AL TREILEA TESTAMENT Capitolul 4... Invataturi transmise prin Manifestarea Divina a Duhului Sfant
SOSIREA DOMNULUI
1. Cuvantul, care intotdeauna a fost cu si in Dumnezeu, iti vorbeste acum, acelasi care a fost in Isus, si pe
care Il cunosti sub numele de “Duhul Sfant”. Pentru ca Cuvantul este expresia, mesajul, revelatia Legii si
Intelepciunii. Daca ai cunoscut Cuvantul lui Cristos si acum L-ai primit prin revelatia inspirata de Duhul Sfant,
cu adevarat iti spun ca este vocea lui Dzeu cea pe care ai auzit-o, caci nu exista decat un singur Dumnezeu,
un singur “Cuvant” si un unic “Duh Sfant”.(13,19)
2. Stii cumva care este originea acelei lumini (iluminari)-revarsari de intelepciune divina exprimata prin
Cuvant, care izvoreste prin gura vorbitorilor si curge de pe buzele lor? Originea ei se afla in binele absolut, in
lumina universala care emana din Dzeu, in dragostea Divina a Marelui Creator care este Spirit. Este o raza
sau un fascicul (manunchi) de lumina din acel nucleu luminos (intreg sau tot luminos) care ne da viata si care
o sustine. Este o mica parte din forta infinita, care pune totul in miscare, sub actiunea careia, totul, in univers,
vibreaza, palpita si se roteste fara incetare. Este ceea ce voi numiti radiatie divina. Dragostea Divina este cea
care ilumineaza si da viata (si nastere) spiritelor.(329,42)
3. El insusi iti vorbeste in aceasta clipa, Unicul, Acela care intotdeauna vine sa te salveze, Cristos, pentru ca
El este promisiunea Divina care a primit forma fizica umana in persoana lui Isus, in cea de-a doua era,
Cuvantul Divin exprimat (tradus) in limbaj uman. Spiritul de lumina si intelepciune al DRAGOSTEI Divine,
concentrat si limitat la o singura raza, atinge spiritul uman prin intermediul constientei sale fizice, invata si
permite astfel mintii umane sa redea gandurile divine transportate in cuvinte, pentru ca ideile-mesaj sa poata
fi transmise oamenilor.(90,33)
4. Eu sunt Cristos, cel care a fost persecutat, blasfemiat si tratat ca un criminal comun in aceasta lume si de
catre ea. Eu vin acum la tine, dupa ce M-ai vandut pe nimic si M-ai condamnat in cea dea doua era in
persoana lui Isus, ca sa-ti dau inca odata dovada ca te-am iertat si ca te iubesc.
5. M-ai dus la cruce gol si tot astfel Eu revin la tine, caci nu Imi voi ascunde spiritul, nici adevarul Meu, sub
masca ipocriziei sau valul falsitatii. Dar pentru ca voi sa Ma puteti vedea, trebuie mai intai sa va purificati
inimile.(29,27-28)
6. Astazi, Eu vin la tine si-ti spun: iata-l pe Invatatorul tau, cel numit de multitudinile din Israel, Rabuni din
Galileea. Eu vin sa iti predau aceeasi doctrina a dragostei, iar banchetul la care te invit acum este unul
spiritual, la fel ca si painea si vinul pe care ti le ofer acum,dar astazi, la fel ca ieri si ca intotdeauna, Eu sunt
CALEA, ADEVARUL SI VIATA.(68,33)
LOCURILE REVELATIILOR si “VASELE”(receptorii umani) care le-au captat
7. Adu-ti aminte ca Eu sunt cuvantul Tatalui. ESENTA divina pe care o primesti prin acest Cuvant este
Lumina Marelui Spirit CREATOR, ACELA care a oferit fiecaruia dintre voi o particica (o scanteie divina) din
spiritul Meu.
8. Observand saracia care exista in mijlocul acestei multimi care Imi asculta Cuvantul, si simplitatea locului lor
de adunare, unii Ma intreaba in tacere: Doamne,de ce nu ai ales pentru manifestarea Ta din aceasta era unul
din acele temple spatioase sau biserici impunatoare care sunt dotate cu altare bogat ornamentate si cu spatiu
pentru ceremonii solemne, vrednice de Tine?
9. Acelor inimi dintre voi care au astfel de ganduri, le raspund ca oamenii nu sunt cei care Mi-au adus aceasta
saracie. Eu sunt cel care am ales pentru manifestarea Mea din aceasta era locuintele umile din cartierele
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sarace, periferice, ale orasului vostru, tocmai ca sa te fac sa intelegi, ca nu caut, din partea voastra, tributul
material, nici nu astept o forma omagiala exterioara de manifestare. Dimpotriva, daca M-am intors la voi, a
fost pentru ca a trebuit sa revin, ca sa predic inca odata modestia, caci practica ei deschide portile
spiritualizarii fiintei umane.(36,24-25).
10. Unii oameni nu cred in prezenta Mea aici, din pricina saraciei acestor locuri si a “vorbitorilor” mei umili prin
care am ales sa comunic mesajele Mele, iar acestora le spun sa studieze viata lui Isus, ca sa Ii descopere
caracteristica divina, caci El nu a cautat niciodata pompa, aprecierea, onorurile, sau bogatiile omenesti.
