
 

CAPITOLUL 17: Noua modalitate de adorare( onorare, sarbatorire, 
      respectare) a lui DZEU! 
 

                            Evolutia modului de slujire a lui Dzeu 

 

1. Oh, cat de incet avanseaza omenirea pe calea spre perfectiunea 
morala dorita de EL, in modul in care alege sa Il serveasca, sa Il 
onoreze(adore) pe Dzeu si sa se puna in slujba Lui! 

2. De fiecare data cand iti aduc o lectie noua, iti pare prea avansata ca sa 
o poti intelege si aplica, in stadiul de evolutie in care te afli! Dar tu 
neglijezi sau te prefaci ca uiti faptul ca Eu iti pun la dispozitie o intreaga 
era pentru a ajunge sa asimilezi lectia respectiva si sa o integrezi in 
viata ta proprie!(99,30-31) 

3. Jertfele animaliere, care erau oferite pe altarul Lui Jehova, desi erau 
acceptate de Dzeu, nu erau forma adecvata de sacrificiu, prin care 
omul trebuia sa-si purifice si elibereze sufletul de incalcarile si 
pedeapsa Legii! De aceea, atunci, am venit in forma umana a lui Isus, 
ca sa iti predau comanda divina, prin care, sunteti datori sa va iubiti unii 
pe altii, astfel incat jertfele sa nu fie necesare, caci ele nu ii fac nici o 
placere lui DZEU! Fiindca El doreste MILA si fraternitate, caci El este 
mai mult decat dreptatea, El este DRAGOSTEA IMPARTIALA, care sta 
la baza dreptatii! De aceea v-am spus: ”iubiti-va unii pe ceilalti, asa cum 
v-am iubit Eu!” 

4. Astazi, am venit sa va spun ca lectiile dragostei, predate de Mine prin 
faptele lui Isus, in cea de-a doua era, au fost de multe ori gresit 
interpretate, uneori falsificate, alteori total ignorate. De aceea, am 
revenit, asa cum am anuntat, pentru a explica si clarifica invataturile 
transmise. Sacrificiul Meu, din acea perioada, a facut nu numai ca 
numeroase jertfe ritualice sa fie evitate, dar a si adus o modalitate de a-
L onora pe Dzeu mai elevata, anuland cruzimea practicilor anterioare. 

5. Noua Mea manifestare din aceasta era, va permite omenirii sa 
inteleaga faptul ca, formele simbolice nu trebuie adoptate orbeste, fara 
a le fi fost inteleasa mai intai semnificatia, pentru ca ele sunt doar o 
metaforica reprezentare a lectiilor Mele, care detin, in esenta lor, 
importanta.(74,28) 

6. Rugaciunea este calea spirituala de comunicare cu Divinitatea Mea, pe 
care am inspirat-o omului, pentru a o folosi mai ales in vremurile de 
grea incercare, de aceea ea se manifesta prin om ca o nazuinta  a 
spiritului, un refugiu si o cale de scapare din impresurarea intunericului. 

7. Cel care nu stie ce inseamna adevarata rugaciune, nu poate intelege 
bucuria pe care o contine, sursa de sanatate si gratie care este 
inmagazinata in actul ei. Ei simt nevoia de a vorbi cu Mine si de a-Mi 
prezenta petitiile lor, dar, lipsiti fiind de spiritualitate, li se pare ca 
cererile lor nu au greutate in fata Mea, daca nu sunt insotite de ofrande 
materiale, prin care sa Ma flateze, ca sa le raspund… 



8. Aceasta este mentalitatea care a dus la caderea omenirii in 
superficialitate in abordarea si slujirea, adorarea Mea, creand idolatria 
si fanatismul, onorarea Mea externa, doar de forma, innecand spiritul 
uman si deprivandu-L de comunicarea directa cu Mine, care este rodul 
rugaciunii ca stil de viata, secretul libertatii lui, menit si destinat omului 
pentru sfintirea(perfectionarea morala) Lui! Numai atunci cand durerea 
atinge limita fizica insuportabila, spiritul uman renunta la ceremonii si 
idoli si se elibereaza inaltandu-si glasul din adancul sinelui Sau, 
recunoscandu-Ma acolo, adresandu-Mi-se:” TATA, CREATORUL Meu!” 

9. Vezi oamenii ocupati in prezent cu razboiul? Chiar si in mijlocul lui, unii 
dintre ei au descopertit secretul rugaciunii, care se indreapta spre Mine, 
nascuta din adancul inimii, ca un protest impotriva materialismului, ce 
sta la baza razboaielor, ca un apel de urgenta la Mine, ca o cauza ce 
trebuie judecata de o curte suprema! 

10. Atunci cand se vad salvati ca prin minune, iar cererea lor este 
satisfacuta, ei redescopera singurul mod de a comunica direct cu Dzeu, 
prin vocea spiritului lor!(261, 22-24 si 27) 

 

RUGACIUNI PE DE ROST, LIPSITE DE DEVOTAMENT SI CREDINTA 

 

11. Oh, copiii Mei de toate credintele! Nu distrugeti cele mai nobile 
sentimente ale spiritului, nici nu incercati sa le inlocuiti cu practici superficiale 
sau forme de adorare exterioare! 
12. Daca o mama nu are nimic material de oferit copilului ei mult iubit, atunci 
il strange la pieptul ei, imbratisandu-l  cu dragoste, il binecuvanteaza din toata 
inima ei, il saruta privindu-l cu tandrete si il acopera cu lacrimile ei, dar 
niciodata nu incearca sa-l pacaleasca, prin gesturi lipsite de afectiune! 
13. Cum va puteti imagina ca Eu, Invatatorul Divin, as putea aproba faptul ca 
voi va multumiti cu practici lipsite de dragoste reala, esenta adevarului, 
incercand sa va amagiti spiritul ca a fost hranit cu lapte, cand de fapt el nu 
primeste nimic, ci devine mai infometat si insetat dupa adevar cu fiecare 
amagire, adancindu-se in ignoranta?(21,20-21) 
14. RUGACIUNEA este o binecuvantare atat de mare, lasata omului, de catre 
Dzeu, incat, ea construieste scara pe care urca spiritul in ascensiunea lui 
spre elevare, ea este singura arma cu care se poate apara impotriva unui 
dusman mai puternic si mai numeros decat el, ea este cartea din care isi 
extrage toata cunoasterea de care are nevoie, ca sa se autoeduce, si 
balsamul vindecator, de care se foloseste(cu care se unge) pentru a-si 
vindeca toate bolile si ranile! 
15. Adevarata viata de rugaciune a disparut de pe fata pamantului! Oamenii 
nu se mai roaga, iar cand incearca sa o faca, in loc sa-Mi vorbeasca cu 
spiritul lor, din adancul inimii, ei se folosesc de vorbe goale, ritualuri si obiecte 
materiale infatisand idoli...Cum ar putea ei, in aceste conditii, obtine 
miracolele cerute, daca se folosesc de forme materiale si adopta practici care 
niciodata nu au fost predate sau incurajate de Marele Invatator ISUS? 



