AL TREILEA TESTAMENT CAPITOLUL 52... NEDREPTATEA SI DECLINUL OMENIRII REVELATIILE DOMNULUI NOSTRU ISUS CHRISTOS
OPRIMAREA si EXPLOATAREA CELUI SLAB DE CATRE CEL PUTERNIC
ASA VORBESTE DOMNUL...
1.“Daca omul ar intelege ca pamantul a fost creat in egala masura pentru toti si ar invata sa imparta
corect toate bogatiile materiale si spirituale pe care Le-am sadit in existenta lui cu fratii si vecinii lui,intradevar va spun ca omul ar trai in pacea imparatiei cerului chiar aici,pe pamint,in timpul vietii sale
fizice.(12. 71)
2.Nu gasesti ca impartirea umanitatii in popoare si rase este mai degraba primitiva? Nu crezi ca daca
progresul civilizatiei tale ar fi real,nu ar mai predomina in societate legea fortei si a vicleniei,ci dimpotriva
toate faptele indivizilor ar fi ghidate de lumina constiintei lor (care este de sorginte divina)?Chiar si intre
voi,poporul Meu,in timp ce va considerati superiori si deasupra acestei judecati,Eu descopar in mijlocul
vostru conflicte si divergente(24, 72) nerezolvate.
3.Adu-ti aminte de exemplul lui ISRAEL din istoria ta,cind au trebuit sa rataceasca in desert atit de lung
timp in stradania lor atat de a evada din sclavia si idolatria egipteana (dar nu puteau iesi din propria
stare interioara de dependenta la limitari de tot felul) cit si de a realiza un climat de pace si libertate in
plan fizic,in propria lor societate (in stare incipienta si de tranzitie spre un ideal care urma sa fie realizat
de catre ei insisi pentru prima data in istoria umanitatii, in granitele unui nou teritoriu,ca exemplu de
urmat pentru tot restul lumii!!)!
4.Astazi,intreaga umanitate este ca poporul meu facut captiv de catre Pharaon. CREDINTE,DOCTRINE
si LEGI nenumarate sint impuse omului din toate partile,iar majoritatea natiunilor sint vasale si sub
dominatia celor mai puternice care si le disputa intre ele. Munca grea si fortata de biciul foamei si al
umilintei este piinea amara pe care o are la masa o mare parte a oamenilor.
5.Din cauza tuturor acestora,dorinta de libertate si de o viata mai buna creste in inima
oamenilor(115,41-43).
6.Aceasta lume, care ar trebui sa fie caminul unei singure familii care sa includa toata omenirea, a
devenit un mar al discordiei,cauza celor mai absurde ambitii, tradarii si razboiului.Viata aceasta,care ar
trebui sa fie folosita pentru studiu,meditatie si pusa in slujba efortului de a atinge rasplata eternitatii
uzand de incercarile si dificultatile ei,care sint lectii nepretuite si benefice pentru evolutia spiritului, este
complet gresit inteleasa de catre umanitatea care si-a lasat inima sa fie otravita de revolta,
ura(amaraciune), materialism si dezacord.(116,53)
7.Sarmani oameni de pe Terra! Unii dintre ei slugariti,altii umiliti,iar restul jefuiti de proprii lor lideri si
reprezentanti!
8.Inimile voastre deja nu ii mai iubesc pe cei care va conduc pe pamint, caci ei v-au inselat
increderea.De aceea nu mai respectati justitia si nu mai puteti conta pe nobletea judecatorilor vostri si
nu mai credeti nici in cuvintele,nici in promisiunile lor nici in zimbetele lor.Caci ati vazut cum prefacatoria
le-a acaparat inimile si a stabilit pe pamint domnia minciunii, a inselatoriei si siretlicurilor.