11. Caci aceste locuri sunt la fel de sarace si umile in aceasta era tehnologica ‘avansata”, precum era staulul
de vite, grajdul “mobilat” cu paie, care a gazduit miracolul nasterii Mele in trup fizic uman, in cea de-a doua
era.(226,38-39)
12. Sa nu crezi ca am ales aceasta natiune pentru noua Mea manifestare in ultima clipa, la intamplare. Totul
a fost prevazut si prevestit din perspectiva eternitatii. Acest teritoriu si aceasta rasa de oameni, precum si
spiritele lor, toate acestea au fost pregatite de Mine in acelasi mod in care momentul prezentei Mele a fost
decis, ales si marcat, desemnat voua, prin voia Mea.
13. Am ales sa incep Manifestarea Prezentei Mele printre cei mai saraci si simpli, printre cei care si-au pastrat
spiritele pure si abilitatea de a intelege cu inima, necorupta de catre intelect. Dar la masa Mea nu exista
discriminare, distinctie sau preferinta, astfel ca, mai tarziu, am ingaduit tuturor sa vina la Mine. Cuvantul
Meu,cel revarsat asupra acestor oameni, a fost clar, simplu si umil, accesibil simturilor si intelegerii voastre si
plin de profunzime pentru ca Eu, in ciuda faptului ca sunt Arcana,(treimea cea sfanta), M-am manifestat
intotdeauna cu simplitate si claritate pentru voi. Nici Eu, nici doctrina Mea, nu reprezinta un secret pentru
nimeni. Secretele si misterele nu sunt altceva decat copiii ignorantei voastre.(87,11-12)
14. Primul care a ascultat Cuvantul Meu, l-a perceput ca pe o structura arboricola. A luat cateva ramuri din
doctrina mea, ca dintr-un pom, si le-a plantat in diferite locuri. Unii au inteles si interpretat Cuvantul si
invataturile Mele corect, altii insa, au deviat de la sensul adevarat, apucand pe cai gresite.
15. Foarte putini au fost cei care au inceput sa se adune la umbra acestor locuri saracacioase, dar, treptat, ei
s-au inmultit si numarul lor a continuat sa creasca. Pe acestia i-am chemat la unitate, pentru ca toti sa
practice adevarul lectiilor Mele in acelasi fel si pentru ca ei sa se recunoasca astfel intre ei ca discipoli ai
aceluiasi Maestru-Invatator. Toate acestea, pentru ca samanta divina sa fie semanata intre oameni nu dupa
liberul arbitru al fiecarui discipol, ci conform Vointei Divine si ghidarii ei.
16. In prima era, inaintea arcanei spirituale a Noului Legamant(testament), multimile promisesera supunere,
ascultare si vointa de a practica binele, dar, la primul vartej puternic de furtuna, care a batut fara mila
ramurile, unii au slabit in credinta, in timp ce altii au ramas fermi, transmitand corect noilor discipoli-lucratori,
felul in care trebuie lucrat si cultivat solul.
17. Tot astfel, astazi, recunoscand valorea si maretia acestor revelatii din a treia era, unii au incercat sa
patrunda doctrina arcanei Mele dincolo de limita impusa de dorinta Mea, cu scopul de a castiga superioritate
asupra celorlalti si a-si impune autoritatea asupra lor, cautand prestigiul, dar nu a trecut mult, pana ce, au
trebuit sa raspunda in fata justitiei Mele pentru aceasta.
18. La polul opus, altii, nestiind cum sa dea “maretie”, sa accentueze valoarea acestei lucrari grandioase,
prezentand-o in simplitatea si puritatea ei originala, au copiat de la alte secte si religii ceremonii, simboluri,
rituri, considerand ca doar astfel vor impresiona si obtine efectul dorit, adaugand solemnitate operei Mele,
miracolului Manifestarii Mele in Spirit.(234,27-30)
19. De la inceputul manifestarii Mele in spirit, prin comunicarile transmise oamenilor, spiritul vostru a fost
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hranit si iluminat prin invataturile Mele, chiar daca printre voi a aparut si necredinciosul din partea
intelectualilor, ignorantul din partea delasatorilor, sau vulgarul, imaturul, din partea celor neevoluati spiritual.
20. Cat de multe argumente, care sa renege divinitatea acestei revelatii au fost intocmite! Cate incercari de a
distruge acest Cuvant au aparut! Dar nimic nu a putut opri revarsarea lui, dimpotriva: cu cat mai mare se
manifesta opozitia impotriva cuvantului , cu atat mai mare flacara credintei oamenilor se aprindea in sufletele
lor, iar cu cat crestea numarul mesajelor divine transmise, cu atat mai multi oameni deveneau capabili sa
auda clar si sa redea raul cuvintelor sacre.
21. Oare nu inseamna aceasta ca puterea inteligentei umane nu va putea niciodata sa opuna rezistenta sau
sa combata cursul divin si nici macar sa se compare cu Gandirea divina, al carei Cuvant se indeplineste in
mod infailibil si imbatabil?
22. Mai mult decat atat, cei care se adunau in aceste locuri,au facut-o intotdeauna fara nici o frica de restul
lumii, intotdeauna plini de incredere in prezenta si protectia Mea, iar Eu Insumi le-am dovedit faptul ca
credinta lor este ancorata in temelia Adevarului.(320,28-30 and 37)
23. Un nou apostolat s-a format din mijlocul acestor oameni simpli, cu inimi pline de dragoste, credinta, si de
dorinta de a Ma urma. Bineinteles, dintre ei nu putea lipsi un Thomas, cel care cere confirmari visibile si
tangibile pentru a crede in prezenta Mea, un Peter, plin de credinta in Mine, si in acelasi timp de frica de
oameni, renegandu-Ma in fata lor, si un Iuda Iscarioteanul, care sa Ma tradeze, vanzand Adevarul Meu pentru
bani si glorie desarta lumeasca.(materialismul este opusul credintei in Mine, iar sarutul, ca expresie fizica a
dragostei omenesti devine aici, pus in slujba raului, manifestarea tradarii, dar cat de glorios este folosita
aceasta slabiciune umana, tradarea, careia nici un lider uman nu ii poate rezista, de catre Dzeu!!! -pentru
simplul motiv ca El este SPIRITUL ATOTPUTERNIC ! Omenirea nu are nevoie de bani ca sa supravietuiasca,
ci de libertate! (in ambele ei aspecte: fizic si spiritual, libertatea produce abundenta materiala, dar aspectul
spiritual al libertatii este primordial pentru ca el il genereaza pe cel fizic.