16. Este absolut necesar ca adevarata practica a rugaciunii sa fie restabilita 
in vietile oamenilor si iata ca Eu insumi vin din nou sa reamintesc oamenilor 
aceasta tehnica spirituala infailibila!(39,12-14) 
17. Invata-i pe fratii tai cum sa se roage si fa-i sa inteleaga ca trebuie sa 
comunice cu Creatorul lor prin intermediul spiritului lor! Altfel, rugaciunile lor 
sunt doar expresii ale suferintei materiale, consecinta lipsei de elevare 
spirituala, plansul lor, incarcat de frica, face dovada lipsei de incredere in 
Mine, si a unei cautari a lui Dzeu din interes, nimic altceva decat o expunere 
a indisponibilitatii de a se conforma Legii Mele prin ascultare! 
18. Fa-i pe fratii tai sa inteleaga ca nu este nevoie sa-si supuna trupul fizic la 
suferinte groaznice ca sa-Mi trezeasca mila si sa obtina indurarea Mea! Cei 
care procedeaza astfel sau fac penitenta, nu au nici cea mai vaga ideea 
despre ceea ce Imi face placere din comportamentul omului, nu stiu ce 
ofrande asteapta Dzeu de la om, nici nu au habar despre cat de mult sunt 
iubiti si cata mila are TATAL lor pentru ei, desi EL le-a aratat-o deja! 
19. Crezi ca imi este necesar sa-ti vad lacrimile siroindu-ti pe obraji sau 
durerea din inima-ti franta pentru ca sa Ma induiosezi si sa-ti permit sa castigi 
compasiunea si mila Mea? Daca gandesti astfel inseamna ca Imi atribui 
implicit, raceala distanta fata de om, dispret fata de suferinta lui, egoism si 
lipsa de sensibilitate! Poti sa Il imaginezi pe Dzeu avand toate aceste atribute 
josnice si sa pretinzi ca il iubesti? 

20.Cat de putin ti-a pasat sa studiezi despre Mine, ca sa ajungi sa Ma 
cunosti, daca te comporti astfel! Si asta se intampla pentru ca nu ti-ai educat 
mintea sa gandeasca de comun acord, adica in armonie cu spiritul tau! 
(278,17-20) 
21. Paraseste Pamantul pentru cateva clipe acum (detaseaza-te de toate 
preocuparile pamantesti care te ingrijoreaza pentru o clipa), inalta-ti spiritul 
mai presus de mizeria terestra, daca vrei sa Ma cauti cu tot dinadinsul, adica 
pana Ma gasesti, caci Eu vreau sa ma las descoperit de catre tine! 
22. De secole intregi, omenirea intreaga a fost ghidata gresit in maniera ei de 
a se ruga, de aceea, nici nu si-a indreptat calea spre viata, in loc de 
autodistrugere, nici nu a iluminat-o cu dragostea Mea, oferita fara plata! Caci 
ei s-au rugat cu simturile lor fizice, nu cu spiritul! 
23. Idolatria, catre care omul este atat de usor de inclinat, a actionat ca o 
otrava in viata omului, nepermitandu-i sa guste din deliciul spiritual al 
rugaciunii interioare!!! 
24. O, cata suferinta omul si-a atras asupra lui si a trebuit sa indure, doar din 
pricina faptului ca nu a stiut cum sa se roage! Si totusi, este firesc sa fie 
astfel: caci fiinta umana nu poate avea nici o putere spirituala, ca sa reziste 
incercarilor vietii, daca nu face nici un efort, pentru a se apropia de sursa 
insasi a vietii, care exista in Spiritul Meu! Iata ca ei Ma cauta in intuneric, 
bajbaie prin adancimile abisului, chiar si atunci cand pot iesi la lumina, sa Ma 
caute pe inaltimi! 
 
 
 



25. O, daca omul contemporan ar intelege puterea ascunsa in tehnica 
rugaciunii! O, cate lucrari supranaturale ar savarsi, si cat de avansata ar fi 
omenirea acum datorita lor! Dar s-au concentrat asupra obtinerii avantajelor 
materiale atat de mult, incat iata ca incearca astazi sa prinda chiar si Divinul 
intr-o forma materiala, una pe care sa o poata vedea si atinge,( in nebunia 
lor!)(282,61-64) 
 

                                   ADEVARATA RUGACIUNE 

 

