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AL TREILEA TESTAMENT Capitolul 3... SOARELE SPIRITUAL AL CELEI DE- A DOUA SOSIRI A 
DOMNULUI 
 
SOSIREA DOMNULUI 
 
1. Ma prezint in fata umanitatii, intr-o perioada in care, noile revelatii(descoperiri stiintifice si culturale) au 
transformat enorm viata oamenilor. Cu toate acestea, Eu Ma manifest cu aceeasi modestie, pe care ati 
cunoscut-o in persoana omului Isus Cristos. 
 
2. Cuvantul divin al lui Dzeu nu a venit sa se incarneze din nou intr-un trup fizic insa, nici salvatorul promis, 
Isus Cristos, sa se nasca din nou intr-un umil staul de vite, undeva pe Terra. Acest lucru  nu mai este 
necesar, caci omul nu mai are nevoie de o fiinta materiala, care sa-i ofere dovada si sa-i demonstreze 
puterea lui Dzeu. Desi Ma manifest prin vorbitori umani in aceasta era, omul nu trebuie sa creada ca prezenta 
Mea exista in forma materiala.  Nu este in forma materiala, pentru ca prezenta lui Dzeu este spirituala, 
universala si infinita. 
 
3. Sosirea Mea in aceasta perioada nu ar fi fost necesara daca umanitatea ar fi trait o viata cinstita, bazata pe 
virtute si dreptate,caci nu toate faptele umanitatii sunt corecte in ochii Mei. Omul umbla pe cai gresite, 
persevereaza in pacat si alege in continuare un mod de viata care este nedrept si malefic. De aceea a fost 
nevoie sa vin,ca sa trezesc omul spiritual, sa-i amintesc de obligatiile spirituale pe care le are si pe care le 
neglijeaza de secole. Omul de asemenea,trebuie sa devina constient de TATAL SAU, Cel care l-a ajutat sa 
devina tot ceea ce este in prezent la nivel de civilizatie si care il va ajuta sa devina un adevarat FIU AL LUI 
DZEU. 
 
4. Daca as fi incercat sa vorbesc omului de la Spirit la spirit, in aceasta perioada, omul nu ar fi acordat nici o 
atentie, nici nu ar fi  ascultat, pentru ca in aceasta perioada, el este foarte materialistic orientat si concentrat 
asupra progresului material. De aceea am ales sa Ma manifest prin vorbitori umani, ca sa va predau 
Invataturile Mele, care sunt ale intelepciunii divine. 
 
5. Motivul pentru care Eu descind sa comunic cu umanitatea este faptul ca omul nu stapaneste inca tehnica 
necesara elevarii spirituale pentru a comunica cu Mine de la spirit la Spirit, de aceea a trebuit sa cobor un 
“pas”de la nivelul intelepciunii divine pina la nivelul intelegerii mentale umane, care isi are sediul in creier, ca 
apoi sa traduc mesajele de inspiratie divina in cuvinte omenesti inteligibile pentru voi si sunete materiale, 
audibile voua. 
 
6. Omul are inca foarte multe de invatat si Eu, Domnul sunt Cel care am venit in felul acesta,ca sa  ii aduc 
intelepciune si cunoastere. Desi unii ar putea considera ca manifestarea Mea prin vorbitori umani nu e ceva 
extraordinar si nu are nimic demn de o pretuire deosebita, Eu va spun ca, intr-adevar, aceste mesaje contin 
cunoastere spirituala profunda si intelepciune superioara, din care omul poate extrage invataminte valoroase. 
Altii, de asemea, ar fi preferat o manifestare mai solemna si mai grandioasa, dar orice forma de 
autopreamarire exterioara reflecta vanitate si de aceea nu poate exprima lumina divina si rafinamentul 
spiritual. 
 