24. Multimea de oameni din acest grup a continuat sa creasca si sa se ramifice spre orase, regiuni si capitale.
Din mijlocul lor, au iesit in fata, apostoli ai adevarului si ai dreptatii, lucratori altruisti, plini de zel fata de
doctrina Domnului si oameni cu inima curata, care au redat nealterat adevarul auzit din gura Mea, devenind
profeti.(213,72-73)
25. Am schimbat totul pentru noua Mea manifestare, atat locatia cat si mijloacele de comunicare, tocmai ca
sa distrug ignoranta, confuzia si gresita interpretare data Cuvantului Meu precedent. Lumina spiritului Meu a
venit si s-a raspandit de-a lungul timpului din si in locatii diferite pe Terra, asemenea soarelui, care rasare in
est, radiaza maxima putere la zenit, in amiaza, si apune in vest, pentru ca omul sa nu limiteze maretia lui
Dzeu si a puterii Mele la anumite locuri de pe Terra, la anumite momente in timp, sau doar la anumite
popoare, rase de oameni sau la anumiti indivizi considerati superiori (sau sfinti).(110,9)
26. Desi doar cativa au dat atentie invataturilor Mele, acestia sunt suficienti pentru raspandirea lor, pentru ca
ei vor oferi marturia lor fratilor lor in viitor. Eu am stiut ca daca ar fi trebuit sa adun intreaga lume, majoritatea
nu ar fi ascultat, pentru ca intotdeauna exista o majoritate ocupata cu treburile zilnice. Aceasta majoritate nu
numai ca M-ar fi negat, dar i-ar fi impiedicat si pe cei dispusi sa Ma asculte, sa o faca.
27. In aceste locuri modeste, in care Ma manifest acum, Eu permit semintei doctrinei Mele sa germineze.
Astfel, I-am unit pe cei simpli la inima in grupuri. Dupa ce isi incheie responsabilitatile zilnice, Eu le vorbesc
despre dragoste, despre etern, despre spirit, despre adevaratele valori umane si spirituale. Astfel,i-am invatat
sa perceapa viata prin intermediul constiintei lor, nu prin intermediul simturilor fizice.
28. Ma refer la acesti indivizi ca “discipoli”. Ei, fiind saraci si neimportanti, nebagati in seama de fratii lor,
traiesc o imensa bucurie cand Eu Insumi ii solicit. Ei au renascut la o viata noua, delectandu-se in practica
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invataturilor Mele. Din moment ce Domnul le-a dat aceste invataturi si le-a dezvaluit poteca ingusta a
dragostei, ei cred cu tarie ca isi pot ajuta semenii.
29. Unii ii vor ridiculiza si respinge pentru ca se intituleaza discipoli ai lui Cristos, dar Eu, cu adevarat va spun,
ca, in ciuda acestei respingeri si batai de joc, ei vor continua sa fie discipolii Mei directi.(191,33-36)
30. Umanitatea se asteapta ca Eu sa o trezesc la viata si la actiune prin comanda Mea. Omul, desi duce lipsa
totala de credinta, asteapta de la Mine sa-i spun: “ridica-te si umbla!”
31. Sunt foarte multi pe Pamant care, din punct de vedere spiritual, sunt morti, orbi, surzi, bolnavi sau complet
abandonati. Cei care sufera fizic sau spiritual sunt mai receptivi, mai sensibili la prezenta Mea. De aceea ii voi
chema pe acestia intai. Cei care sunt bogati material, realizati, puternici in societate, considera ca nu au
nevoie de Mine. Ce poate Cristos sa le ofere cand ei au tot ce isi doresc? Poate El oare sa le ofere daruri
spirituale si eventual un loc in eternitate? Dar ei nici nu sunt macar interesati de astfel de lucruri!
32. De aceea, in aceasta era, am ales sa dezvalui doctrina Mea celor aflati in suferinta fizica si spirituala. Caci
stiu ca acesti indivizi Ma cauta cu tot dinadinsul si vor sa Ma gaseasca. Pentru ei, este natural sa Imi simta
prezenta atunci cand incep sa Ma manifest pentru umanitate in timpul aceastei ere.(291,32-34)
TRANSMITEREA DIVINEI MANIFESTARI
33. Cel care pune la indoiala posibilitatea comunicarii Mele prin intermediul intelegerii umane isi reneaga
propria natura de superioritate fata de animale, caci vorbirea articulata va situeaza, ca specie, pe un nivel
superior animalelor, tocmai pentru ca omul a fost creat cu scopul de a-si reprezenta Creatorul pe Terra, si
pentru aceasta, dotat cu abilitatea comunicarii prin vorbire in primul rand pentru El, apoi pentru semenii lui.