26. Eu ii binecuvantez pe cei care se roaga si cu cat rugaciunea lor este mai 
elevata spiritual, cu atat mai profunda este pacea pe care le-o dau si pe care 
ei o simt! 
27. Este usor de inteles faptul ca cei care considera ca trebuie sa se 
prostearna in fata obiectelor de cult (statui sau icoane) ca sa simta prezenta 
divina, nu cunosc senzatia spirituala a existentei Tatalui in inima lor! 
28. “Binecuvantati sunt cei care cred, desi nu vad ” am spus in acele timpuri. 
Si astazi o spun din nou, caci cei care isi inchid ochii refuzand tentatiile lumii 
materiale, isi activeaza vederea spirituala. Iar cel care se increde in prezenta 
Mea Spirituala, acela gaseste fericirea si se bucura de ea. 
29. Oare pana cand isi va priva umanitatea spiritul de placerea de a Ma simti 
in inima ei prin rugaciune directa? Oare ce anume se poate compara cu fiorul 
sfant al spiritului uman, delectandu-se in compania Mea, in timpul rugaciunii 
lui, adresate Mie? Nimic, pana atunci cand intelepciunea Mea ilumineaza 
vietile oamenilor, descoperindu-le adevarul si facandu-i sa-si inteleaga 
erorile. 
30. Acum este momentul propice pentru rugaciune si meditatie, dar o 
rugaciune lipsita de idolatrie si fanatism si o meditatie limpede, ancorata in 
cunoasterea profunda a CUVANTULUI MEU DIVIN! 
31. Orice loc si orice ora sunt potrivite pentru practica meditatiei si a 
rugaciunii. Niciodata, in invataturile Mele, nu am desemnat anumite locuri sau 
ore ale zilei pentru asta! Spiritul tau uman este mai presus de lumea in care 
locuieste temporar si nu poate fi limitat de catre ea...De ce atunci doresti si 
incerci sa Ma reduci la forme materiale, fie ele imagini sau regiuni(locuri), 
cand stii foarte bine, ca “Dzeu este Spirit” si deci, ca Eu sunt infinit?(in spatiu 
si timp) 
32. Cauza principala a saraciei spirituale si a tuturor problemelor pamantesti 
este tehnica gresit inteleasa si aplicata de rugaciune! De aceea, aceasta 
cunoastere, pe care o dezvalui acum oamenilor, trebuie sa fie raspandita si 
oferita intregii lumi!(279,2-7) 
33. Nu te rogi intotdeauna cu aceeasi pregatire anterioara, de aceea, nu 
intotdeauna experimentezi aceeasi pace sau inspiratie… 

34. Uneori reusesti sa iti elevezi spiritul si sa captezi inspiratia divina, alteori 
nu, ramanand complet indiferent. De ce atunci, te astepti ca, de fiecare data, 
sa primesti mesajele Mele in acelasi mod sau forma? Ce ai de facut este sa 
iti educi atat mintea, cat si corpul fizic, sa coopereze cu spiritul, in momentele 
de rugaciune… 



35. Spiritul este intotdeauna dornic si dispus sa comunice cu Mine, dar are 
nevoie de permisiunea trupului fizic, sa se detaseze, apoi elibereze de toate 
circumstantele vietii lumesti, ca sa se inalte spre Mine! 
36. Trebuie sa depui orice efort ca sa inveti sa practici corect tehnica 
rugaciunii, pentru ca cel care o detine, poarta cu el cheia sanatatii, a 
sperantei, a tariei spirituale(a integritatii morale) si a vietii eterne. 
37. Scutul invizibil al legii Mele il protejeaza impotriva tuturor pericolelor si 
tentatiilor. El va purta la sold o sabie invizibila, cu care va dobori orice 
dusman, care ar incerca sa-i blocheze drumul. In mijlocul furtunilor 
naprasnice, va avea in permanenta cu el o raza de lumina sa-i lumineze 
calea, iar miracolele Mele ii vor fi mereu la indemana, oricand ar avea nevoie 
de unul dintre ele, fie pentru el insusi, fie pentru prietenii lui. 
38. Practica rugaciunea corect! Preda aceasta tehnica tuturor, caci prin acest 
dar sublim al spiritului, oamenii viitorului vor capata forta sa-si transforme 
vietile, comunicand cu Mine de la spirit la spirit! 
39. Parintii vor fi inspirati, prin intermediul rugaciunii, despre felul corect in 
care sa-si ghideze copiii in viata! 
40. Cel bolnav isi va recastiga sanatatea prin rugaciune. Sefii de stat vor gasi 
intelepciunea de a rezolva problemele complicate ale tarii prin rugaciune, iar 
omul de stiinta va primi revelatii tot prin rugaciune. (40,40-47) 
41. Discipoli, in cea de-a doua era, apostolii mei M-au intrebat despre felul in 
care trebuie omul sa se roage si atunci le-am predat rugaciunea perfecta, cea 
pe care voi astazi o numiti:”Tatal nostru” 

42. Acum va spun: lasati-va inspirati de acea rugaciune, de semnificatia ei, 
de umilinta ei, de credinta continuta de ea, caci nu buzele si mintea voastra 
pot sa compuna acele cuvinte sacre, pentru ca sa comunice cu Mine, ci 
spiritul, in limbajul intim al dragostei si recunostintei profunde fata de 
Mine!(136,64) 
43. Nu ma numiti “TATA” doar cu buzele, cand va adresati Mie, asa cum aveti 
tendinta atunci cand invatati versurile pe de rost... Ci, atunci cand rostiti: 
”Tatal nostru, care ne esti in ceruri, sfinteasca-se Numele Tau”, adresarea 
catre Mine trebuie sa izvorasca din cel mai pur coltisor al inimii voastre, in 
urma meditatiei adanci asupra semnificatiei fiecarui Cuvant, ca sa deveniti 
receptivi la inspiratia divina si in perfecta comuniune cu Mine. 
44. V-am predat cel mai avansat si puternic mod de adresare, care aduce 
copilul ratacit in preajma Tatalui iubitor din nou! In urma pronuntarii 
Cuvantului “Tata”, adresat lui Dzeu, cu sinceritate si respect, cu dragoste si 
detasare de emotiile negative lumesti, cu credinta si speranta, separarea 
dispare, distanta de la Cer la pamant se scurteaza, bariera timpului se 
topeste, pentru ca in clipa aceea de comunicare de la spirit la Spirit, omul 
devine una cu Creatorul Sau, caci Dzeu se recunoaste pe Sine in om! Rugati-
va astfel (neincetat), si atunci veti primi, in inimile voastre, marile beneficii ale 
dragostei Lui!(166,52-53) 
 

          
 
 



CELE PATRU ASPECTE ALE RUGACIUNII ADEVARATE 

 

