii,am intiparit-o in constiinta slujitorilor Mei. 

58: In cea de-a doua era,dupa ce sacrificiul Cristosului lui Dzeu a fost consumat,am facut ca 
cel mai mare simbol al cristianitatii -crucea cu coroana de spini -sa dispara impreuna cu 
potirul,(sau camasa?) sau orice alt obiect care era susceptibil sa devina adorat si transformat 
astfel in idol. (I38,36). 

59: Umanitatea a fost martora suferintelor lui ISUS,iar confirmarea martorilor a fost crezuta de 
urmasi.De ce continuati sa Il prezentati CRUCIFICAT in sculpturile voastre,ca victima a propriei 
voastre decaderi morale? Nu este suficient ca am tolerat aceasta insulta din ignoranta de peste 
20 de secole? 

60: In loc sa MA comemorezi in agonie si sub tortura crucii,de ce nu Ma sarbatoresti in 
puterea invierii in toata gloria victoriei MELE si radiind Lumina Divina? 



61: Uneori,oameni straini carora le predicati despre Mine ,vazindu-Ma reprezentat rastignit pe 
cruce, isi inchipuie ca am fost un om slab,timid si las,devenindu-le imposibil sa inteleaga ca eu 
sint SPIRIT (si DZEU),si ca am acceptat si indurat sacrificiul suprem pe cruce ca pe o datorie de 
onoare in numele unei iubiri SACRE,oferind un  exemplu de urmat pentru intreaga OMENIRE. 

62: Daca meditati asupra faptului ca Eu eram deja una cu TATAL in momentul rastignirii,veti 
intelege ca nu existau arme sau obiecte de tortura pe lume care M-ar fi facut sa renunt la 
misiunea Mea sacra,dar prin fiinta mea umana care a murit,agonizat in durerea torturii fizice si 
singerat pina la ultimul strop  de singe,Eu v-am oferit exemplul suprem de 
MODESTIE,atitudinea morala de zdrobire cu care voi trebuie sa-L abordati pe Dzeu. 

63: Pina astazi,oamenii nu au inteles maretia acelei lectii,nici ceea ce reclama ea din partea 
lor caci  oricind si oriunde ridica ei o imagine a jerftei pe cruce a Salvatorului vostru nu fac 
altceva decit sa aduca dezonoare omenirii si sa-si insulte Creatorul,atit fizic prin construirea unu 
idol dintr-un mesaj pur spiritual cit si moral prin modul lor de viata eronat: caci zilnic omul isi 
raneste si se afla in conflict cu fratele si vecinul sau care nu este altcineva decit: CEL PT CARE 
ISUS A INDURAT MOARTEA IN CHINURILE CRUCII”.Si fac toate acestea in timp ce pretind 
ca-si iubesc Creatorul.(21.15-19) 

64: Daca ati inlocui toate crucifixele care exista pe lume ca simbol al credintei voastre in 
Mine(crestine) cu acte de bunatate si de dragoste frateasca pe care vi le datorati unii altora in 
numele acelei credinte,EU nu v-as gasi nici o vina! BA MAI MULT CHIAR DECIT ATIT: Abia 
atunci l-ati onora intradevar pe Dzeu caci ACEASTA ESTE CEEA CE ASTEPT DE LA VOI DE 
SECOLE,caci procedind astfel credinta voastra ar deveni interioara si spirituala in schimbul unei 
colectii de ritualuri si simboluri exterioare a ceva INEXISTENT in prezent caci nu este practicat 
DE NIMENI. 

65: O,ce bine ar fi daca simbolurile voastre religioase si ritualurile exterioare ar avea puterea 
sa previna razboaiele si sa va fereasca de tentatia viciilor care va coplesesc! Atunci ati trai in 
pace! Dar iata cum dispretuiti tot ce este sfint si mandatat de Tatal Divin! 

66: Caci inca o data va spun:ar fi mai bine sa nu existe nici un templu sau obiect de cult pe 
fata pamintului,dar credinta prin fapte si iubire de Dzeu fara nevoia de simboluri, rugaciune in 
spirit si dragoste frateasca asa cum a fost descrisa in doctrina Mea. Abia atunci  omul va fi 
salvat si ar calca pe urmele Mele trasate cu singe,singe sfint cu  care EU am sigilat adevarul 
Cuvintelor Mele.(280.69-70) 
  
                                 VENERAREA SFINTILOR 
 

67: Iti dau aceste lectii pentru ca ai  convertit spiritul multor drepti in DIVINITATI carora te rogi 
si te inchini ca si cum ar fi “zeitati”-dumnezei.O umanitate,cita dovada de ignoranta poti sa dai! 
Cum poate omul sa judece,aprecieze si sa masoare sacralitatea si perfectiunea unui spirit doar 
prin analiza muncii lui omenesti? 