Fara sa-si dea seama, omul nu isi reneaga numai rangul inalt pe care il detine in mijlocul tuturor creaturilor,
dar isi reneaga insusi spiritul sau, nedorind sa analizeze si sa inteleaga nivelul mental si spiritual pe care l-a
atins de-a lungul timpului prin mari sacrificii, stradanii, supunerea la teste interminabile si prin parcurgerea
momentelor amare de durere.
34. A nega posibilitatea ca Eu comunic prin abilitatea intelegerii umane sau prin spiritul uman, inseamna a
nega cele mai inalte si importante calitati umane si inseamna a te autoplasa pe un nivel mult inferior tie, in
rand cu creaturile mult mai putin avansate, de pe scara evolutiei complexitatii biologice.
35. Cine nu stie ca omul este reprezentantul si copilul lui Dzeu pe Terra? Cine nu stie ca spiritul omului este
cel care locuieste in si se misca prin trupul sau fizic conferindu-i viata? Iar daca Tatal este Spirit, nu este
normal ca intre El si copiii Lui, de asemenea spirite, chiar daca inglobate in structura carnala fizica temporar,
sa existe cel putin un mod de comunicare, daca nu chiar mai multe (verbal,telepatic,stiintific,etc)?
36. Daca Eu sunt inteligenta, te caut prin intermediul intelegerii umane...Daca Eu sunt spirit, te caut prin
intermediul spiritului uman. Mai mult decat atat: cum pot cei care reneaga comunicarile Mele intelege si
accepta acest adevar, daca ei nu au dorit niciodata sa Ma gaseasca si sa ma cunoasca in spirit?! De aceea,
acestia au dat nastere in inimile lor multor credinte gresite precum cea conform careia Eu sunt o fiinta divina
in forma umana si ca trebuie sa fiu reprezentat prin imagini si simboluri care sa intermedieze si sa faciliteze
comunicarea cu Mine.
37. De-a lungul secolelor, umanitatea m-a cautat in acest fel sortit esecului si s-a obisnuit cu mutenia
obiectelor de cult in loc de raspuns, continuand sa adore forme sau imagini in fata carora depun reverenta lor
catre Mine, rugaciunile si riturile inventate de el. Astfel, au hranit in mintea lor ideea ca nimeni nu este vrednic
de a simti prezenta Mea sau de a auzi vocea Mea si nici macar de a Ma cauta, de a aspira catre Mine si
idealul de perfectiune umana pe care Eu il astept sa fie realizat prin credinta de catre intreaga omenire.
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Declarand ca Eu sunt mult mai presus de gandirea si intelegerea umana, si de aceea inaccesibil omului, ei
considera inutila incercarea de a Ma aborda, aducandu-Mi, prin aceasta, un fals omagiu, drept respect.
Procedand astfel, ei nu se comporta decat ca niste prefacuti ignorand caracteristica Mea cea mai importantamodestia Mea, prin care Eu manifest abilitatea de a face dreptate celui asuprit, celui umil si cinstit,celui
persecutat. Spunand ca Eu sunt prea maret ca sa dau atentie omului care este insignifiant in ochii Mei, ei
ignora si anuleaza pentru ei insisi, abilitatea prin care Eu le confer protectia Mea impotriva raului, oferindu-se
practic dominatiei slabiciunii naturii umane, prin care tot ceea ce este satanic gaseste porti de intrare si
manifestare in viata oamenilor. Umilinta sublima a lui Dzeu a fost demonstrata oamenilor in persoana lui Isus,
si doar prin ea este facuta posibila salvarea omenirii, caci fara aceasta caracteristica divina, a sacrificiului
fiintei perfecte pentru cel imperfect, dragostea Tatalui nu ar fi putut fi revelata oamenilor. Prin aceasta
caracteristica divina, prin modestia fiintei perfecte a fost facuta posibila iertarea celui ignorant,ratacit in
labirintul pacatului. Perfectiunea fara modestie nu este decat mandrie, caci modestia este coroana perfectiunii
divine a carei intelepciune este infinita. Prin modestie este facuta posibila caritatea, compasiunea si progresul
omenirii catre civilizatie.
38. Daca crezi in Mesia Isus Cristos, daca te declari crestin, nu trebuie sa te consideri nevrednic de a fi
abordat direct de catre Dzeu, nici nu trebuie sa dai atentie acestei false modestii insuflata de biserica
traditionala sau chiar de propria frica, pentru ca ele nu provin de la Mine. Temelia credintei crestine consta
tocmai in acest adevar conform caruia, prin voia Tatalui, decizia Lui de a demonstra dragostea Lui in planul
fizic uman, Cuvantul Divin a fost intrupat intr-un corp omenesc si a locuit printre voi pentru salvarea si
progresul civilizatiei umane. Ce alta abordare mai tangibila decat aceasta pentru om, poate omul cere de la
Dzeu? Ce alt fel de comunicare, mai apropiata omului pacatos, carnal, decat aceasta, prin care intelepciunea
divina a salvarii lui sa-i poata fi facuta cunoscuta, poti imagina? Eu am facut astfel ca, prin intruparea lui
Cristos, omenirea inecata de intuneric, sa poata auzi vocea Mea divina tradusa in limbaj uman inteligibil, ca
sa renasca dintr-un stil de viata autodistructiv.
39. Aceasta a fost cea mai mare dovada de dragoste, modestie, umilinta si devotament fata de omenirea
pierduta a lui Dzeu, creatorul ei, dovada pe care El insusi a sigilat-o cu sange, pentru ca sa ramana pentru
totdeauna in memoria omului ca nimeni nu este nevrednic de Mine, ci dimpotriva...Cu cat mai adanc in pacat,
cu atat mai mult acel om are nevoie de Mine, caci nu am venit sa vindec pe cel sanatos ci pe bolnav, caci
celui caruia i se iarta mult, iubeste mult! Mai ales pentru acestia, Cuvantul Meu s-a facut trup si a platit jertfa
de sange ca sacrificiu pentru ei!