45. STRADUITI-va, fiti dispusi sa luptati din greu ca sa atingeti perfectiunea 
spirituala! Dzeu nu este o captura usoara! V-am aratat drumul de urmat 
pentru atingerea acestui scop! V-am invatat rugaciunea, o arma mai 
puternica decat oricare alta materiala, ca sa va aparati cu ea, pe drum, de 
atacurile celui rau...Dar cea mai buna protectie v-o confera LEGEA MEA, 
atunci cand o respectati! 
46. Caci, din ce anume este formata rugaciunea? Rugaciunea este in primul 
rand o petitie, apoi o intermediere, ca in final sa devina doar adorare si 
contemplare(meditatie odihnitoare). Fiecare parte este necesara si, cu 
adevarat va spun, ca fiecare izvoraste din cea anterioara. Caci prin petitie, 
omul pledeaza in favoarea cererii sale, in fata Mea, ca Eu sa ii satisfac 
dorinta pe care o considera vitala si absolut necesara pentru a-si duce traiul 
in mod sanatos si curat! Tatal aude cererile fiecaruia si le aproba atata timp 
cat sunt utile pentru binele si progresul spiritului lui! Dar fiti atenti sa nu 
cumva sa cereti ceva care este contrar salvarii spiritului vostru, caci cei care 
cer doar bunuri materiale, pozitie sociala si autoritate, ca sa se bucure de 
respectul si admiratia semenilor lor si de placerile lumesti, nu cer decat lanturi 
pentru spiritul lor! 
47. Placerile materiale aduc numai suferinta, nu numai in aceasta lume dar si 
in cealalta, dupa tranzitia spre ea, prin moartea fizica, caci influenta dorintelor 
materiale poate atinge nivelurile lumii spirituale, iar spiritul nu se poate 
mentine acolo, fiind torturat de atractia lor seducatoare, cedand in final 
procesului de reincarnare de o mie si una de ori, continuand sa revina in 
planul fizic material la nesfarsit, fara interventia ajutorului divin. De aceea, 
copiii Mei, cereti prin rugaciune doar ceea ce este benefic evolutiei spiritului 
vostru! 
48. A doua forma de rugaciune, intercesiunea, izvoraste din dragostea fata 
de semenul tau, de aproape sau de departe. Este dragostea pe care  v-am 
aratat-o in persoana lui Isus, in calitatea Mea de Maestru Invatator! De 
aceea, rugati-va unii pentru altii, fie ca sunteti prieteni, frati, sau necunoscuti, 
traind in tari care sufera consecintele razboiului sau indura tirania guvernelor 
dictatoriale! 
49. Pregatiti-va copiii mei, ca sa stiti cum sa va rugati corect pentru altii, 
avand intotdeauna in vedere faptul ca spiritul este important! Daca unul din 
membrii familiei tale, frate, sora, mama sau fiu este bolnav, rugati-va pentru 
el, dar nu insistati ca ei sa ramana in viata aceasta, daca nu aceasta este 
nevoia spiritului! Este mai bine a cere ca spiritul sa fie eliberat, purificat de 
suferinta lui, iar durerea fizica sa devina  o trambulina pentru evolutia 
spiritului respectiv! Aceasta este semnificatia cererii ca Voia TATALUI sa se 
implineasca in viata omului, asa cum  Isus Cristos a cerut in timpul 
premonitiilor despre rastignirea Lui: “Tata, indeparteaza paharul acesta de la 
Mine, dar numai daca nu cumva, aceasta este chiar voia Ta, ca Eu sa il 
beau!”... Caci Tatal stie mai bine decat oricare dintre copiii sai, ceea ce 
spiritul are nevoie sa experimenteze prin intermediul trupului fizic, pentru a 
urca inca o treapta, pe scara evolutiei sale!   



50. A treia forma de rugaciune este adorarea Spiritului Divin, ceea ce 
inseamna adorarea perfectiunii in tot ceea ce exista, si unirea cu ea, prin 
contemplarea ei, predarea totala acelei perfectiuni, care izvoraste din 
dragostea divina, ce penetreaza si invaluie in acelasi timp, intregul univers, 
pamantul si locuitorii lui! Numai prin adorare puteti atinge acea stare perfecta 
de contemplatie, in care unitatea cu Spiritul divin se produce complet, 
devenind una cu sursa vietii eterne, cu acea sursa, de la care provine atat 
dorinta, cat si infaptuirea unitatii, si care zilnic, da putere omului, sa vina in 
Imparatia Tatalui, acolo unde EL insusi, asteapta! 
51. Acesta este modul in care ar trebui sa se roage omul: incepand cu petitia 
si incheind cu starea de contemplare si totala contopire cu sursa 
vietii...Acesta este modul in care te incarci cu putere divina prin rugaciune! 
53. Atunci cand te-ai autoinstruit in mod corect, prin practica rugaciunii 
(neincetate sau indelungate), si esti bine pregatit pentru confruntarea raului, 
lupta ta nu se rezuma la protectia persoanei tale, ci se extinde asupra celor 
din jurul tau, pentru ca fratii tai sa poata descoperi aceasta metoda si sa 
invete sa se mentina pe calea mantuirii. Caci dupa ce ai obtinut salvarea 
proprie, nu te poti opri la tine insuti, pentru ca devii capabil sa ii  ajuti si pe altii 
sa o atinga! Deoarece salvarea, aceasta eliberare de limitarile lumii materiale, 
prin cultivarea spiritului, este o valoare universala, necesara tuturor, aceeasi 
stradanie continua, dar se extinde la nivel de familie, comunitate, natiune si 
umanitatea in intregimea ei!(358, 10-17) 
 

         RUGACIUNEA FARA CUVINTE: INTIMA SI SPONTANA  
 

54. Poporul Meu, voi ascultati acum vocea DUHULUI SFANT, manifestarea spirituala a 

lui Dzeu prin intermediul intelectului vostru(vorbirea)! El nu va aduce o noua Lege sau 
doctrina cu ocazia aceasta, ci doreste sa va predea o noua forma de inchinare lui Dzeu, si 
punere in slujba Lui prin ADORARE, pentru ca acesta este modul cel mai avansat de 
comunicare cu Dzeu, spiritual, elevat si perfect!(293,66) 
 Oh, cat de multi sunt cei care, auzind Cuvantul Meu, fascinati de acesta, l-au studiat si 
analizat in detaliu, devenind mari teologi, dar fara insa a reusi sa il practice, nedevenindu-
mi discipoli, caci sunt incapabili de a aplica doctrina Mea in viata lor, nici de a-si iubi 
aproapele!  