9.Sarmani oameni care indura povara muncii pe umerii lor ca pe un jug insuportabil,caci munca a
devenit din acel element binecvintat de lege prin care omul isi obtinea toate cele necesare traiului,o
lupta disperata si infrigurata pentru supravietuire.Si ce obtin ei dupa ce investesc efortul muncii lor si
implicit viata lor? O coaja de piine si o cupa de amaraciune.
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10.Cu adevarat va spun ca nu acesta este mijlocul de suport al traiului pe care l-am depozitat pe Terra
pentru protectia si bucuria voastra.In cele din urma,este dovada de lipsa sau putina evolutie spirituala a
celor care va conduc in viata voastra umana,a mentorilor vostri.
11.Va vad luindu-va piinea unii din mina altora,caci cei ambitiosi nu pot suferi sa-i vada pe altii avand
ceva,caci isi doresc totul doar pentru ei.Il vad pe cel puternic luand piinea celui slab iar pe acesta
uitindu-se la el cum maninca si se bucura de viata.
12.Si atunci va intreb:unde este progresul moral al umanitatii? Unde este cultivarea si dezvoltarea
puterii spiritului,a moralitatii,a celor mai nobile si elevate sentimente?
13.Intr-adevar,in epoca de piatra,cind oamenii locuiau in pesteri si se acopereau cu piei de
animale,atunci de asemenea isi furau bucata de carne din mina unul altuia,caci cel mai puternic trebuia
sa capete portia cea mai mare,iar rodul efortului celui slab era luat de cel care domina prin forta si prin
urmare,oamenii se omorau intre ei,triburile de asemenea iar mai departe popoarele.
14.Care este diferenta dintre umanitatea de atunci si cea din prezent?
15.Da,stiu ca imi vei spune ca ati facut f multe progrese si civilizatia a avansat enorm datorita dezvoltarii
stiintifice,dar Eu iti voi demonstra ca totul nu este decit o masca a ipocriziei sub care tu iti ascunzi
adevaratele sentimente si impulsuri care sint inca primitive pentru ca omul nu a facut nici cel mai mic
efort sa avanseze spiritual prin conformare la legea Mea care va cere sa cultivati nobletea
spiritului,moralitatea,bunatatea,altruismul.
16.EU nu ti-am cerut sa ramai ignorant,sa nu explori cunoasterea stiintifica,ci dimpotriva:Eu ti-am daruit
curiozitatea ca sa cercetezi,analizezi si cresti in cunoasterea legilor fizice si chimice ale lumii
materiale,ca sa-ti dezvolti inteligenta proprie,si sa folosesti toate acestea spre binele si confortul tau, dar
nu uita sa manifesti caritate fata de altul,sa respecti drepturile sacre ale fratilor tai cu care imparti
planeta,vecini sau indepartati si intelege ca nu exista nici o lege in UNIVERS care sa-ti permita sa
abuzezi de fratele tau si nimic(nici progresul , nici avansul tau stiintific) nu iti da dreptul sa te consideri
superior altuia si sa dispui de viata fratelui tau.
Pe scurt,umanitate,ceea ce astept de la tine este sa Imi arati prin si din faptele tale cum aplici cea mai
importanta porunca,cea de a va iubi unii pe altii in viata societatii tale,ca sa pot spune despre tine ca ai
progresat,ca sa te poti salva singura din mocirla in care te-ai scufundat deja atat de adanc incat
aproape ca te inneci,caci ai ajuns la punctul extrem al autodistrugerii,fara sa ai habar cum sau de
ce.Oare cunoasterea stiintifica in care ai progresat atat de mult te-a facut sa-ti pierzi mintile si sa uiti
intelepciunea de a supravietui si de a castiga RASPLATA MEA ETERNA? Numai atunci cind valul de
minciuni cu care ti-ai acoperit fata si dupa care te ascunzi va cadea,lasind sinceritatea sa straluceasca
prin tine si restabilind ADEVARUL in vietile voastre,abia atunci vei putea spune ca intr-adevar,ai
progresat.