40. Cum este posibil ca dintre toti cei care cred aceasta, atat de multi sa respinga comunicarea ce vine de la
Mine prin copiii Mei si refuza sa recunoasca prezenta Mea in ei si prin ei? De ce persista in aceasta
ignoranta, argumentand ca Dzeu este infinit, iar prin aceasta, incompatibil cu omul atat de josnic si limitat in
nimicnicia si nevrednicia lui ? Tocmai pentru reabilitarea acestuia, Cuvantul Meu s-a manifestat in plan fizic, a
biruit si depasit moartea, pentru a demonstra puterea credintei, superioritatea spiritului si valorilor morale
asupra materiei, fertilitatea sacrificiului altruist si continua sa se manifeste dupa inaltarea trupului fizic in care
a locuit temporar, la Cer. Cu adevarat va spun ca cel care respinge manifestarea Mea prin comunicare
verbala umana in timpul acesta, respinge prezenta Mea in lume in a doua era si odata cu ea, dragostea si
modestia Mea in care se afla salvarea voastra prin iertare.
41. Este normal ca, din pricina pacatului, cei vinovati sa se simta departe de Mine, dar Eu, pe masura ce voi
gresiti mai mult si va intinati spiritul, simt ca trebuie sa va ajut mai mult, sa va dau mai multa lumina, sa ma
apropii de voi mai mult ca sa va dau mana sa va scot din impas, din pricina modestiei Mele. Cu cat va
indepartati de Mine mai mult, cu atat mai mult va duc dorul, cu cat suferiti mai mult, cu atat mai mult doresc sa
va vindec, cu cat va adanciti in situatii fara iesire, imposibile, cu atat mai mult Eu va chem inapoi si doresc sa
va salvez, caci eu nu caut gloria Mea, ci victoria voastra.
42. Am stiut ca multi Ma vor renega si respinge atunci cand Ma voi intoarce sa comunic cu copiii Mei in spirit
si de aceea, inca de pe atunci, am anuntat in continuu intoarcerea Mea (Eu vin curand). In acelasi timp, am
5

explicat si descris intoarcerea Mea ca urmand sa aiba loc in spirit, dar daca inca aveti indoieli, revedeti
scrierile din Noul Testament ale celor 4 dintre apostolii Mei.
43.Iata, dupa cum este mentionat, dintr-un nor luminos, Eu,in prezenta spirituala, va trimit Cuvantul Meu, in
forma limbajului uman prin vorbitorii Mei, indiferent de limba nativa a fiecaruia, ca intr-o lectie pregatitoare(tutorial) pentru o noua abilitate umana care se cere cultivata si practicata, in cea de-a doua era, de catre voi
toti: aceea de a comunica prin vorbire, cu Mine, de la spiritul Meu catre al vostru.(331, 1-10 si 13)
44. Eu manifest gandurile si ideile divine prin limbaj si vorbitori umani. Transmisia telepatica este tradusa de
catre ei, in cuvinte umane si fraze care compun o doctrina spirituala, o filozofie incarcata de revelatii ale
intelepciunii Mele si invataturi perfecte.
45. Acesta este Mangaietorul promis, Spiritul Adevarului, care a fost anuntat ca urmeaza a va fi trimis de
catre Mine, pentru a va calauzi si dezvalui adevarul despre orice situatie veti intalni sau orice indoiala
filozofica veti avea in vietile voastre. Aceasta pregatire este pe punctul de a incepe. Vine vremea cand veti
avea mare nevoie de ghidare spirituala din partea celor ancorati puternic in credinta in Mine si in aceasta
gratie. Acele fiinte cu inimi nobile si caritabile, vor folosi intelepciunea si compasiunea lor, ca sa va
calauzeasca(54,51-52).
46. Invatatura Mea vine sa va ofere lumina intelegerii, nu sa va uimeasca prin manifestarea prezentei Mele
invizibile, nici sa creeze confuzie in mintile voastre, dar nu o tratati ca pe ceva comun, caci este
supranaturala.
47. Atunci cand lumina Mea divina atinge nivelul intelegerii mentale a unuia dintre vorbitorii Mei, efectul vizibil
fizic estel vibratia, care ulterior este tradusa in limbajul cuvintelor de profunda intelepciune si dragoste. O,
cate nenumarate trepte trebuie ca spiritul Meu sa coboare pentru a va atinge in felul acesta! In pofida acestui
lucru, a fost inca necesar sa va trimit Cuvantul Meu Spiritual, astfel incat voi sa aveti o explicatie completa a
invataturilor Mele.(168,48).
48. Eu comunic prin vorbitori umani pentru ca creierul uman este intelectul perfect creat de Tatal Ceresc
pentru manifestarea constiintei in plan fizic, instrumentul material al manifestarii luminii divine a spiritului in
lumea tridimensionala.