55. Spre deosebire de acestia, cel care practica un singur atom din doctrina Mea, sufera o 

transformare uriasa facand asta! Vrei sa-ti dau un exemplu? 
            (nota traducatorului: in afara de exemplul criminalului rastignit la dreapta lui Isus, si de 
exemplul lui Iuda care s-a sinucis dupa ce a realizat ca “a vandut sange nevinovat” si ca preotilor 
templului nu le pasa, caci nu erau de fapt slujitorii lui Dzeu, ca Cel pe care l-a tradat “) 

56. Iata ca, un om, care, in timpul intregii sale vieti, Mi-a declarat dragostea lui, prin 

versuri compuse de altii, in fraze pe care nu le putea intelege, pentru ca erau alcatuite din 
cuvinte necunoscute lui, descopera, intr-o zi, adevaratul mod de a se ruga, concentrandu-
se in adancul sinelui(centrului) fiintei lui, renuntand definitiv la rutina lui veche, obisnuita, 
inaltandu-si de acolo, gandurile sincere catre Mine si simtindu-Mi prezenta pentru prima 
data in viata lui! 

57. El nu stia ce anume sa-i spuna Domnului, iar din pieptul sau au iesit doar suspine 

insotite de lacrimi, iar din mintea lui, un singur gand a incoltit, sovaitor: “Tata, ce oare as 
putea eu sa-ti spun, cand eu nu stiu cum sa vorbesc cu Tine?” 

 



58. Dar tocmai acele lacrimi si suspine, framantarea lui interioara din cauza neputintei de 

a exprima in cuvinte sentimentele lui fata de Mine, din cauza dragostei mai presus de 
intelegerea umana, prin care Eu M-am infatisat pe Mine oamenilor, tocmai acele suspine 
profunde au adus Tatalui ofranda cea mai placuta Lui, incarcate fiind de adorarea, care 
doar Lui i se cuvine, limbajul care nu poate fi gasit in nici una dintre cartile oamenilor, 
scrise in oricare dintre limbile lor! 

59. Acele cuvinte sugrumate, innodate de lacrimi, iesind cu greutate din gatul unui om 

care, pentru prima oara in viata lui, adreseaza o rugaciune lui Dzeu, “in spirit si in adevar” , 
au fost, pentru Dumnezeu, ca primele cuvinte ale unui copil fata de parintii lui, uimitoare 
pentru ei, pline de farmec si incantatoare, caci, pentru prima data, ei devenisera atunci, 
martorii ridicarii unei fiinte, care abia incepea sa paseasca in viata, incercand sa 
construiasca o relatie cu cei din jur, prin comunicare.(281,22-24) 

60. INALTUL SPIRIT (DUHUL SFANT, sau CEL PREAINALT) stie foarte bine ca limbajul 

uman saraceste si diminueaza gandul spiritual, atunci cand acesta este exprimat prin 
cuvinte, de aceea El Insusi reduce la tacere limba omului, pentru a transpune in emotii 
sacre, sentimentele inalte ale omului fata de Dzeu, intr-un limbaj secret, ascuns in 
strafundurile fiintei lui, cu care l-a daruit pe om, pe langa vorbirea articulata, de la 
intemeierea lumii. 

61. O, cata placere Imi produce sa te vad elevandu-ti gandurile si inaltandu-ti spiritul in 

cautarea Mea! Spiritul Meu de Tata iti permite atunci sa Ii simti prezenta si iti daruieste 
acea Pace unica, mai presus de intelegerea umana! 

62. Cauta-Ma, vorbeste-Mi si nu te ingrijora de faptul ca gandurile tale incurcate, reusesc 

cu greu sa-ti exprime cererile! Caci Eu, nu numai ca le cunosc mai bine decat tine, dar le 
si  inteleg! De aceea te indemn sa Imi vorbesti ca unui Tata, caruia ii acorzi toata 
increderea pentru experienta si intelepciunea Lui! Impartaseste-Mi temerile tale, asa cum 
le-ai incredinta celui mai bun prieten al tau, cere-Mi sa-ti dezvalui ceea ce nu cunosti sau 
nu poti intelege, si Eu iti voi arata ceea ce ai nevoie sa afli, ca un profesor elevului sau, ca 
sa poti decide corect! Dar cere si roaga-te cu insistenta, astfel incat, in clipa in care spiritul 
atinge nivelul de elevare necesar, pentru a fi in completa comunicare cu Mine, tu sa poti 
capta in intregime, toata intelepciunea, taria, toate binecuvantarile si toata pacea pe care 
Tatal ti le acorda, considerandu-te indreptatit sa le primesti!(36,15) 

63. Invaluit in linistea tristetii tale, spune-mi, in tacere, durerea care te macina, si 

impartaseste-Mi aspiratiile Tale, momentan blocate de neputinta ta de a depasi 
obstacolele intalnite! Desi Eu le cunosc pe toate, doresc ca tu sa inveti astfel, cum sa 
compui propria ta rugaciune, de care te vei folosi in adresarea ta, pana devii capabil sa 
practici comunicarea cu Dzeu de la spirit la Spirit, in maniera perfecta, cea a adorarii mute, 
dorita de El. (110,31) 
64. Rugaciunea poate fi lunga sau scurta, conform nevoii respective! Daca doresti, poti 
petrece ore intregi delectandu-te in rugaciune, daca trupul tau fizic nu oboseste sau daca 
nu intervin alte indatoriri, care sa iti solicite atentia! Dar daca o incercare te ia prin 
surprindere, gasindu-te nepregatit, o singura secunda de rugaciune poate aduce 
schimbarea de care ai nevoie, redresand situatia! 

65. Ceea ce Ma impresioneaza nu sunt cuvintele elaborate, cu care mintea ta compune 

ruga catre Mine, ci credinta ta, dragostea si severitatea nevoii tale! De aceea iti spun ca 
uneori nu vei avea timp sa formulezi o cerere in cuvinte si fraze, nici sa transformi 
gandurile in idei, ca sa te prezinti cu ele inaintea Mea, asa cum te vei fi obisnuit, ci doar o 
secunda petrecuta in rugaciune, va face, instantaneu, diferenta dintre viata si moarte, sau 
cer si iad! 