7. As fi putut “aranja” ca sosirea Mea sa aiba loc in mijlocul fulgerelor si tunetelor furtunii ca sa expun public 
puterea Mea suprema, de care sunt insotit pretutindeni, si sa Ma fac astfel recunoscut prin ea. Atunci omul ar 
fi stiut imediat cine anume a sosit, si cu cine sta de vorba si de asemenea, cu cine are de-a face, pentru ca, in 
cazul acesta, venirea Mea ar fi inspirat oamenilor doar frica teribila de judecata Lui Dzeu, iar iubirea Tatalui ar 
fi ramas neanteleasa si necunoscuta tuturor, in ciuda faptului ca ea a fost relevata in persoana lui Isus 
Cristos. Nu crezi ca aceasta ar fi sadit in inima omului doar confuzie si teama, indepartandu-l astfel si mai 
mult pe om de Dzeu? Caci desi Dzeu detine toata puterea in Cer si pe Pamant, El nu va uza de ea ca sa-Si 
impuna dominatia asupra omului, nici nu va forta umanitatea sa-Ii indeplineasca si sa-i respecte Voia. Singura 
putere pe care Dzeu o va folosi este Dragostea Divina. 
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8. Spiritul Divin este cel care vorbeste acum intregului Univers. El a venit sa clarifice toate lucrurile care au 
cauzat omului confuzie in trecut. Aceasta este dimineata unei zile noi pentru umanitate, caci Duhul Sfant este 
aici, ca sa elimine indoiala si temerile omului, pentru ca el sa obtina intelepciunea spirituala prin intelegere si 
astfel sa cucereasca libertatea spiritului. 
 
9. Dupa ce te vei familiariza cu esenta invataturilor Mele si cu dreptatea Legilor Mele, vei deveni constient 
automat de faptul ca ideile tale preconcepute si credintele tale anterioare,sunt cele care te-au impiedicat sa 
cunosti adevarul. 
 
10. Frica de pedeapsa nu te va mai impiedica sa analizezi si sa inveti diferite lucruri. Vei fi liber sa inveti oricat 
de mult doresti, iar constiinta ta este cea care iti va spune unde sa te opresti, caci nu este in beneficiul omului 
sa studieze si sa patrunda acea cunoastere, care nu ii este rezervata. Caci trebuie sa intelegi faptul ca omul 
nu este indreptatit a detine si a avea acces la toata cunoasterea. El trebuie sa asimileze si sa-si asume doar 
acea cunoastere care ii este destinata in mod specific. 
 
11. Poporul Meu: daca sosirea Mea a fost anuntata sa aiba loc in mijlocul razboaielor, epidemiilor,haosului si 
a cataclismelor,a naturii dezlantuite, nu inseamna ca Eu sunt Cel care am cauzat aceste lucruri. Am venit in 
aceasta perioada pentru ca am stiut ca umanitatea va avea disperata nevoie de Mine in timpul acestor orori. 
 
12. Acele evenimente prezise sa vesteasca sosirea Mea, se intampla acum, in cea de-a treia era. Am venit pe 
Pamant, acum, in timpul acestei ere, in mijlocul unei mari suferinte si tulburari, ca sa trezesc umanitatea,sa-i 
reamintesc dragostea lui Dzeu pentru ea si sa o previn despre pericolele indepartarii de ea. Caci dragostea lui 
Dzeu este cea care inspira omul sa practice dreptatea, fraternitatea si pacea.(296,17-27) 
 
13. Cuvantul lui Cristos a germinat in discipolii Sai, precum si in altii care l-au urmat. Esenta invataturilor Sale 
si invataturile insele s-au raspandit pe intreg pamantul. De asemenea,invataturile pe care le aduc astazi, se 
vor raspandi pretutindeni, iar cei pregatiti, apti sa le inteleaga si sa le simta, le vor primi cu multa 
bucurie.(296,35) 
 
 
 
“Intreaga lume Ma va vedea” 
 
14. Isus a spus ucenicilor Sai: “Voi fi plecat doar pentru o vreme de la voi, apoi Ma voi intoarce”, iar 
intoarcerea Lui “intr-un nor” Il descrie inconjurat de un alai de ingeri si  emanand raze de lumina spre Terra.  
 