49. Acest intelect este atat de complex si minunat organizat, incat nu poate fi reprodus sau egalat de catre
om, indiferent cat de avansata este cunoasterea stiintifica de care dispune. Omul poate imita forma sau
constructia sa, folosindu-l ca model si realizand un prototip, dar niciodata omul nu va putea atinge
perfectiunea divina, care este capodopera si semnatura lui Dzeu, Tatal Creator. Recunoscand acest lucru, de
ce va indoiti ca Dzeu poate si doreste a folosi acest intelect ca sa comunice cu voi? Nu numai ca el este
alcatuit in acest scop, dar poseda perfectiunea si complexitatea necesara pentru captarea intelepciunii divine
in forma ei energetica si pentru redarea, traducerea ei in limbaj inteligibil intr-o forma accesibila omului limitat
si transmisibila celui care cauta adevarul prin informatie. Pentru aceia care nu Ma cunosc inca direct si
personal ,dar Ma cauta insistent,acest cuvant scris le va fi singura calauza, -caci Eu sunt Adevarul iar
Adevarul este doar in Mine. De ce considerati inferior o minune a creatiei divine si de ce mergeti atat de
departe in ignoranta voastra, pana la punctul de a va renega propriul Tata, care se delecteaza in folosirea
instrumentelor creatiei Sale, pentru a valida, inca o data, nu numai dreptul de proprietate asupra creatiei Sale,
dar si dragostea Lui. Caci in marinimia lui, EL alege sa comunice prin fiinte imperfecte, cand ar putea de
asemenea, foarte bine, sa faca o piatra sa vorbeasca, sau un animal. De ce va indoiti de faptul ca, Eu, nu
numai ca pot ,dar si doresc sa folosesc intelectul uman, pe care l-am conceput si construit in mod atat de
minunat, pentru a comunica cu voi?(262,40-41)
50. De-a lungul timpului, in fiecare era, dragostea Marelui Tata Creator, Invatator-Rabuni, s-a manifestat
diferit in functie de nevoile spirituale ale oamenilor la momentul respectiv, de lectiile care le erau necesare a fi
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asimilate pentru evolutia lor spirituala, si intotdeauna, am ales un limbaj pe intelesul lor, potrivit nivelului
mental si spiritual la care se aflau la momentul respectiv.
51. Am venit la tine, in aceasta era,pentru ca am observat ca doctrinele si invataturile pe care le-ati “inventat”
nu pot sa va satisfaca setea de cunoastere, nevoia de lumina, de adevar, de eternitate si de dragoste a
spiritelor voastre. De aceea M-am prezentat inaintea voastra, folosind intelectul oamenilor simpli, needucati in
scoli inalte, cu un nivel rudimentar de intelegere, carora le-am oferit extazul mistic al mintii si spiritului facand
sa izvorasca prin gurile lor mesajul divin catre omenire pentru cea de a treia era.
52. Caci doar ei au fost gasiti vrednici sa transmita si sa recepteze gandurile si ideile de sorginte divina, caci
in simplitatea si modestia lor, ei sunt cei care au luptat si opus rezistenta dubla, atat materialismului, cat si
tentatiei ispitelor lumesti de tot felul. Renuntand complet la nevoile lor personale si biruind astfel propria lor
vanitate, ei singuri au fost capabili de daruire totala in momentele revarsarii inspiratiei divine, si captivati de
miracolul acestei transmiteri au transpus in cuvinte, prin miscarea buzelor lor, izvorul de intelepciune divina,
plin de dreptate, tandrete, comfort si pace.
53. Intotdeauna vor exista oameni care se vor minuna intrebandu-se cum este posibil asa ceva, ca, prin
acesti oameni simpli, fara ca Spiritul Meu (al Duhului Sfant) sa coboare asupra mintii lor, doar printr-o abia
atingere a unei raze din lumina Mea, ei sa devina intr-o secunda, capabili de asemenea elocventa in vorbirea
lor si sa ofere multitudinii de spirite prezente, o revarsare sublima din esenta intelepciunii Mele! Acestora le
spun ca Lumina Mea, asemeni soarelui, care ilumineaza si inunda de la distanta Pamantul in caldura sa, fara
sa aiba nevoie sa coboare pe Pamant pentru a-l atinge, transmite radiatia sa divina instantaneu, traversand
diferite niveluri existentiale pina la tinta predestinata.
54. Tot astfel, Spiritul Tatalui, ca un soare de infinita putere, ilumineaza totul si da viata prin intermediul luminii
emanate, tuturor creaturilor sale, atat materiale cat si spirituale.
55. Astfel, trebuie sa intelegeti ca oriunde se afla lumina mea, acolo este si spiritul Meu.(91,12-16)
56. Vorbitorul uman primeste doar o scanteie din iluminarea divina atunci cand Eu Ma manifest cu scopul de
a va preda invataturile Mele. Care este acela dintre voi care poate receptiona si primi in totalitate esenta
Cuvantului divin? Nici unul dintre voi! Cu adevarat va spun, de aceea, ca inca nu cunoasteti Cuvantul Divin.
57. Cuvantul Divin este viata, dragoste si Cuvant izvorand din Dzeu. Desi vorbitorul uman este capabil sa
capteze si sa transmita doar un atom din splendoarea acestuia, acel atom contine in el infinitul, absolutul si
eternul din esenta acestor invataturi.
58. Daca doresc sa Ma dezvalui omului cu scopul de a-l invata despre Mine, Eu pot face aceasta in doua
feluri: prin fapte marete sau prin manifestari limitate si mici. Toate lucrurile reflecta prezenta Mea ,caci Eu sunt
prezent pretutindeni. Toate lucrurile in Univers au fost create in mod perfect, de la cea mai mica creatie
cunoscuta, pana la cea mai mareata. Ca sa descopere perfectiunea din esenta si structura lucrurilor ,omul
trebuie doar sa observe, sa mediteze si sa studieze.(284,2-3)
59. Cuvantul Meu nu a venit din nou pentru a locui intr-un trup carnal uman. In aceasta era, Eu “locuiesc” in
nor, simbolul lumii de dincolo, de unde izvoraste Radiatia Mea Divina, care ilumineaza mintea vorbitorului
uman atunci cand o atinge.