17.INTARITI-VA si incurajati-va unii pe ceilalti in practica invataturilor Mele,astfel incat vorbele voastre
sa se regaseasca in fapte,fapte de intr-ajutorare,mila,altruism,prietenie adevarata,caci pe baza lor iti
construiesti viitorul caramida cu caramida si datorita lor existi in eternitatea cu MINE.(325.10-20)
18.Eu va trimit pacea Mea,dar cu adevarat va spun ca, atata timp cat exista oameni care au de toate, in
timp ce uita sau se prefac ca uita de ceilalti care mor de foame, nu va exista pace pe Pamant.
19.Caci pacea nu rezida in maretia umana sau in bogatii,ci in vointa(politica si proprie) de a face
bine,de a va ajuta reciproc,servi si respecta unii pe ceilalti,caci prin aceasta dovediti ca practicati iubirea
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universala(a aproapelui si a dusmanului) predicata de Mine.Oh,daca omenirea ar intelege si aplica
aceasta lectie atat de importanta,iubirea ar invada instantaneu inimile tuturor oamenilor si prin forta
ei,tot raul creat de ura ar disparea de pe fata pamantului intr-o secunda!(165.71-72)
DEPRAVAREA OMENIRII
20.Caci omenirea s-a impotmolit si se inneaca in mijlocul furtunii viciilor si pacatelor proprii care
navalesc asupra ei cu inversunare! Nu numai la varsta adulta omul isi contamineaza spiritul dand frau
liber pasiunilor si placerilor fizice animalice,dar chiar din frageda copilarie,el este deja in pericol de
moarte din pricina pacatului care este ridicat la rang de normalitate si practicat fara jena, furandu-i
inocenta.
21.Cuvantul Meu plin de revelatii rasare in mijlocul acestei furtuni-capcana,precum un far
luminos,aratind victimei epuizate calea de iesire din impas si incurajandu-i pe cei care si-au pierdut deja
credinta sa-si recupereze speranta…(62.44)
22.Umanitatea s-a inmultit,asa precum am ordonat,dar odata cu ea si pacatul pe care l-am
pedepsit(marcat:vezi semnul lui CAIN) si care trebuia stopat pentru ca progresul sa fie realizabil. Lumea
nu duce lipsa deloc de orase intregi care otravesc inimile oamenilor astazi mai rau decit au facut-o
Sodoma si Gomora impreuna,orase de pomina ,a caror veste s-a dus cu groaza peste mari si tari pina
la marginile pamantului.Desi nu pot spune despre ei ca erau ipocriti,intrucat locuitorii aceia pacatuiau in
lumina zilei fara nici o teama sau rusine si fara sa ascunda faptele lor,aceasta “sinceritate” si “cinste” nu
i-a ferit de soarta cumplita de care au avut parte,nemaigasindu-se in prezent nici o urma a existentei lor.
23.Umanitatea de astazi insa,va fi judecata si mai sever decit Sodoma si Gomora,caci se ascunde in
umbra ca sa comita aceleasi nelegiuiri,iar in public imbraca masca respectabilitatii si a onoarei, a
corectitudinii si tolerantei ca expresie a bunatatii,pacalind pe multi si adaugand perfidia pe lista propriei
condamnari.
24.De vina pentru toate acestea este dezastruoasa mostenire lasata voua de generatiile trecute ale
inaintasilor vostri, ale caror boli,ambitii si vicii s-au transmis ereditar si rodesc in prezent in vietile
voastre.Pomul raului a crescut in inimile oamenilor alimentat de pacatele comise de ei,a facut fructe
care au continuat sa ademeneasca alti oameni,atat barbati cit si femei,corupand inimi nevinovate si
facand noi victime in fiecare zi.
25.In umbra acestui copac sunt tintuiti oamenii la pamant,femei si barbati, secatuiti de orice putere de a
evita influenta,vraja, tentatia si dominatia lui.La umbra lui stau acei oameni cu onoarea patata,virtutea
distrusa si aspiratiile retezate.
