AL TREILEA TESTAMENT CAPITOLUL 5... MOTIVATIA DIVINEI REVELATII
VOIA LUI DZEU CA UMANITATEA SA FIE RASCUMPARATA
1. Daca nu ar exista ignoranta pe Pamant, nici suferinta, mizerie si varsare de sange, nu as avea
nici un motiv sa fac ca Spiritul Meu(invizibil) sa se materializeze(partial) pana la gradul de a se face
simtit de oameni, prin intermediul intelectului sau simturilor fizice de care dispun in plan fizic.
Oricum,(chiar si fara acestea), omenirea inca are nevoie de Mine, si de aceea, pentru ca stiu, ca
doar dragostea Mea te poate salva in momente ca acestea, de aceea, iata ca, am revenit !
2. Daca nu te-as iubi, de ce Mi-ar pasa de faptul ca suferi sau ca strigi de durere in mijlocul
circumstantelor si al realitatilor pe care singur ti le-ai creat si transmis din generatie in generatie?
Dar Eu sunt TATAL tau ADEVARAT, omule, si pentru ca, la fel ca un tata, ce simte durerea copilului
si participa la ea, se recunoaste in el, fiindca acesta este o particica din el insusi, de aceea, in
calitatea Mea de TATA SUPREM AL TAU(tata creator al lui Adam,primul om), am venit sa iti dau
lumina adevarului, care este VIATA pentru spiritul tau, in fiecare din cuvintele si inspiratiile Mele
divine(178,79-80).
3. Iata-Ma aici, la poarta inimii tale, chemandu-te: Chiar credeai ca Pacea Mea poate fi deplina si
completa, in timp ce viata ta este o continua lupta? De aceea, iata ca, am venit, ca un razboinic
atotputernic si invincibil, sa lupt impotriva intunericului si raului malefic din existenta ta, care iti
rapeste, in mod constant, pacea. Cu Mine au sosit de asemenea, spiritele binelui, de fapt, intreaga
lume spirituala benefica, aflata in subordinea Mea, pentru a executa munca necesara pentru a
duce la indeplinire voia Mea. Caci lupta va continua pina cand toti copiii Mei vor fi salvati din
gheara intunericului si a ignorantei, de cele mai multe ori, cauza suferintei de toate felurile. Dar
Eu nu Ma voi impune tie cu forta, nici nu-ti voi pricinui durere...Ci te voi transforma, incalzindu-te
la flacara dragostei Mele.(268,31)
4. Chiar daca cuvintele Mele nu vor fi pe placul tuturor si din nou ,ca in trecut, ii vor face pe cei
vinovati sa urasca raspandirea lor, ele vor grai adevarul. Fara sa acuz public, in fata altora, l-am
numit pe ipocrit, ipocrit, pe viclean viclean, iar pe adulterin, tradator… Adevarul trebuie sa iasa la
iveala din nou si sa fie dezvaluit oamenilor, caci a fost ascuns si umilit, blasfemiat si batjocorit, de
aceea a fost nevoie de interventia Mea, pentru a-l restaura, restabili in lumina, in locul de onoare
ce i se cuvine.(142,31)
5. Nu o singura data, ci de multe ori, si in diferite feluri, am promis si anutat noua mea venire
discipolilor Mei. Am profetit semnele dupa care veti cunoaste apropierea ei: semne din natura,
evenimente politico-militare(razboaie mondiale) si coruptia pacatului ajunsa la apogeu in viata
sociala, economica si culturala a omului. Pentru ca omul sa nu cada din nou prada confuziei
mentale, asteptandu-se sa Ma vada din nou in forma fizica, am facut cunoscut oamenilor ca voi
veni “intr-un nor”,adica in forma spirituala, in spirit.