66. De oriunde te-ai afla,Tu Imi poti solicita atentia, locul nu are nici o importanta pentru 

Mine, din moment ce Eu nu Ma uit la infatisarea exterioara nici a locului, nici a omului, ci 
Ma uit la interiorul lui, la spiritul sau.(40,36-38) 

 



67. De aceea, in cea de-a doua era, cand  femeia a intrebat despre locul, in care omul 

trebuia  sa-L onoreze pe Dzeu, ca fiind desemnat de acesta in Ierusalim, Isus i-a raspuns: 
“Iata ca vine vremea, in care, nu la Ierusalim va merge omul (in pelerinaj) pentru a se 
inchina lui Dzeu, ci va face asta, in orice loc de pe fata Pamantului in care se va afla, caci 
Dzeu este SPIRIT, iar cel care se inchina Lui, trebuie sa o faca in spirit si in adevar”. 
Prin acele cuvinte, Isus a profetit faptul ca omul va intelege tipul de “jertfa”, alta decat cea 
animaliera,( care era doar simbolica), sau materiala(financiara), pe care Dzeu o asteapta 
de la om, maniera de adorare-inchinare pe care Dzeu o doreste, o aproba si la care 
raspunde, si va descoperi priceperea sa o aplice corect in viata lui proprie, prin rugaciune 
meditativ contemplativa, ca mijloc de comunicare directa, prin intermediul spiritului sau, cu 
Dzeu, oriunde s-ar afla!  

68. Cand discipolii Mei Mi-au cerut sa ii invat cum sa se roage, le-am dat ca model 

rugaciunea “Tatal nostru”, care izvoraste in mod spontan din adancul inimii, inaltandu-se 
direct catre Sursa Vietii, TATAL CERESC! Orice rugaciune adevarata si perfecta trebuie 
sa fie similara ei, caci ea contine ascultare, confesiune si umilinta, altruism, recunostinta, 
credinta, speranta si adorare(162,23-24)! 
 

                                              RUGACIUNEA ZILNICA 

 

69.  Iubiti discipoli! Practicati rugaciunea contemplativa (spirituala) zilnic, cu intentia de a 

atinge perfectiunea catre care aspirati!  

70.  Pacea infinita pe care o experimentati atunci, intrand in comuniune intima cu TATAL 

CERESC, este usa deschisa, canalul, prin care voi receptionati inspiratia divina. Ea este 
cea prin care, vi se explica tot ce nu ati inteles, sau ati interpretat gresit, prin ea veti 
descoperi modul in care puteti evita un pericol sau rezolva o problema, si tot ea este 
singura care va elibereaza de confuzie. In acea ora binecuvantata de comuniune cu 
divinul, toate simturile va sunt purificate si deveniti predispusi (inclinati) a face binele, 
imuni la tentatia malefica.(308,1) 

71. Nu abandonati rugaciunea din lipsa de timp, pentru ca, chiar si atunci cand ea 

dureaza doar 5 minute, puteti face o buna introspectie, puteti sa va analizati si corectati 
faptele, ca sa va pastrati constiinta curata! 

72. Daca vi se intampla sa pierdeti notiunea timpului in rugaciune, aceea este o indicatie a 

atingerii nivelului spiritualitatii, a depasirii barierii timpului, care este folosit de sclavii 
materialismului, doar pentru distractie sau profit financiar! 

73. Cel care se examineaza zilnic, corectandu-se astfel, avanseaza pe calea spiritualitatii, 

imbunatatindu-si progresiv felul de a gandi, de a vorbi, de a  trai si de a simti!(12,30-32) 

74.  Ti-am aratat ca, prin rugaciune, vei acumula intelepciune, dar  acesta nu este  motivul 

pentru care Eu sa doresc ca tu sa iti prelungesti timpul de inchinare. Eu doresc ca tu sa fi 
sumar in exprimare si profund in abandonul catre Mine, de aceea chiar si 5 minute 
conteaza enorm, si pot fi suficiente, atunci cand restul timpului il dedici indatoririlor 
spirituale si materiale fata de fratii tai!(78,52) 

 75.  Te voi invata o modalitate de a te pregati, astfel incat, actiunile fiecarei zile, sa fie 

inspirate de sentimente nobile, iar vitregiile vietii sa nu te poata opri sau impinge inapoi de 
pe calea ascendenta a evolutiei proprii. Atunci cand te trezesti dis de dimineata, lanseaza-
ti gandurile spre Mine, formuleaza in mintea ta un plan, in lumina cunoasterii Mele si lupta 
hotarit pentru ducerea lui la indeplinire, ramanand tare in ascultarea fata de Mine si in 
credinta ta, ca nimic nu este imposibil omului, atunci cand Dzeu este de partea Lui. 

76. Cu adevarat iti spun ca nu va trece mult timp, pana ce te vei minuna singur de forta cu 

care vei fi dat muntii la o parte si de rezultatele muncii tale!(262,7-8) 
 

         Ziua de odihna ca perioada de reflectare 



 

77. Inca din prima era te-am invatat sa consacri ultima zi a saptamanii lui Dzeu! Daca 

omul are nevoie de 6 zile ca sa se dedice indatoririlor sale lumesti, era firesc ca macar o zi 
a saptamanii sa fie inchinata slujirii lui Dzeu! Eu nu am cerut omului ca aceasta zi sa fie 
prima, tocmai pentru a se putea reface si odihni, dedicandu-se meditatiei, pentru a acorda 
spiritului lui ocazia de a se apropia de Tatal si de a conversa cu El prin rugaciune!  

78. Ziua de odihna a fost instituita tocmai pentru ca omul sa uite macar pentru o clipa de 

stradania dificila a luptei sale pamantesti, ca sa poata asculta comunicarile constiintei sale, 
care ii aduce aminte despre Legea divina, dandu-i ocazia sa se autoexamineze si sa se 
caiasca de greselile comise, pentru a-si putea continua viata avand un scop nobil prin 
pocainta lui, traind cu speranta in rasplata iertarii si salvarii sufletului lui. 

79. Sambata a fost initial ziua dedicata special rugaciunii, odihnei si studiului Legii Mele, 

dar oamenii, lasandu-se acaparati de tot felul de obiceiuri inventate de semenii lor si 
transmise mai departe, ca “traditii”, au neglijat indatoririle spirituale, pe care le au fata de 
semenii lor si le-au uitat pe cele datorate umanitatii, in intregimea ei. 

80. Timpul a trecut, umanitatea a avansat in cunoasterea spirituala, dar mai putin in 

practica ei astfel incat, Cristos, venind, a aratat oamenilor ca, chiar si in ziua de odihna 
trebuie sa practice, atat caritatea, cat si facerea de bine, intrucat Legea reprezinta o 
interdictie impotriva raului, niciodata a binelui! 