15. Si iata ca sunt aici, ascuns vederii voastre de “un nor”, iar ingerii care Ma inconjoara nu sunt altii decat 
fiintele spirituale care au venit la intrupare ca sa  manifeste printre voi  mesagele Divinitatii Mele si sa fie 
pentru voi sfatuitorii intelepti, apti sa va calauzeasca pe drumul spre casa. Razele de lumina sunt noile 
revelatii ale Cuvantului Meu, care dezvaluie omului (din nou) o intelepciune mai presus de intelegerea 
obisnuita umana.  
 
16. Binecuvantati sunt cei care, fara sa Ma fi vazut, au crezut, caci ei Sunt cei care Imi simt prezenta si si-au 
pastrat abilitatea sa Ma perceapa si sa Ma recunoasca “prin nor”.(142,50-52) 
 
17. Omul va descoperi adevarul prin intermediul spiritului sau. La momentul potrivit, toti Ma vor vedea si 
recunoaste, asa cum este scris si profetit chiar si despre cei care “M-au strapuns”. 
 
18. Acest timp, in care traiesti, este in mod precis cel anuntat de Cuvantul Meu si de catre profetii din 
vechime, caci fiecare om de pe Pamant Ma va vedea prin simturile si potentialul spiritului sau. 
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19. Nu este necesar ca ei sa priveasca o imagine a Mea limitata la forma umana avuta pentru ca sa poata 
spune ca Ma cunosc, ci este suficient(si necesar) ca ei sa-Mi simta prezenta cu spiritul lor, pentru a capata 
convingerea mentala si discernamantul, intelegerea mai presus de orice indoiala a existentei Mele. Doar 
posesorii acestei cunoasteri sunt martorii Mei adevarati, doar ei sunt cei care pot declara altora, fara teama 
de orice persecutie sau batjocura, ca M-au vazut si ca Ma cunosc. 
 
20. Dragostea si credinta, la fel ca inteligenta umana, pot depasi infinit de  mult vederea fizica, penetrand 
cunoasterea realitatii in profunzime, ajungand la originea lucrurilor si evenimentelor, descoperind adevarul din 
spatele iluziei. De aceea va spun ca nu aveti nevoie de un obiect sau de o pictura cu imaginea Mea intr-o 
forma limitata umana pentru a ajunge sa Ma cunoasteti, caci vederea spirituala, la vointa, este activata de 
credinta prin dragoste, nu de atmosfera creata de picturile de pe pereti sau de statuile reprezentindu-Ma pe 
Mine si ucenicii Mei, sau scene din scurta Mea trecere prin lumea fizica. 
 
21. Pe cat de multi au fost cei care au trecut pe linga Mine, in cea de-a doua era, fara sa Ma recunoasca, in 
timpul existentei Mele terestre,tot atat de multi au fost cei care, fara sa stie locul si data la care M-am intrupat, 
ca om pe Pamant, M-au vazut in spirit, prin iluminarea Mea, si s-au bucurat de prezenta Mea si de adevarul 
promisiunilor Mele, prin intermediul credintei lor. 
 
22. Tuturor va spun: treziti-va, deschide-ti-va ochii, ca sa vedeti adevarul si sa puteti demonstra faptul ca 
sunteti copii ai luminii, punandu-va toata increderea in Mine. Toti aveti capacitatea sa Ma descoperiti si sa Ma 
vedeti, dar trebuie sa permiteti credintei voastre sa va activeze vederea spirituala printr-o vointa puternica, 
caci vointa si credinta va sunt indispensabile atingerii acestui scop.(340,45-51) 
 
23. Cu adevarat Eu iti vorbesc tie ,umanitate, si acum iti spun ca, pe masura ce te indepartezi de Mine, 
deviind de la dreptate si corectitudine, aratand total dispret fata de Mine si de legea Mea, trebuie sa te 
pregatesti ca Eu sa apar in calea ta in toata gloria Mea, la fel cum i-am aparut lui Pavel, care a cazut la 
pamant, neputant a se tine pe picioare in apropierea Mea. Atunci, la fel ca Pavel, tu, omenire, vei asculta de 
vocea Mea. 
 