6. Acea promisiune se implineste acum, caci iata, Maestrul, in spirit, vorbeste lumii prin purtatorii
sai de cuvant( servitorii Sai profeti ),ca este aici, “dupa cum a promis”. Printul Pacii si Regele
Imparatiei Cerurilor(Luminii) a venit sa construiasca o corabie gigantica, precum a construit Noe
pentru familia sa, in timpurile trecute, dar in care, acum, e spatiu suficient de refugiu pentru
salvarea intregii omeniri.(122,52-53)
7. Forma in care am venit sa Ma manifest acum, in cea de-a treia era, difera de cea din a doua era,
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dar scopul sosirii Mele este acelasi: salvarea umanitatii, caci umanitatea a fost prinsa intr-o
capcana, din care nu se poate elibera singura, iar in calea ei va intalni vartejul unei tornade total
distrugatoare, daca nu schimba directia in care evolueaza imediat, ca sa o poata evita.
8. Plasa tentatiei a fost aruncata cu toata puterea in calea omului, iar acesta i-a cazut prada usor,
in naivitatea lui copilareasca, band din cupa amaraciunii pana la ultima picatura si platind pretul
scump al suferintei, pentru ca din mijlocul confuziei sale, omul, in disperarea lui, sa strige din nou
la Mine, pentru ca TATAL cel datator de viata, sa fie din nou cu el.
9. Si iata ca Eu ii raspund omului ca il voi ajuta sa faca fata tuturor acestor lovituri, desi ele nu sunt
altceva decat consecinta neascultarii sale, desi ultima picatura de otrava nu a fost bauta inca.
Binecuvantati sunt cei care Imi aud si recunosc vocea, caci ei sunt intariti in credinta in Mine, iar
prin rugaciunile lor,(al noului “Israel”), cei slabi nu vor lesina din pricina durerilor ce se vor abate
asupra lor.(337,38)
10. Eu vin sa te caut cu o dragoste infinita, caci ti-am inzestrat spiritul cu atat de multe abilitati si
calitati deosebite, incat nu sunt dispus sa pierd nici macar unul dintre copiii Mei. Esti parte din
fiinta Mea si scanteie din spiritul Meu- Este oare de neconceput sa te caut cu atata ardoare si
dragoste?
11. Cand EU cobor ca sa-ti ofer Cuvantul Meu, intotdeauna scepticii sunt si ei prezenti in mijlocul
multimii, totusi Eu nu ii exclud, ci dimpotriva, lor le dau mai multa atentie si satisfactie, pt ca ei
sunt cei care detin cele mai multe intrebari in inimile lor, carora EU le raspund.
12. Astfel, ei ma intreaba acum, care este scopul celei de-a doua sosiri a Mea, iar Eu le-am
raspuns ca scopul EI este sa transforme omul, facandu-l capabil sa se intoarca la puritatea lui
originala. ”Sunteti dzei, (adica fiii lui Dzeu)...fiti deci desavarsiti, precum Tatal vostru
este!”(287,19-20)
ELIMINAREA ERORILOR SI A CULTELOR SUPERFICIALE
13 . Cea de-a treia era a sosit si este deja aici( ati intrat deja in ea) Aproape 2000 de ani au trecut,
de cand v-am dat Cuvantul Meu si totusi, Doctrina Mea nu este inca cunoscuta tuturor oamenilor,
nici inteleasa corect, caci nu sunt iubit de catre toti copiii Mei. Totusi, toti cred intr-un Dzeu unic,
Spirit Divin, cel care SUNT EU, Ma cauta si Ma onoreaza. Totusi, nu vad unitate intre oameni, nici
aceeasi credinta, nici aceeasi cunoastere, nici acelasi nivel de evolutie spirituala. Si pentru acest
motiv, am venit in persoana Duhului Sfant ,ca sa va unific in Mine. Si nu numai atat, dar si ca sa va
perfectionez, cu doctrina Adevarului Meu, cu permanenta Cuvantului Meu imuabil, cu legea
dreptatii si a dragostei Mele.(316,4)
14 . Manipularea mentala, lipsa credintei si nerespectarea adevarului sunt intunecimi ale spiritului
datorita carora umanitatea este astazi pierduta. O, cat de multi sunt cei care se nasc azi si umbla
fara sa stie unde merg si fara sa le pese!