26.Nu numai adultii alearga dupa placerile desarte ale lumii materiale si fizice dar si adolescentii si
copiii,atat de mult a crescut sfera de influenta (coroana) a acestui “copac” din pricina otravii acumulate
timp de generatii.Si ce fac cei care in mod miraculos scapa de toxicitatea acestei otravi?Ce fac ei pentru
cei care sint pierduti in capcana acestui miraj?Ii critica,judeca,sint scandalizati si oripilati de catre ei!
Foarte putini sunt cei care se roaga pentru cei pierduti si rataciti,si inca si mai putini cei care isi
consacra macar o parte a vietii lor luptei impotriva raului.(Nici macar pentru Mine)!
27.Cu adevarat va spun ca Imparatia Mea nu va putea fi stabilita intre oameni pe pamant cit timp acest
dezgustator copac al raului inca traieste,bine hranit si ocrotit(ingrijit si protejat de lege).Este imperios
necesar ca puterea raului sa fie distrusa iar singura arma careia pacatul nu-i rezista este sabia dreptatii
si a dragostei.Trebuie sa intelegeti ca nu prin pedepse si judecati dar prin iertare,dragoste si
mila(caritate) veti putea recupera si apoi salva ceea ce este pierdut. Esenta doctrinei Mele si
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intelepciunea ei ca invatatura trebuie sa va fie lumina calauzitoare care sa va ghideze pe aceasta cale,
solutia-felinar care sa va conduca pasii spre propria salvare si prin voi spre salvarea
intregii omeniri.(108.10-14).
28.Materialismul vostru a facut din gradina Raiului incredintata omului un adevarat infern.
29.Falsa este viata pe care o duc oamenii in prezent,false sunt placerile lor,puterea lor,stiinta lor si
bogatiile lor.Intelepciunea lor este de asemenea o farsa.
30.Atat cei bogati cat si cei saraci isi fac griji din pricina banilor,a caror posesie este inselatoare,se tem
de durere,de boli si de moartea la gandul careia tremura.In timp ce primii se tem sa nu piarda ceea ce
au acumulat,ceilalti sant nerabdatori si dornici sa obtina ceea ce nu au avut niciodata sau ceea ce au
pierdut.Intre timp,unii au in exces in timp ce altii abia reusesc sa supravietuiasca de pe o zi pe alta.Dar
toate aceste stradanii,pasiuni,ambitii si nevoi se refera doar la trupul fizic si la lumea materiala,satisfac
doar o nevoie sau o aspiratie fizica, fie ca este vorba de foame,sau de dragoste,de satisfacerea
instinctelor fiziologice pasionale,sau de ambitia de a obtine un castig mai bun si un nivel de trai mai
ridicat.In goana dupa toate aceste”impliniri-realizari”,spiritul omului este complet ignorat iar omul
actioneaza ca si cum sufletul lui nici n-ar exista !
31.In felul acesta,atat lumea cat si aspectul material al fiintei umane au acaparat spiritul omului,l-au
redus la tacere sufocandu-l si castigand o victorie temporara impotriva lui.Desi temporara,ea poate
sfarsi prin totala anihilare a spiritului din momentul subjugarii lui,si in consecinta,prin anularea misiunii
lui in viata omului respectiv. Cum de nu va dati seama ca foametea, mizeria,durerea si frica ce va
stapanesc viata sunt reflexia in oglinda a suferintei spiritului vostru aflat in agonie?(272.29-32)
32.Lumea are nevoie de CUVANTUL Meu,popoarele si natiunile au nevoie de lectiile Mele de dragoste
ca sa se vindece,atat liderul,omul de stiinta,judecatorul,cat si preotul-duhovnicul(ghidul
spiritual),predicatorul-pastor,toti au nevoie de lumina adevarului Meu si de aceea am si venit in era
aceasta,ca sa iluminez inimile,spiritele si capacitatea omului de a intelege adevarata dragoste a lui
Dzeu fata de el.(274.14)
33.Planeta voastra nu este inca o locuinta a dragostei fratesti,a pacii sau a virtutii,caci EU va
trimit spirite pure,iar voi Mi le returnati murdarite,corupte, din cauza pacatului si depravarii care abunda
in vietile voastre,in care sunteti practic scufundati pina peste cap,in care va complaceti si cu care v-ati
obisnuit si pe care le transmiteti generatiilor urmatoare.