81. Isus a atras astfel atentia oamenilor ca, ziua dedicata odihnei fizice trebuie petrecuta 

in meditatie asupra legii, care trebuie inteleasa profund pentru a fi aplicata corect zilnic, 
dar spiritul, in misiunea lui umanitara, nu are nevoie de repaos pentru a se odihni, nici o zi 
desemnata special pentru asta. 

82. Desi a vorbit destul de clar in aceasta privinta, oamenii au continuat sa faca asa cum 

au considerat mai convenabil pentru ei, unii alegand duminica pentru venerarea Spiritului, 
altii pastrand sambata, separandu-se si distantandu-se unii de ceilalti! 

83. Astazi vin sa va vorbesc din nou despre acest subiect si sa pun in lumina faptul ca va 

aflati acum intr-un stadiu al evolutiei voastre in care, nu mai conteaza ce zi anume dedicati 
odihnei trupului fizic, dar este extrem de important ca, in fiecare zi, sa mergeti pe calea 
ascendenta, trasata de Mine, a evolutiei spiritului vostru, a facerii de bine, care nu trebuie 
sa cunoasca nici stagnari, nici caderi! Intelege deci, ca nu exista un moment anume al 
zilei, in care tu trebuie sa-ti inalti rugaciunile spre Cer, caci tot timpul tu trebuie sa te afli in 
rugaciune, practicand doctrina Mea in favoarea semenilor tai, in permanenta! (166,31-35) 
 

                        Cereti (de la Dzeu) si veti avea 

 

84. Fiecare dintre voi purtati rani in inimile voastre! Nimeni in afara de Mine nu poate 

vedea asta si cine oare va poate penetra si explora interiorul fiintei ca Mine? Eu cunosc 
amaraciunea, tristetea, descurajarea si lipsa voastra de speranta, dinainte chiar ca 
nedreptatea si lipsa de recunostinta  sa existe pe lume! Cunosc oboseala celor care s-au 
luptat din rasputeri sa razbata si sa supravietuiasca in aceasta lume si a caror existenta nu 
este pentru ei decat o grea si continua povara! Cunosc pustiul din inima celor ramasi 
singuri pe lume...De aceea va spun tuturor: “cereti si vi se va da!”,caci pentru aceasta am 
fost trimis pe lume, ca sa dau fiecaruia ceea ce are nevoie din Mine, fie ca este companie, 
pace, balsam vindecator, lumina sau misiune speciala!(262,72) 

85. Nu va temeti de mizeria saraciei materiale! Ea este doar temporara, iar in timpul ei, tot 

ce aveti de facut este sa va rugati cu rabdare, imitand exemplul lui Iov! Abundenta se va 
intoarce, iar atunci cand se va intampla asta, nu veti gasi cuvintele de bucurie din cauza 
entuziasmului vostru, ca  sa-Mi multumiti!  

 
 



86. Atunci cand bolile va coplesesc, o, binecuvantatii Tatalui Meu, nu disperati, caci 

spiritul vostru este intact! Inaltati-va sufletul catre Mine in rugaciune, iar credinta si 
spiritualitatea voastra va aduce inapoi sanatatea fizica pierduta! Rugati-va in modul 
spiritual pe care vi l-am aratat, incepand cu petitia si incheind cu adorarea!(81,43-44) 

87. In timpul clipelor de chinuri groaznice, rugati-va scurt, dar cu o inima curata si sincera, 

caci imediat veti primi alinare, iar dupa aceea, invatand sa fiti in perfecta armonie cu 
DOMNUL Vostru, Eu INSUMI va voi putea spune ca : “Voia Mea este a voastra, iar voia 
voastra este a Mea!(35,7)” 

88. Rugati-va (in cuvinte, sau prin meditatie adorare) dar, in acelasi timp, aveti grija ca 

rugaciunea voastra sa fie dublata de intentiile si actiunile voastre din timpul zilei. Iar daca 
aveti o cerere anumita, care se asteapta a fi implinita de Mine, rostiti cuvintele: TATA, 
implineste-ti voia Ta prin Mine”, caci aceasta fraza contine esenta rugaciunii “Tatal nostru”, 
pe care mi-ati cerut sa v-o destainui in era trecuta. Cu doar un simplu gand ca acesta, 
omule, tu vei fi cerut(si primit) mult peste ceea ce nadajduiesti a obtine si mult mai mult 
decat poti pricepe cu mintea ta umana limitata! 

89. Aceasta este rugaciunea, care cere tot ceea ce ai nevoie si graieste pentru tine intr-un 

mod perfect! Dar, mai degraba Imi doresc sa o simti in inima ta si sa o traiesti decat sa o 
rostesti, caci exprimarea ei, cu limba, nu inseamna trairea ei, dar daca o simti si o traiesti, 
nu mai ai nevoie sa o formulezi ca pe o cerere verbala, caci deja, ea este implinita si se 
afla in  desfasurare in viata ta! Ea cere totul in continutul ei si vorbeste perfect pentru tine! 
Eu nu numai ca stiu cum sa ascult vocea spiritului, dar ii inteleg si limbajul! Ce bucurie, 
mai mare decat aceasta, poti tu avea? Oare, tu chiar credeai ca Eu am nevoie de cineva, 
care sa Imi spuna ce sa fac?(247,52-54) 

90.Te-am invatat sa te rogi, si, de asemenea, sa faci cereri pentru altii, sa ii incluzi si pe ei 

in rugaciunile tale! Dar asta nu inseamna ca Eu nu ascult atunci cand ceri diverse lucruri 
pentru tine insuti! Eu primesc acea petitie, chiar daca este aparent egoista! Totusi, vreau 
sa stii ca a trecut timpul, in care, Eu, sa-ti raspund conform petitiei tale personale, pentru 
ca a venit clipa sa te maturizezi, sa treci de la copilarie la starea de adult. Eu doresc acum 
sa te comporti ca un discipol al Meu, caci el reprezinta adolescenta, starea de tranzitie 
spre maturitate, si de aceea astept de la tine sa Imi prezinti in rugaciune, inima si spiritul 
tau, lasandu-Mi libertatea sa le citesc si sa actionez conform vointei Mele!(296,69) 