15 . Am stiut ca omul va ajunge in situatia aceasta, plina de durere, confuzie, nesiguranta si
scepticism.(necredinta). Si pentru ca am promis sa vin sa te salvez din acest intuneric, iata,
EU,Spiritul ADEVARULUI, iti vorbesc acum! De ce oare iti doresti sa Ma vezi in trup fizic? In ce
scop? Oare nu iti amintesti ca, inainte de a muri, ti-am promis ca te voi astepta in Imparatia Mea,
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unde iti voi pregati un loc conform meritelor tale? Prin aceasta ti-am dat de inteles ca spiritul
omului este etern si nemuritor. (99,7-8)
16 .Cuvantul Meu ,in aceasta era, vine sa-ti aminteasca de trecut, sa explice “misterele” lui si sa-ti
dezvaluie ce te asteapta si ti se pregateste in viitor. Voi indrepta tot ceea ce omul a denaturat si
inversat, caci Eu, gelos pentru Adevar, vin cu sabia dreptatii si sarguintei Mele, sa distrug tot ce
este fals, sa daram ipocrizia si minciuna, si sa dau afara schimbatorii de bani(valori) din templul
ADEVARULUI.
17 . Intelege ca nu trebuie sa cauti in carti, in sfaturile sau regulile oamenilor, adevarul despre
salvarea proprie.
18 . Caci toti sunteti meniti salvarii. Totusi, nici unul dintre voi nu se situeaza pe un teren ferm si
stabil in privinta aceasta. Pentru ca sunteti naufragiati in mijlocul unei nopti furtunoase, in care
fiecare dintre voi lupta pentru el insusi, fara sa-i pese de fratele sau vecinul lui, din cauza ca
propria viata ii este in pericol.
19 . Si intra-devar iti spun, ca sunt singurul Tau salvator, Cel care soseste inca o data, in cautarea
celor pierduti, pentru ca s-au indepartat de Legea Mea. Eu vin sa-ti luminez calea, astfel incat sa
poti trage la tarm, in taramul acela minunat, care iti este rezervat si te asteapta, in sanul caruia
sunt depozitate toate comorile si deliciile spiritului.(252, 37-40).
20 .Daca in timpurile trecute au fost formulate interpretari gresite ale Cerintelor(Poruncilor)
Divine, in acest timp, de asemenea, doctrina Mea a fost distorsionata si falsificata, acest lucru
facand necesar ca insusi Maestrul sa revina, pentru a te ajuta sa elimini erorile din mintea ta,
pentru ca, dintre oameni, foarte putini sunt cei care reusesc sa se elibereze singuri din lanturile si
mrejele confuziei.
21 . Sigur ca am promis aceasta inca de atunci, dar, de asemenea, am explicat si de ce va fi
necesar, si anume, pentru ca umanitatea, in acele timpuri( pe atunci viitoare), va fi atat de orbita
spiritual, incat, va fi convinsa ca se afla pe calea cea buna, in timp ce va fi complet straina, atat de
Legea Mea precum si de aplicarea Ei. Despre acele timpuri am profetit ca vor “gazdui” sosirea
Mea.(264,35-36)
22 . In cea de-a doua era, Cristos, acelasi cu Cel care iti vorbeste acum, a fost facut om si a locuit
pe Pamant, dar acum, El vine in Spirit, sa implineasca o promisiune data umanitatii, aceea de a
reveni in alt timp, sa aduca comfortul suprem si lumina adevarului, clarificand si explicand tot
ceea ce a fost revelat umanitatii.(91,33).
23 . Umanitatea este dezorientata, dar Eu am venit sa-i conduc la lumina Duhului Sfant, astfel
incat, ei sa recunoasca Cuvantul Meu, dupa esenta continutul Lui.