60. Mi-a facut placere sa comunic cu omul in felul acesta, iar decizia Mea este perfecta. Eu cunosc omul
pentru ca l-am creat. Eu pot alege oricand sa ma servesc de creatia Mea in felul dorit de Mine, in special de
om pentru ca acesta este scopul pentru care l-am creat, ca sa Ma reprezinte pe Pamant, ca sa Ma manifest
prin el spre gloria Mea, atunci cand doresc sa o dezvalui umanitatii prin intermediul faptelor si
comportamentului uman.
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61. Omul este reflexia Mea, imaginea Mea, pentru ca el este inteligenta, viata, constiinta si vointa(liber
arbitru). Pentru ca el poseda cate o farama din fiecare din atributele Mele si pentru ca spiritul sau este etern,
de aceea a fost scris ca El este creat dupa imaginea Mea.
62. De multe ori, omul este mult inferior atunci cand el insusi se considera brav si extrem de merituos cand nu
isi da seama de aceasta si nu se asteata sa fie apreciat de Dzeu.(217,15-18)
63. Daca studiezi scriptura meditand putin asupra intelesului ei profund, vei observa ca, prin intermediul
tuturor profetilor, doar o singura esenta a fost data oamenilor prin Cuvant. Ei au oferit umanitatii mustrare,
revelatie, mesaje fara eroare, neafectate de conceptiile materialiste ale timpului respectiv, cult practicat de
marea majoritate. Predicand obedienta fata de Dzeu si respectarea legilor Lui morale, ei au ajutat umanitatea
sa mentina conexiunea cu Tatal ceresc.
64. Oameni! Nu observati cat de mare este similaritatea intre profetii din vechime si vorbitorii Mei de acum ai
timpurilor moderne? De asemenea, pe buzele lor puteti citi esenta legii Mele, prin gura lor curg cuvintele de
inspiratie divina si prin acestea vi se transmite voua, multitudinilor de oameni, indemnul vibrant de a-L cauta
pe Dzeu prin caile si mijloacele cele mai pure. Ei vorbesc fara nici o frica despre fanatici si oameni lipsiti de
iertare care inca exista printre voi. Ei isi indeplinesc misiunea de a preveni omenirea, punandu-se in slujba
Tatalui Ceresc, iar prin comportamentul lor, Tatal insusi vorbeste umanitatii si va ofera lectiile care deschid
noi cai de lumina catre adevaratul progres si reala civilizatie destinata oamenilor.
65. Oameni! Nu numai ca exista o mare similaritate intre profetii din vechime si vorbitorii mei moderni, dar
exista o adanca si perfecta conexiune intre ei. Cei din vechime au profetit despre vorbitorii acestor timpuri, iar
acestia din urma au servit scopul divin implinind cu umilinta profetiile predecesorilor lor.(162,9-11)
66. Nu toti dintre vorbitorii Mei au stiut sau dorit sa se puna la dispozitia Mea, ca sa Ma serveasca in acest fel
si de multe ori a trebuit sa trimit lumina Mea asupra intelegerii lor impure, acaparata de gandirea superficiala
sau chiar implicata in practica pacatului. Persistand in gresala lor, ei si-au atras asupra lor judecata Mea, caci
au fost privati de inspiratia divina a mintii, precum si de elocventa limbajului necesara exprimarii mesajelor
divine.
67. In aceste cazuri, multimile si-au acoperit urechile de la auzul acelor manifestari rudimentare, dar au primit
esenta Mea, deschizandu-si spiritul pentru a simti prezenta Mea. Oamenii s-au hranit si sustinut astfel, in
acele momente, doar cu esenta trimisa prin gratia Mea. Stalpul de rezistenta sau samburele de adevar al
mesajului, care nu provine de pe buzele lor, ci emana din Dzeu, strabate nealterat distanta pina la inteligenta
colectiva a publicului, fortand oamenii sa comunice cu Maestrul lor Invatator de la spirit la spirit, in ciuda
faptului ca ei nu erau pregatiti sa recepteze inspiratia divina in acea forma.(294,49)
FORMELE DE MANIFESTARE
68. Invataturile Maestrului incep intotdeauna in acelasi fel, pentru ca ele contin aceeasi unica dragoste divina.
Ele incep cu descrierea dragostei divine si se incheie cu iertarea si mila incluse in caritate. Dragostea si
caritatea sunt cele doua cuvinte in care este rezumata intreaga Mea invatatura care este despre nimic altceva
decat despre bunatate si mila. Aceste sentimente nobile sunt cele care dau putere spiritului sa se inalte la cer,
accesand acele taramuri de splendida lumina si adevar.(159,26)
69. Fireste, ai putea spune ca forma exterioara a limbajului in care am vorbit in cea de-a doua era si cea pe
care o folosesc acum sunt diferite, si partial doar sa ai dreptate, caci Isus a vorbit in termenii usuali ai orasului
-zonei in care a locuit, in acelasi fel in care, astazi, Eu va vorbesc in termeni ce sunt in conformitate cu
mentalitatea ascultatorilor (si scriitorilor) din prezent. Dar esenta care se revarsa prin acest cuvant este unica
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si inconfundabil aceeasi, inalterabila. Fireste, acest lucru trece neobservat celor cu inimile impietrite si mintea
blocata in idei preconcepute, gresite, caci ele nu provin din adevar(247,56)
70. O, iubiti necredinciosi! Veniti doar sa Ma ascultati mai des, cu regularitate, si veti vedea atunci cum
puterea Cuvantului Meu invinge indoiala voastra! Daca voua va pare ca forma Cuvantului Meu din vechime
nu este aceeasi cu cea relevata astazi, atunci concentrati-va atentia asupra continutului cuvantului si nu va
impiedicati de infatisarea exterioara a lui, ci mai degraba cautati-i intelesul, miezul sau esenta si descoperiti
ca el este acelasi.