34.Virtutile printre voi sunt greu de gasit,abia le observ pe ici pe colo,stinghere si izolate,licariri slabe de
lumina printre spirite,batute de vanturile egoismului,urii si al resentimentelor...Acestea sunt fructele pe
care Mi le ofera Mie omenirea.(318.33-34).
35.Aveti conducatori,guvernatori sau lideri care nu au in inima nici dragoste pentru dreptate, nici noblete
de caracter,amandoua necesare guvernarii oamenilor,caci nu fac decat sa urmareasca cu avaritie
idealul de putere si imbogatire,unii dintre ei se autointituleaza reprezentantii Mei dar nu isi iubesc
semenii,medici care nu cunosc esenta misiunii lor care este mila-caritatea,avocati care confunda
dreptatea cu razbunarea si folosesc legea in scopuri perverse.
36.TOTI cei care deviaza de pe calea dreptatii,lasandu-si inima si mintea sa rataceasca de la
concentrarea asupra luminii purtata de farul constiintei proprii nu isi pot imagina teribila judecata pe
care singuri si-o pregatesc si care urmeaza sa-i asteapte la linia de sosire finala.
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37.De asemenea,exista altii care si-au luat asupra lor misiuni care nu le apartin si cariere carora nu le
pot face fata si care dovedesc prin erorile lor lipsa calitatilor necesare pentru a indeplini rolul respectiv
pentru ca se afla intr-o pozitie necuvenita.
38.De aceea gasim astazi ministere si biserici ale lui Dzeu care nu sunt ceea ce pretind,pentru ca nu
erau menite sa devina asa ceva,gasim oameni in posturi de conducere care nu sunt in stare sa se
conduca pe ei insisi,invatatori care nu ar trebui sa sfatuiasca nici sa invete nimic pe altii,care in loc sa
aduca lumina in rezolvarea problemelor mai degraba creeaza confuzie, doctori fara compasiune pentru
durerea altuia,oameni gresit orientati,care nu stiu ca aceasta cariera este sacra si de aceea menita doar
unui apostol al lui Cristos.
39.In acest fel,omul a profanat toate institutiile Mele,dar a venit timpul ca el sa fie tras la raspundere
pentru ceea ce face,si faptele lui sa fie judecate.Aceasta judecata imi revine Mie, de aceea va cer sa fiti
vigilenti si sa lucrati conform constiintei voastre in acord cu perceptele Mele de iertare si
dragoste.(105.16-19).
40.Eu cercetez lumea aceasta si nu observ decit aroganta,sfidare,mandrie pentru lucrarile omenesti
care au uimit generatii intregi de un secol incoace.Majoritatea nici nu cred ,nici nu iubesc spiritualul,de
aceea nici nu se roaga suficient ,nici nu traiesc dupa perceptele divine lasate prin invataturile Mele.In
schimb,ei se simt satisfacuti si mandri sa arate ostentativ si sa se laude cu realizarile lor stiintifice ale
unei lumi iluzorii artificiale,buna de nimic altceva decit de a fi distrusa cu bucurie de Satan cel din umbra
si de adeptii lui umani din lumina zilei,care iata,sunt gata sa treaca la fapte,nestiind oare ca distrugand
pe altul nu se vor salva pe ei insisi...din pacate.
41.Aceasta lume de jucarii fermecate ale oamenilor,inventate dupa ani de zile de cercetare
stiintifica,efort,razboaie si lacrimi este gata sa fie distrusa de propriile lor maini,cu propriile lor
arme(jucarii sofisticate)pentru ca vine vremea cand umanitatea trebuie sa suporte consecinta faptelor
sale si a roadelor muncii ei atat de fragile din cauza lipsei ei de consistenta,iubire,dreptate si
dorinta,aspiratie permanenta catre perfectiune.