24 . De-a lungul timpului, scripturile lasate de apostolii Mei, au fost alterate de catre oameni, de
aceea exista diviziunea in mai multe religii care difera intre ele. Dar Eu am venit sa clarific toate
invataturile Mele si sa unesc umanitatea intr-o singura lumina si o singura vointa. (361,28-29)
25 . Astazi, o noua era incepe pentru omenire, era in care umanitatea va cauta o mai mare
libertate in gandire, iar omul va rupe lanturile sclaviei spiritului lui, pe care, de atata vreme, le tara
dupa el... Este timpul in care vei vedea oamenii rupand barierele si abandonand fanatismul, in
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cautare de hrana spirituala si lumina adevarata. Si iti spun cu certitudine ca acela, care, doar
pentru o clipa, a gustat din fericirea de a experimenta meditatia, calatoria astrala si practica
cunoasterii prin revelatie divina, nu se va intoarce de buna voie la vechile metode si la
captivitatea lui, caci ochii sai au vazut lumina adevarata, iar spiritul lui a gustat din extazul mistic
al libertatii.(287,51)
26 . Am stiut ca, de la o generatie la alta, omul va mistifica adevarul Meu, va trada Doctrina Mea si
Legea si va falsifica adevarul. Am stiut ,de asemenea, ca oamenii vor uita promisiunea Mea, de a
Ma intoarce, si vor inceta sa se mai considere frati, doar ca sa se dedea la crima, folosind armele
cele mai crude, si mijloacele cele mai josnice, perfide si miselesti.
27 . Dar timpul si data profetite au sosit si iata ca Ma aflu aici. Nu judeca forma, in care am ales sa
comunic cu umanitatea de data aceasta, caci nu tie ti se cuvine a Ma judeca pe Mine, ci Mie imi
revine judecata umanitatii, caci iata, vremea judecatii ei a sosit.
28 . Iata ca am venit sa instaurez o imparatie in inimile oamenilor, nu o imparatie materiala, asa
cum se asteapta multi, ci una spirituala, a carei putere vine din dragoste si din dreptate, nu de la
liderii lumii acesteia.
29 . Eu vad ca multi sunt surprinsi sa Ma auda vorbind in felul acesta, iar lor le spun: De ce va
place sa Ma imaginati intotdeauna imbracat in aur ,argint si pietre scumpe? De ce ati dorit
intotdeauna ca imparatia Mea sa fie din lumea aceasta, cand Eu am revelat mereu opusul, si
anume ca ea nu apartine ei?(279,61-64)
30 . Eu am profetit deja ca lupta va fi grea si intensa, caci fiecare considera religia sa ca fiind cea
perfecta, ca de altfel si propria conformare la ea. Dar daca toate acestea ar fi adevarate, nu as fi
avut nici un motiv sa vin sa-ti vorbesc in aceasta era.
31 . Eu, acum, iti transmit o doctrina fundamental spirituala, pentru ca vad cum paganismul
conduce in modul vostru de a Ma adora si de asemenea, vad cum, samanta fanatismului v-a
otravit sufletele cu ignoranta si ura.
32 . Lumina este sabia pe care o port in mana, caci Eu sunt razboinicul si regele care vine sa
distruga tot ce este deplorabil, malefic si fals. Cand lupta Mea va fi incheiata, iar inimile oamenilor
vor invata sa se uneasca in traiul lor bazat pe rugaciune, atunci, urmand ghidarea spiritelor
voastre, Imi veti descoperi prezenta in Lumina infinita, inconjurat de Pacea eterna. Atunci ii voi
spune omului : Aceasta este Imparatia Mea. Eu sunt regele tau. De aceea exist si de aceea te-am
creat : ca sa conduci, ca sa domnesti, ca sa porti de grija.(279,72-74) Clarificari despre viata
adevarata
33. Toti oamenii stiu ca Eu sunt Tatal creator al intregii creatii, si ca destinul tuturor fiintelor este
in Mine(depinde de mila si de voia Mea). Totusi, nu am primit din partea lor nici atentie, nici
respect! Ei cred ,de asemenea, ca ei, la randul lor sunt domni-tori si ca au putere asupra semenilor
lor umani si asupra destinelor lor. De ce ar trebui, atunci, sa se inchine Mie, gandesc ei?