68: Eu sint primul care ti-a spus sa imiti exemplele bune pe care fratii tai ti le-au dat in cartile 
pe care le-au scris sau prin munca,viata,faptele si virtutile lor si de asemenea ti-am spus sa ti le 
reamintesti si sa speri,sa contezi pe ajutorul lor spiritual si pe influenta lor. Dar de ce ai ridicat 
altare care servesc doar la a jigni modestia si altruismul acelor spirite mari? De ce ai creat culte 
in jurul memoriei lor ca si cum ei ar fi fost DIVINITATEA INSASI,punindu-i astfel pe picior de 
egalitate cu TATAL,caruia nu ii mai acorzi adorarea ,dragostea si respectul cuvenite din clipa in 
care  L-ai inlocuit cu unul din fratii tai? Cit de dureroasa este gloria pe care le-o acorzi acestor 
spirite pentru ei! 

69: Ce stie umanitatea despre judecata Mea asupra acelora pe care voi ii numiti “sfinti”? Ce 
stie ea despre viata interioara spirituala a acelor sfinti sau despre realizarile lor sau despre locul 
pe care ei il ocupa acum in imparatia Tatalui Meu? 

70: Sa nu creada nimeni ca prin aceste revelatii,Eu doresc sa sterg din inimile voastre meritele 
divine pe care acesti slujitori le-au cucerit traind in mijlocul umanitatii,ci dimpotriva.Vreau sa stii 
ca au gasit multa trecere si favoare inaintea Mea si datorita rugaciunilor lor v-am iertat multe 
greseli,dar asta nu inseamna ca nu este necesar sa distrugeti ignoranta din care izvorasc 
idolatria,fanatismul religios si superstitiile de tot felul. 

71: Daca simti ca spiritele acelor fiinte plutesc deasupra ta acorda-le incredere in abilitatea de 
a-ti ocroti viata ca sa obtii ajutor in a te mentine pe calea divina,tratindu-le ca pe niste prieteni 
de nadejde,caci acest soi de  prietenie spirituala si unitate in credinta in Mine este rezultatul pe 
care il astept de la voi,dupa ce v-am predat invataturile Mele.(I15,52-56). 
 
                                       FESTIVITATI RELIGIOASE 

72: Astazi,cind multimi agitate se indreapta spre biserica sa sarbatoreasca momentul glorios 
in care CERUL s-a deschis sa Ma primeasca(INALTAREA),acea “manifestare” este doar o 
traditie conceputa sa impresioneze publicul. SARBATORILE voastre nu sint nimic mai mult decit 
ritualuri care desacralizeaza,profaneaza tot ce aveti mai sfant, facind din PASIUNEA MEA 
DIVINA un eveniment material. 

73: IN NICI UN CAZ sa nu urmezi acea tendinta nici sa te conformezi ei,caci ridicind altare si 
simboluri,facind reprezentatii ale scenelor sacre,purtind  anumite haine prin care sa te 
deosebesti de ceilalti,nu participi la  altceva decit la o adorare idolatrica. 

74: Invoca-Ma si cheama-Ma in inima ta,aminteste-ti invataturile Mele,imita exemplul Meu si 
facind astfel,ofera-Mi tributul reformei TALE, si vei vedea cum portile gloriei se vor deschide sa 
te primeasca! 

75: Fugi de profane si false reprezentari ale Mele sau ale pasiunii Mele,caci nici una nici alta 
nu Ma pot reprezenta pe MINE. DOAR tu esti menit si poti sa ma reprezinti pe Pamint,urmind 
exemplul Meu si traind invataturile Mele si de asemenea oricine face ca tine.(I31,11-13,16) 



76: UMANITATE!-in timpul sarbatorilor de Craciun esti ca o familie traind in armonie si 
bucurie,caci doar atunci iti ingadui sa simti un ragaz de pace in inima ta. 