42.Foarte curand vei afla pe propria piele ca nu esti nimic fara Mine,umanitate!Ca doar din DZEU iti
extragi seva vietii, a tariei tale, si a inteligentei de a crea un echilibru armonios intre spiritul si aspectul
fizic al existentei fiintei umane care trebuie sa coexiste si sa se sustina reciproc in aspiratia lor catre
unirea cu MINE, pe calea reantoarcerii lor la sursa din care provin.(282,9-11).
43.Istoricii vostri vorbesc despre “trecutul indepartat”,despre “antichitate”,despre secole lungi si “ere
interminabile”,si de aceea umanitatea considera ca a atins maturitatea,avand o istorie indelungata “la
activ”...Totusi,Eu va vad asa cum sunteti in realitate,tot in stadiul de copilarie a omenirii,pentru ca in tot
acest rastimp voi ati crescut f putin spiritual.
44.Nu,sarmana umanitate,atata vreme cat spiritul tau nu da dovada
de maturitate,rafinament,perfectiune,cat timp nu avanseaza si nu face nici un progres in diferite
domenii ale vietii,nu vei reusi sa-mi prezinti decit lucrari omenesti,grozave doar in aparenta ,fara nici o
substanta morala,care nu pot rezista probei timpului pentru ca nu au nici un fel de soliditate,fiind
complet lipsite de iubire.(325.62-63).
45.Este un moment decisiv pentru spirite,un timp al stradaniei in lupta.Intradevar,totul este despre
competitie si lupta.Batalia pentru bine si pentru progres are loc in fiecare inima umana,in mijlocul
caminelor si familiilor voastre,la radacina tuturor institutiilor si popoarelor de orice rasa.
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46.Acest razboi nu se duce doar in plan fizic ci si in cel spiritual.Este marea batalie contemplata de
profetii din vechime care au descris-o prin simboluri,si semnalata profetilor din prezent prin viziunile lor
de tipul visurilor-mesaj.
47.Totusi,lupta care cutremura si pune totul in miscare nu este inteleasa de catre umanitatea care
asista la ea sau chiar participa constient la aceasta.
48.Umanitatea se indreapta cu mare viteza in zilele noastre,dar incotro?Care este destinatia ei?Oare
pot oamenii gasi fericirea alergind rapid pe aceasta panta abrupta?Vor gasi ei oare pacea dupa care
tanjesc sau maretia pe care in mod egoist si-o doresc atat de mult?
49.Eu iti pot spune ca singura realizare pe care o vor avea alergand din rasputeri pe aceasta cale este
doar epuizarea totala.Spiritele si inimile oamenilor nu avanseaza decit spre totala dezamagire si
extenuare.Dar ei insisi sunt cei care si-au pregatit,asternut singuri acest abis ca destin.
50.Caci in abisul lipsei totale de putere vor cadea.Iar in acel haos de ura amestecata cu placere,ambitii
nesatisfacute,pacat si adulter,abisul profanarii atat a legilor umane cat si a celor spirituale,omul va gasi
o moarte aparenta a spiritului,o tranzitie prin starea de moarte a inimii lui.
51.Dar chiar si din acea moarte,Eu voi face omul sa renasca din nou la viata.Il voi face sa aiba propria
inviere si sa se straduie in noua lui viata pentru renasterea idealurilor inalte.Caci renasterea tuturor
principiilor si virtutilor sunt caracteristicile si patrimoniul spiritului,inceputul omenirii,starea ALFA. Caci
din MINE a izvorat spiritul,din Mine a luat nastere si putere de a trai, din perfectiunea Mea s-a hranit si
cu gratia Mea(mila si dragostea ) l-am adapat.(360.6-8).
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