34 . Cu acest mod de gandire si atitudine mentala, omul a pus din greu la incercare rabdarea Mea
si a sfidat justitia Mea. I-am dat timp sa caute adevarul dar, omul nu a dorit nimic de la Mine. Am
venit in persoana in calea lui: am venit ca TATA si nu M-a iubit, am venit ca Maestru
Invatator(“guru”,mentor),dar nu M-a inteles, iar acum, intrucat a devenit necesar sa salvez
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umanitatea, iata ca vin ca Judecator. Stiu, de asemenea, ca si de data aceasta, omul va respinge
dreptatea Mea, se va razvrati impotriva ei, caci, nici ca judecator, nu Ma va intelege, caci va
declara ca “Dzeu se razbuna”.
35 . Eu as vrea ca toti sa poata intelege ca Dzeu nu are ganduri sau dorinta razbunarii, nici nu
induce durerea, pentru ca dragostea Lui este perfecta...Voi atrageti asupra voastra toate
suferintele prin liberul vostru arbitru, ignorand Legea Mea si abuzand de clementa Mea. Justitia
Mea divina este mai presus de durere si mai presus chiar de moartea voastra fizica. Durerea,
esecurile, testele, prin care omul trece, sunt obstacole pe care omul le creaza intr-una, la
nesfarsit, pare-se, ignorand legea cauza-efect si culegand roadele specifice ale semintelor pe care
le planteaza (in planul mental colectiv din domeniul spiritual), in tot ceea ce face in viata lui.
Pentru Mine, este suficient, ca, in fiecare din aceste momente de “pericol de moarte”, Eu sa trimit
lumina Mea calauzitoare spiritului respectiv, astfel incat, acesta, sa gaseasca iesirea din impasul in
care se afla “involuntar”, sau sa bea apa cunoasterii salvarii sale.(90,5-7)
36 . Spiritul Adevarului este cel care descinde din Inalt ca sa dezlege misterele, enigmele care te
sperie, caci te incercuiesc la tot pasul, doar EL poate sa-ti dezvaluie cunoasterea necesara, pentru
ca tu sa te bucuri de viata, care, altfel, este dificila si aproape imposibila tie...BALSAMUL DIVIN
este cel care este turnat (din Inalt) pe ranile tale care te dor, ca sa te vindece, dovedindu-ti astfel
ca Justitia Divina nu este pedeapsa si cruzime razbunatoare , ci o corectie a dragostei, care te
poarta pe brate de la suferinta la vindecare, lumina, pace si fericire. (107,24)
37 . Intelege ca, cel caruia i s-a relevat o mica parte din acest adevar, rezervat spiritelor avansate,
devine permanent transformat de aceasta lumina, care ramane cu el. O data “initiat” in misterul
revelatiei Divine, el are acces la infinita intelepciune a adevarului si isi poate incepe “ucenicia” in
explorarea lui...Indiferent daca alege sa penetreze necunoscutele spatii locuite astrale, sau sa
revina pe Pamant prin numeroase re-incarnari, acea licarire divina, pe care spiritul o poarta cu el,
va tresari, la fiecare pas, din locul cel mai pur si mai profund al fiintei sale, uneori ca un
presentiment, alteori ca un fior energetic, sau ca un cantec celest, care ii umple inima de placere,
dar intotdeauna ca un dor fara sat, inexplicabil, de intoarcere acasa...la locuinta sa regala, din
sanul Creatorului Tata Celest. Doctrina Mea este fericirea si inseamna totul pentru acele
spirite..care se intorc la incarnarea terestra..Spiritul pare sa-si uite trecutul, dar, in realitate,
cunoasterea Invataturii Mele nu se pierde niciodata, caci este intiparita adanc in fiinta lui, prin
sangele lui (in formula sa genetica ADN), in constiinta lui, prin moralitate...este insasi natura lui,
TOTUL.