77:Eu sint constient ca nu toti indivizii se bucura sa comemoreze nasterea  Mea pe Terra,la 
inceputul celei de a doua ere, intrucit sint foarte putini cei care mediteaza asupra si se bucura 
spiritual de sosirea Mea. 

78: Astazi,ca si in era trecuta,omul sarbatoreste nasterea lui Isus cu festivitati si ritualuri lipsite 
de spiritualitate.Acestea satisfac doar placerea materiala si senzuala a omului fara sa-i ofere 
nici o bucurie spirituala. 

79:Daca omul ar medita spiritual asupra evenimentului nasterii Mele,ar descoperi in ea dovada 
dragostei nesfirsite a lui Dzeu pentru umanitate,caci a reflecta asupra deciziei Mele de a veni si 
locui printre oameni dezvolta o credinta de nezdruncinat,iar acea credinta este cea care te 
ghideaza catre Mine,facind spiritul tau capabil sa manifeste bunatatea si virtutile 
crestine,conferindu-ti puterea de a arata mila,tandrete si oferi comfort tuturor celor in nevoie 
intilniti pe calea vietii tale.Vei vedea in fiecare om un frate adevarat si vei putea sa ierti orice 
ofensa care iti va fi adusa.Vei simti compasiune sincera pentru toti cei singuri,pentru orfani,si pt 
cei lipsiti de dragostea unui camin adevarat.Iti vei aminti de toate tarile care sint sub asaltul 
razboiului care le-a rapit pacea si a distrus tot ce era nobil, bun si sacru in vietile lor.Abia atunci 
vei inalta catre Mine o rugaciune sfinta in care vei uita de tine si Ma vei intreba:Doamne,cu ce 
drept ma bucur eu de pace in timp ce fratele meu sufera atit de cumplit? 
80: Atunci raspunsul meu va fi urmatorul: acum, fiindca ai simtit durerea fratelui tau,ai fost 
caritabil cu el si te-ai rugat pentru el,acum te vei insoti de cei dragi ai tai din casa ta si te vei 
bucura de acest moment pentru ca din acest moment,Eu si Tatal Meu vom veni la tine si vom 
locui impreuna cu tine.Nu te teme sa te bucuri de cucerirea ta in timp ce fratele tau sufera,caci 
cu adevarat iti spun ca el va simti pacea ta,dragostea si speranta atita timp cit compasiunea ta 
pentru el este sincera. 

81: Nimeni nu ar trebui sa creada ca nu mai doresc sa sarbatoriti craciunul si “nasterea 
Domnului” (Mea)care este cel mai sacru eveniment al anului. Vreau doar sa va invat sa dati 
Cezarului ce este al Cezarului iar lui Dzeu,ce este al Lui.Omul sarbatoreste multe din realizarile 
sale intr-o maniera deloc spirituala,de aceea vreau sa lasati spiritul sa sarbatoreasca nasterea 
lui Isus intr-una cu adevarat spirituala.Aceasta va permite spiritului tau sa vina inaintea mea ca 
un copil,prezentind dragostea si recunostinta lui drept “cadou”,astfel invatind sa Ma adore mai 
presus de bunurile materiale intr-o maniera simpla cum au facut pastorii in cea de-a doua era si 
cu aceeasi umilinta cu care cei trei regi de la rasarit s-au infatisat inaintea Mea depunind 
darurile lor simbolice la picioarele Mele prin care Mi-au recunoscut misiunea si valoarea divina. 
82: Nu am venit sa limitez bucuria de a trai a oamenilor din ziua de azi.Desi sarbatoarea 
Craciunului a devenit o traditie printre altele,omul inca poate simti si recunoaste imensa gratie 
care a fost acordata omenirii prin Mine,mila Mea care ii atinge sufletul, lumina care ii aduce 
intelepciunea si dragostea mea care il inconjoara.Astfel inima lui se incarca cu imensa 
speranta,bucurie si tandrete divina. 