24. Cei care,fara sa-si dea seama, Ma persecutau fara motiv, vor fi transformati de iluminarea Mea si se vor 
ridica de la pamant ca nascuti din nou, regenerati, gata sa Ma urmeze pe calea virtutii, a dreptatii si a 
dragostei. 
 
25. Eu le voi spune: opriti-va din alergatura voastra desarta, calatori rataciti, odihniti-va si beti din apa 
cristalina a acestei fantani! Intrerupeti pentru un ragaz lupta apriga pentru supravietuire, prin care Eu v-am 
incercat, incredintati-Mi Mie toate dificultatile, necazurile si problemele voastre, ingaduiti privirii Mele sa 
penetreze adancimile sufletelor voastre, caci Eu vreau sa fiu proslavit prin voi, asa cum Tatal S-a proslavit 
prin Mine si Si-a gasit desfatarea in Mine, vreau sa va ofer gratia Mea uimitoare, favoarea Mea, ca voi sa 
intrati in odihna Mea si sa va bucurati de comfortul ei.(82,46). 
 
26. Dragostea Mea va atinge si trezi cele mai profunde si sensibile fibre ale spiritului vostru,care sunt in acord 
cu constiinta voastra, iar astfel, veti auzi armonia sublima a planului Meu Divin al carui suprem regizor si 
dirijor sunt EU. Astfel, multi dintre voi Ma veti vizualiza in imaginea plina de compasiune a lui Isus. 
 
27. Dar trebuie sa va previn ca figura lui Isus nu este forma perfecta in care Ma veti vedea. Daca v-am spus 
in trecut ca “fiecare ochi Ma va vedea”, asta inseamna ca toti veti cunoaste adevarul, dar Eu Ma voi dezvalui 
fiecaruia in cadrul unei anumite limitari, corespunzatoare evolutiei spiritului lui. Dar pe masura ce avansati pe 
scara evolutiei spirituale veti ajunge la nivelul la care Ma veti putea contempla in toata gloria Mea. 
 
28. Deocamdata insa, nu incerca sa Ma imaginezi sau sa Ma vizualizezi in nici o forma, ci utilizeaza tehnica 
meditatiei: reflecteaza asupra acestei cugetari, pe care ti-o sugerez si cu care te provoc: daca spiritul tau, fiind 
limitat, este esenta si lumina, ce fel de forma poate avea spiritul universal al Creatorului tau, care nu are nici 
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inceput nici sfarsit? Lasa ceea ce este mai presus de intelegerea umana in intimitatea misterelor Mele de 
nepatruns pentru tine!(314,69-70) 
 
29. In timpul celei de a doua ere, ti-am revelat faptul ca Ma voi intoarce din nou printre oameni, precum si 
faptul ca Voi fi insotit de Cuvantul Meu spiritual de lumina, care va descinde impreuna cu Mine. Oricum, 
umanitatea nici nu a inteles, nici nu a interpretat corect Cuvantul Meu. 
 
30. De aceea, fiecare religie Ma astepta sa apar in mijlocul bisericilor ei, iar fiecare individ se asteapta sa 
revin intr-o forma  vizibila fizic si recognoscibila dupa criteriile lor. Cei care Ma asteapta in maniera aceasta, in 
prezent, sunt aceeasi cu cei care au sustinut in trecut ca Isus nu a fost Mesia cel promis lor de Dzeul lui 
Avraam, Isaac,si Iacov.(181,74) 
 
31. Discipoli, Eu va spun acum ca intra-devar, vine timpul cand Ma veti percepe in toata splendoarea gloriei 
Mele. Acest lucru se va intimpla atunci cand, atat Pamantul cat si locuitorii lui vor fi purificati, iar virtutile 
spiritului, iertarea, mila, bunatatea si altruismul vor fi respectate si restaurate. Atunci suferinta va fi disparut, 
bucuria va inunda Pamantul, iar ziua va fi fara sfarsit. Poti sa-ti imaginezi a trai miracolul unei astfel de vieti? 
Nu iti doresti sa percepi un astfel de viitor ca fiind posibil? Nu iti doresti ca copiii tai sa comunice direct cu 
Mine de la spirit la Spirit, sa nu fie robiti de nici un viciu si exersand libertatea spiritului lor, sa dovedeasca 
intelepciune in maiestria cu care vor crea o lume in care domneste pacea?(181,81)  
 