38 . Celor care se indoiesc de faptul ca acesta este Cuvantul Divin, care vorbeste oamenilor, in
acest moment, loc, si in aceasta forma, le spun sa analizeze esenta, continutul acestor mesaje si
daca descopera lumina si adevar folositor in ele pentru umanitate, sa le aplice ca norma in
actiunile lor pe Pamant, ca sa “culeaga” si sa se bucure de rezultatele obtinute din practica
Doctrinei Mele...caci ea le va transforma viata.
39 . Eu stiu ca ceea ce iti ofer este intelepciune adevarata. Ceea ce omul crede sau nu, nu schimba
cu nimic adevarul Meu, nici macar un atom din El. Dar este necesar, pentru om, sa aiba
certitudine in viata lui, despre tot ceea ce cunoaste, crede sau iubeste, de aceea, uneori, in
manifestarile Mele, ma plasez la nivelul umanitatii, ca ei sa poata intelege modul in care Eu
gandesc, ca sa poata ajunge sa ma cunoasca, ca sa poata imita modelul Divin, singurul
infailibil.(143,54-56).
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40 . Conceptia omului despre Dzeu, TATAL CREATOR este extrem de redusa si limitata in prezent,
cunoasterea lui spirituala este aproape nula, iar credinta lui foarte slaba.
41 . Religiile dorm de secole, stagneaza, iar daca se trezesc din cand in cand, o fac doar in mod
interior, fara sa aiba curaj sa paseasca in afara gardului autoimpus al traditiilor “seculare”.
42 . Intotdeauna va fi sarmanul, nebagatul in seama, umilul, omul simplu, cel care va rupe
lanturile acelei inchisori, in cautarea adevarului, a progresului, a unei calitati a vietii mai bune,
traite in lumina libertatii, care sa-i umple orizontul pur. Ei, cei sarmani, vor inalta strigatul de
alarma si vor suna clopotul ce va marca inceputul EREI SPIRITUALITATII, care are la baza noile
Mele REVELATII.
43 . Iata ca omul doreste sa elucideze misterul vietii de dupa moarte, iar umanitatea vrea sa
exploreze si sa descopere legile(“necunoscute”) ale vietii spirituale, ale acelei existente, care
urmeaza dupa moartea trupului fizic, pe care nimeni nu o poate evita. Iar motivul acestei cercetari
este tocmai faptul ca, aceasta existenta pare sa fie cea obligatorie si imposibil de inlaturat, spre
deosebire de cea fizica, care este optionala si doar deschide calea catre cealalta, a carei
importanta prevaleaza.
44 . Oamenii intreaba, cer lumina din partea milei ceresti, pentru ca simt ca trebuie sa se
pregateasca pentru acea calatorie inca de aici...Dar tot ce primesc ca raspuns, este doar faptul ca,
viata spirituala este invaluita in mister, iar a incerca sa indepartezi valul ce o acopera, inseamna
blasfemie impotriva lui Dzeu si nebunie pentru mintea umana.
45 . De aceea, cu adevarat va spun, ca cei care inseteaza dupa aflarea acestui adevar, nu vor gasi
fantana care sa le astampere setea in aceasta lume...Eu insumi voi fi cel care voi turna acele rauri
de intelepciune din Inalt, ca sa ii hranesc. Voi revarsa fantana adevarului peste orice spirit si orice
minte, astfel incat , “misterele” sa fie distruse, caci, inca o data iti spun, nu Eu sunt cel care am
mistere de ascuns omului, ci omul insusi le-a creat, in scopul de a se indeparta pe sine si pe
semenii lui de Mine.