82: Desi omul este inspirat de divin sa faca fapte bune de caritate si dragoste la adresa fratelui 
sau,el nu alege intotdeauna sa duca la bun sfirsit aceste intentii elevate.De cele mai multe ori,el 
se multumeste cu placerile materiale ale acestei lumi si astfel nu permite sufletului sau sa atinga 
purificarea ,salvarea sau iluminarea spirituala ce rezulta din practica faptelor elevate. 
     Salvatorul a venit la inceputul celei de a doua ere sa ofere salvarea spiritului tau,iar El se 
prezinta etern de-a lungul vietii tale ca sa te ajute sa renasti spiritual.(299,43-48) 
 
                              PREZENTA LUI DZEU IN CIUDA ADORARII LUI INTR-O MANIERA 
GRESITA 
 

83: Din cauza ca omul exista in forma materiala,el crede ca trebuie sa ma caute printr-un soi 
de adorare materiala si din cauza ca ochii lui spirituali sint inchisi neputind sa vada, el simte 
nevoia sa imi reproduca imaginea ca sa ma perceapa fizic. Din motiv ca omul nu este 
sensibilizat spiritual,el cere dovezi si miracole materiale ca sa creada in existenta Mea si imi 
pune conditii ca sa Ma iubeasca sau ca sa-Mi slujeasca. Iar in schimbul vietii si a tot ceea ce Eu 
ii ofer lui,el imi ofera putinul lui.Si ca el,la fel sint pt Mine  toate bisericile,religiile si oricare din 
sectele create vreodata de om: complet sufocate in materialism,fanatism,idolatrie si  de 
asemenea in misticism,falsificare si sacrilegiu,profanare. 

84: Ce anume accept eu din partea lor? Doar INTENTIILE lor.Ce anume ,din toate acestea 
ajunge pina la Mine? Nevoia fizica sau spirituala a copiilor Mei,grauntele lor de dragoste,nevoia 
lor de lumina.Doar acestea ajung pina la Mine, dar Eu sint cu toti. Nu ma bucur nici de 
cladiri,nici de ritualuri,nici de sculpturi sau obiecte de cult.Eu vin la toti copiii mei in mod 
egal,caci sint TATAL PERFECT.Eu ies in intimpinarea spiritului lor care vine la Mine prin 
rugaciune,mi-I apropii ca sa-mi simta caldura ,iar aceasta este stimulul care-i sustine si 
incurajeaza pe calea dificila a vietii,pe drumul lor plin de greutati si provocari. Dar doar pentru 
ca recunosc bunele lor intentii,nu inseamna ca o sa-i las pentru totdeauna sa se complaca in 
intunericul idolatriei si al fanatismului. 

85: VREAU CA OMUL SA SE TREZEASCA, vreau ca spiritul lui sa se inalte si sa ajunga pina 
la Mine si sa Ma contemple in toata splendoarea reala a gloriei Mele.Vreau sa uite de falsa 
frumusete a liturghiilor si ritualurilor sale.Vreau ca omul sa fie regenerat pe masura ascensiunii 
spiritului pe calea evolutiei sale,si sa fie emancipat de sub mizeria existentei fizice umane prin 
cultivarea puterii spiritului,si sa devina astfel capabil sa domine materialismul,pasiunile sale 
proprii si dificultatile de orice natura,regasindu-se pe sine in lumina in care a fost creat de tatal 
Sau,adica dupa chipul si asemanarea LUI ,astfel incit niciodata sa nu se mai adreseze Tatalui 
de pe pozitia jalnica si dizgratioasa a unui vierme chinuindu-se sa se tarasca si sa 
supravietuiasca.(360.14-16). 

86:Multe religii exista pe fata pamintului,iar majoritatea se bazeaza pe credinta in Cristos,dar 
nu se recunosc reciproc nici nu se iubesc unii pe altii in calitate de discipoli ai aceluiasi divin 
Tata si maestru-invatator. 



87:Nu crezi ca daca ei ar fi inteles corect doctrina Mea ar fi pus-o in practica aducind pace si 
impacare intre oameni? Dar nu se intimpla astfel!Dimpotriva,ei ramin separati si distantati unii 
de ceilalti, creind diviziune spirituala intre ei, care se adanceste pina la punctul in care  se 
recunosc doar ca straini sau adversari. Fiecare cauta mijloace si argumente prin care sa 
demonstreze ca el are dreptate in timp ce celalalt greseste,dar nici unul nu are nici curajul nici 
taria,(nici interesul) sa lupte pentru unificarea tuturor.Orice om de buna credinta poate vedea si 
recunoaste ca in fiecare credinta,cult sau religie exista un simbure de adevar care provine din 
acelasi Dzeu care este  UNIC.(326.19-20).ALELUIA!. 
  
 
 
 
 
  
  
  
 
 