71. Sensul profund, adica esenta sau parfumul Cuvintelor Mele este acelasi, intotdeauna unic, tocmai pentru
ca Divinul este etern si neschimbabil. Dar forma pe care o imbraca revelatia care ajunge la tine si prin care Eu
iti fac cunoscuta inca o parte din Adevar, este intotdeauna conforma cu gradul de dezvoltare al inteligentei
tale, cu nivelul intelectual de dezvoltare pe care l-ai atins in acel moment.(262,45)
Prezenta fiintelor din lumea de dincolo in timpul comunicarii Invataturilor lui Isus
72. Cu adevarat va spun, ca in momentele in care Cuvantul meu atinge corzile inteligentei umane, facand-o
sa vibreze, mii si mii de fiinte imateriale asista ca martori la acest fenomen al manifestarii Mele si Imi aud
vocea. Numarul lor este intotdeauna mai mare decat cel al fiintelor materiale prezente. La fel ca si voi, ele
urmeaza o cale de evolutie care le pare dificila, urcand incet, treapta dupa treapta, straduindu-se sa iasa din
intuneric si sa razbata pina in Imparatia Luminii.(213,16)
73. Acest Cuvant al meu, care se aude si se raspandeste pe Pamant prin mijloacele intelegerii umane, este
de asemenea auzit pe nivelul superior voua, de catre fiintele spirituale care il locuiesc, iar mai departe, pe
nivelurile inalte, de fiintele care se afla pe treptele acelea de evolutie. Acest concert, pe care Tatal, in cea dea treia era, il sustine spiritelor de pe toate nivelele, este universal.
74. Iata ce va spun voua si anume: Raza(radiatia) Mea este universala, Cuvantul si esenta Mea sunt de
asemenea universale, iar pe nivelul cel mai inalt atins de spirite, Cuvantul Meu se face auzit. Daca Ma auzi
acum, inseamna ca asisti la comunicarea Mea prin forma ei cea mai imperfecta, si anume omul.
75. De aceea trebuie sa te pregatesc pentru ca tu sa poti percepe si asimila comunicari mai avansate, astfel
ca, atunci cand patrunzi in lumea spiritelor, parasind lumea materiala, sa ne putem intalni pe un nivel
superior, de pe care tu sa auzi concertul pe care Tatal il sustine cu spiritul tau.
76. Astazi, tu te afli in stare materiala, stare in care iti refaci, hranesti si intaresti inima si spiritul cu acest
Cuvant, iar fiintele care te insotesc in calatoria terestra, prieteni sau rude, se afla pe diferite nivele de evolutie
cand aud acelasi Cuvant. De aceea, pentru ei, sensul si semnificatia Cuvantului este diferita, chiar daca ei
experimenteaza aceeasi placere,revigorare,comfort si hranire spirituala(paine).(345,81-82)
77. Eu trimit cate o raza a Luminii Mele fiecarei lumi din Univers. Acea raza atinge lumea voastra materiala
sub forma cuvintelor, in timp ce in alte lumi, ea apare sub forma inspiratiei.
78. Toate spiritele se vor uni in lumina razei Divine, caci ea este cea care le ghideaza spre Imparatia care a
fost promisa tuturor celor care sunt, din punct de vedere spiritual, particule(scantei) din divinitatea
Mea.(303,13-14)
Limitele temporale ale acestei Manifestari Divine
79. Imparatia Mea descinde asupra omenirii suferinde, iar Cuvantul Meu este rostit prin cei alesi in acest scop
9

din aceasta perioada, astfel incat,ei,cei care Ma aud, devin consolarea umanitatii.
80. In toate timpurile am avut(comunicat prin) intermediari intre Divinitatea Mea si oameni. Cei simpli si
modesti in inima lor au fost intotdeauna cei care M-au servit astfel, punandu-se la dispozitia Mea. Eu imi
pregatesc noii mesageri ai Invataturii Mele, astfel incat aceasta veste buna sa trezeasca omul din amortirea
lui, la viata spirituala de care este privat.
81. O, cat de multi si raspanditi pretutindeni sunt cei meniti sa poarte o nobila misiune spirituala pe pamant! Ei
se vor trezi, iar progresul lor spiritual se va manifesta in primul rand asupra lor insisi, transformandu-i in fiinte
utile,de ajutor altora, prin nobletea sentimentelor lor. Ei vor fi modesti, traind un stil de viata simplu si umil si
nu se vor lauda niciodata cu superioritatea lor.(230,61-63)
82. Doctrina Mea trebuie sa ramana pura atunci cand atinge nivelul de intelegere al umanitatii, astfel incat,
omul sa se ridice ca sa implineasca Legea Mea si sa imbratiseze cu bucurie crucea salvarii Sale.
83. Eu voi implini promisiunile facute umanitatii, caci promisiunile Mele sunt indeplinite intotdeauna. Voi trimite
oamenilor aceste invataturi, prin discipolii Mei, care vor ajuta omul sa se pregateasca sa comunice cu Mine
de la Spirit la spirit, caci dupa anul 1950 nu Ma voi mai manifesta pin vorbitori umani.(291,43-44)
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