46 . Daca iei in consideratie faptul ca Tatal este infinit, iar voi sunteti doar scantei-particule din
acest intreg infinit, atunci, da, este corect sa spui ca, intotdeauna iti ramane ceva necunoscut din
Tatal, care reprezinta inca un mister pentru tine, dar faptul ca tu nu stii cine esti in eternitate, in
spatiul spiritual, faptul ca voi insisi sunteti un mister impenetrabil voua, si faptul ca trebuie sa
asteptati clipa mortii pentru ca aceste necunoscute sa vi se dezvaluie, incetand sa mai fie enigme
pentru voi, acestea toate, nu sunt dictate de Mine si nu provin din adevar!
47 . Ca in timpurile trecute nu ti s-a vorbit asa, nici nu ai primit vreo invitatie clara de a accesa (
intra in) taramul lumii spirituale, este corect si adevarat, dar aceasta nu s-a intamplat, pentru ca
nu exista nevoia urgenta de cunoastere spirituala, pe care omenirea o simte acum, nici nu era
omenirea pregatita mental sa inteleaga spiritualitatea ca univers paralel. Daca dintotdeauna ai
cautat si cercetat domeniul spiritual, ai facut-o din curiozitate, nu din necesitate, asa cum se
impune acum, dintr-o foame reala pentru adevar.
48 . Pentru ca omul sa gaseasca drumul spre lumina adevarului, si sa fie apt sa recepteze acele
rauri de intelepciune ale fantanei vietii, trebuie sa lase de-o parte adoratia idolatrica, mistificata,
si sa stearga fanatismul (religios) din inima sa, punand Adevarul si cautarea lui mai presus de
orice…Indata ce vei simti prezenta Dzeului unic, viu si atotputernic, in inima ta, din adancul
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sufletului , va izvori o noua rugaciune, necunoscuta tie inainte, plina de emotie si sinceritate,
complet elevata si tandra, care este adevarata rugaciune, relevata tie de catre Spirit.
49 . Acesta este inceputul elevarii tale, ascensiunii spiritului tau spre perfectiunea divina, primul
pas, pe drumul spiritualitatii, catre lumina si libertate. Daca Spiritul poate dezvalui omului
adevarata rugaciune, El poate, de asemenea, sa-i descopere toate darurile pe care le poseda,
precum si felul in care sa le cultive, dezvolte si foloseasca umbland in lumina, pe calea
dragostei.(315,66-75)
50 . S-ar putea sa gasesti in noua Mea manifestare, aceleasi invataturi cu cele din a doua Era, dar
de data aceasta, Eu am venit cu lumina Duhului Meu Sfant, sa iti dezvalui inimaginabilul,
impenetrabilul, iar in comunicarea de la Spirit la spirit, am sa continui sa descopar noi si
importante mari lectii. Iti voi explica ce contin cele sase sigilii in acest stadiu al revelatiilor, pentru
ca sa te poti pregati pentru vremea cand voi deschide cea de a saptea pecete. Si astfel, vei incepe
sa cunosti adevarul ascuns tie de un val impenetrabil, vei descoperi ca domeniul spiritual este
sediul tuturor spiritelor, si de asemenea,ca locuintele minunate din lumea de dincolo, te asteapta
ca rasplata pentru orice munca vei fi depus pe pamant, in dragoste si caritate fata de semenii tai.
(316,16)
DEZVOLTAREA, SPIRITUALIZAREA si SALVAREA OMENIRII
51 . Nu iti predau invataturile Mele doar ca pe un set de reguli morale, care sa-ti restrictioneze
trupul fizic de la comiterea “pacatului”, ci ca pe un instrument cu ajutorul caruia poti obtine un
inalt grad de elevare spirituala, pe calea ascensiunii spiritului tau spre perfectiunea divina.
52 . Nu vin sa creez o noua religie printre oameni, iar Doctrina Mea nu reneaga nici o religie
existenta, bazata pe Adevarul Meu. Acesta este un mesaj al dragostei divine pentru toti, o
chemare catre toate institutiile. CEL care intelege scopul Divin si se conformeaza perceptelor
Mele, se va simti ghidat spre progresul si elevarea spiritului lui.