32. Daca umanitatea ar fi stiut sa analizeze atent profetiile trecutului(ale primelor doua ere),nu ar fi mirata si 
luata prin surprindere de implinirea lor din prezent. Acelasi lucru ,care s-a intamplat in trecut, in a doua era, 
cand Mesia s-a nascut si a locuit printre ei, dar nu a fost recunoscut de ai Sai, acelasi lucru se intimpla acum, 
in cea de-a treia era, cand Eu am venit in Spirit, dar majoritatea oamenilor nu vor sa accepte aceasta forma 
de comunicare si relationare aleasa de Mine. 
 
33. Sensul si semnificatia invataturilor Mele este acelasi in ambele ere: Ele te invata  cum sa transformi 
existenta ta terestra, intr-o experienta placuta , desi temporara, in care oamenii se privesc si se trateaza 
reciproc ca fratii, cu o caldura a dragostei fratesti curgand in valuri de la unul spre altul. 
 
34. De asemenea, existenta terestra, este necesara pregatirii si antrenarii spiritului pentru a putea patrunde si 
strabate lumile si locuintele celeste pregatite si rezervate de Tatal copiilor Sai, dupa incheierea vietii trupului 
fizic. Dorinta Mea este ca voi sa nu va simtiti ca niste straini cand veti intra in noua existenta, ci mai degraba, 
intuitia si propria spiritualitate dezvoltate pe Terra, sa va permita sa priviti totul ca pe o fericita reantoarcere 
acasa, recunoscand faptul ca apartineti acelui loc, si ca de acolo v-ati inceput calatoria interdimensionala, 
inainte de a va naste, in trupuri fizice, pe Terra. Mult adevar vei descoperi ca este continut in aceste cuvinte, 
daca ramai in contact cu spiritualul, inca de aici, de pe Terra, prin intermediul rugaciunii.(82,9-10) 
 
35. Dar iata ca  Eu sunt ca un strain pentru tine: cand bat la usa inimii tale, tu nu Ma recunosti, ca sa-Mi 
deschizi. Cand Imi auzi chemarea, nu intelegi cuvintele, caci ele iti suna intr-o limba de mult uitata si 
nefolosita. Ca pe un calator in trecere, de pe alte meleaguri, Ma percepi si nu te intorci la Mine, ca sa-ti ofer 
protectia Mea supranaturala. Dar Eu, in iubirea Mea nesfarsita, inca te astept, omenire, stau la usa inimii tale 
si bat intrebandu-Ma: oare cand Ma vei recunoaste? Cand Imi vei simti prezenta cu corzile sufletului tau? Ca 
Iosif asteptand recunoasterea fratilor sai in ziua sosirii lor in Egipt, la fel te astept Eu acum, omenire, dupa ce 
M-ai vandut si M-ai strapuns, ca sa-ti ofer iertarea Mea, ca sa putem sarbatori bucuria regasirii noastre si a 
nemuririi pe care am cucerit-o pentru tine indurand moartea! De ce nu alergi in bratele Mele deschise care te 
asteapta acum? De ce intarzii sa-Mi iesi in prag? De ce nu alergi la fereastra la auzul chemarii Mele? Oare iti 
este teama de Mine? Oare iti este rusine cu Mine? Oare nu vrei sa ai parte cu Mine dupa ce am cucerit 
iertarea Tatalui si libertatea pentru tine? Pacea Mea o aduc cu Mine si ti-o ofer tie, caci am incheiat pregatirile 
de nunta, te-am rascumparat cu pretul sangelui Meu, esti o femeie libera si am venit sa te iau in casatoria 
promisa, dorita  si indelung asteptata...Oare regele trebuie sa-si astepte mireasa? 