53 . Cata vreme omul nu intelege sa faca efortul spiritualizarii in viata lui, pacea nu va fi niciodata
o realitate in lume. Pe de alta parte, cel care se conformeaza cu Legea Dragostei Mele, nu se va
teme nici de moarte, nici de Judecata care asteapta spiritul. Dupa cum corect stii, doar cand omul
ajunge in momentul mortii, este suspus Judecatii Tatalui, dar adevarul este ca acea judecata
incepe din momentul in care devii constient de faptele tale si simti chemarea constiintei tale, caci
Judecata Mea este intotdeauna asupra ta. La fiecare pas, fie ca el este in planul existentei fizice,
ori in planul spiritual, omul este subiectul judecatii Mele, dar in planul fizic, adesea, spiritul
omului, incarcerat in materie, devine surd si insensibil la chemarea constiintei Sale.
54 . Nu am venit sa-ti aduc aceste revelatii cu scopul de a-ti alina suferinta cu un balsam -leac
pamantesc. Am venit, prin aceasta manifestare, sa-ti ofer cea mai importanta lectie despre
evolutia ta spirituala. Daca scopul Meu ar fi fost sa-ti ofer un bun pamantesc, te-as fi incredintat
medicilor, carora le-am relevat secretele naturii si le-am dat intuitie in descoperirea
medicamentelor, ca sa poti beneficia de un tratament care sa-ti vindece ranile fizice…
55 . Dar Revelatia Mea vine sa-ti deschida orizonturile largi ale unei cunoasteri dincolo de
granitele planetei tale, ale infinitelor lumi invizibile care te inconjoara ...ale taramurilor spirituale,
care ti se deschid pe calea spre eternitatea, care iti este menita si (pre)destinata, cea care iti
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apartine prin drept divin.
56 . Doctrina Mea spirituala are multiple scopuri: unul este sa aline spiritul instrainat in exilul sau
terestru, asigurandu-l ca Dzeu,Tatal lui iubitor, il asteapta si il doreste cu ardoare, sa se intoarca in
Imparatia pacii Sale, iar altul este sa ii descopere darurile si talentele cu care Tatal l-a inzestrat, sai arate cat de multe abilitati si facultati i-au fost puse la dispozitie, ca el sa progreseze, sa aleaga
calea dificila a elevarii sale, sa obtina salvarea prin credinta si merit, sa o mentina si sa atinga
perfectiunea.
57 . Acest Cuvant poarta mesajul spiritualizarii fiintei umane, prin care, omului, i se deschid
“ochii” sa perceapa planul etern, spiritual, din spatele iluziei, pe care omul o numeste in mod
gresit “realitate”, numai pentru ca o poate atinge cu degetele, vedea cu ochii fizici, dovedi
stiintific cu formulele descoperite de el, uitand complet ca, existenta in planul fizic este
tranzitorie, fiind generata de planul etern, spiritual, din invizibil, pe care il ignora complet,
suferind consecintele grave ale stagnarii si involutiei spirituale.
58 . Transmite acest mesaj din poarta-n poarta, de la o natiune la alta, plantand in sufletele
oamenilor samanta luminii, a pacii si a mangaierii, astfel incat, omul, sa se opreasca pentru o
clipa, din alergatura sa egocentrica, dand un ragaz spiritului sa contemple fragilitatea lumii fizice.
Amintindu-si ca este trecator prin experienta lumii fizice si ca orice clipa poate fi ultima, spiritul
omului, va ajunge astfel, sa recunoasca faptul ca, de munca lui si de tipul semintei cultivate in
prezentul temporar al “sechestrarii” in interiorul materiei, depinde fructul pe care il va culege in
planul “astral,” in care, va continua sa existe, dupa moartea trupului fizic. (322,44-46).
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