91. Cand Ma intrebi sau Imi ceri ceva anume, straduieste-te sa o faci cu claritate, dar nu 

 slefui cu grija, fraze laborioase! Este suficient pentru Mine, ca doar pentru o clipa, spiritul 
tau sa se elibereze de atasamentele lumesti, purificandu-ti inima si mintea pentru a putea 
primi inspiratiile Mele. La ce ti-ar folosi faptul ca Mi-ai compus cuvinte pompoase, daca nu 
Imi poti simti prezenta in adancul inimii tale? Eu cunosc(stiu) totul si nu este necesar sa 
Imi explici nimic, pentru ca Eu sa inteleg!(286,9-10) 

92. Daca ai inteles corect Doctrina Mea si ai asimilat-o ajungand sa o practici, vei avea 

multa satisfactie si ti se vor deschide multe oportunitati de ascensiune spirituala! Invata sa 
te rogi inainte de a lua orice decizie, caci rugaciunea este forma perfecta de a-ti  intreba 
Tatal, caci prin ea vei cere lumina si putere pentru a-ti continua stradania! 

93. In urma rugaciunii, imediat ce  va avea loc iluminarea mintii tale, vei putea discerne cu 

claritate binele de rau, ceea ce nu ar trebui sa faci, de alegerea corecta, iar aceasta va fi 
dovada concreta, ca ai stiut cum sa te pregatesti, pentru a reusi sa auzi vocea constiintei 
tale. 

94. Indura greutatile cu multa rabdare, iar daca nu intelegi rostul incercarilor prin care 

treci, roaga-te, iar Eu am sa ti-l dezvalui, astfel incat tu sa le accepti cu bucurie!(333,61-62 
si 75) 

95. De fiecare data cand gandurile sau buzele tale imi spun: “Doamne, nu imi refuza 

iertarea Ta” nu demonstrezi altceva decat confuzie, ignoranta si cat de putin Ma cunosti, 
desi poate, ai studiat despre Mine! 



96. Imi ceri sa-mi fie mila de durerea ta? Sa Ma indur de copiii Mei? Ma implori sa iti iert 

pacatele? Imi ceri toate acestea Mie, adica celui care este dragostea, mila, indurarea, 
iertarea si caritatea? 

97. As intelege daca ai vorbi asa celor cu inima impietrita de pe Pamant, incercand sa-i 

induiosezi, implorandu-i, cu lacrimi in ochi, pe cei care nu au un strop de mila in inimile lor 
fata de semeni, dar nu te adresa astfel Celui care te-a creat din dragoste, cu scopul de a 
te iubi si ocroti pentru totdeauna in sanul Lui!(336,41-43) 

98. Fii multumit cu ceea ce ai si arata multa recunostinta Domnului, pentru tot ceea ce ti-a 

incredintat pe Pamant, in marea lui generozitate, si nu cere niciodata nimic din ceea ce ar 
putea sa- ti aduca ruina sufletului tau, esenta fiintei tale! Eu am mai multe sa-ti ofer decat 
te poti gandi a-Mi cere, dar numai Eu stiu ceea ce iti este necesar pe drumul tau, pentru 
evolutia ta proprie! De aceea ti-am spus: respecta Legea Mea, invata cum sa o implinesti, 
ca sa te bucuri de prezenta Mea, in toata splendoarea gloriei Mele, ca sa cunosti fericirea! 
(337,21). Nu v-am spus,in cea de-a doua era ca “ Daca Ma iubeste cineva, va pazi 
Cuvantul Meu, si de aceea Tatal Meu il va iubi, iar Noi vom veni la El si vom locui 
impreuna cu El”? 
  

Binecuvantarea rugaciunii pentru altul, a (inter)medierii 
pentru altcineva 

99. Nu te obisnui sa te rogi doar prin cuvinte, ci roaga-te cu spiritul tau, din adancul inimii 

tale! De asemenea, nu cere nimic pentru tine,ci, binecuvanteaza pe toti cei din jurul tau 
prin cuvintele tale: impartaseste-le gandurile tale de lumina semenilor tai si adu-ti aminte 
ca cel care Ma serveste pe Mine, nu va duce lipsa de nimic, caci Eu insumi voi veghea 
asupra lui! 

100. Samanta, pe care o semeni cu dragoste se va intoarce la tine insutit!(21,3-4) 

101.  Nu te ruga doar in timpurile grele, cand treci prin cumplita suferinta, ci roaga-te pe 

timp de pace, cand iti merge bine, pentru ca, atunci este momentul sa iti ocupi mintea si 
sufletul cu nevoile altora, care sunt surprinsi de furtuna! Nu te ruga doar pentru cei care te-
au ajutat la nevoie, sau pentru prieteni si rude, caci, desi acesta este un fapt virtuos, nu se 
compara cu rugaciunea pentru cei care te-au ranit anterior!(35,8) 

102. Ce te invat acum? Sa-i binecuvintezi pe toti, din toata inima si spiritul tau, prieteni 

sau dusmani, in egala masura, prin rugaciunile tale! Caci doar facand astfel, te asemeni 
Tatalui, care degaja caldura dragostei Lui in mod nepartinitor! 

103. Ce s-ar intampla daca toti oamenii s-ar binecuvanta unii pe ceilalti, chiar fara sa se 

cunoasca, fara sa se fi intalnit vreodata? Pacea ar domni pe Pamant, iar razboiul ar fi 
imposibil de conceput! 

104. Pentru ca acest miracol sa aiba loc, este necesar sa-ti purifici si innobilezi spiritul 

prin perseverenta in virtute! Crezi ca este imposibil?(142,31) 

105. Cere si ti se va da! Tot ceea ce doresti altora din compasiune fata de ei, cere-Mi Mie! 

Rugati-va, unindu-va in cererea voastra pentru cel in nevoie si Eu o voi implini. (137,54) 

            
                    THE NECESSITY of PRAYER 

 

106. Fii vigilent si roaga-te! Nu trata cu usurinta acest sfat, lasandu-l sa intre printr-o 

ureche si sa iasa prin cealalta, nici nu privi rugaciunea doar ca pe o indeletnicire 
meditativa placuta, ci pune-o in practica, asa ca unul care stie ca cel rau da tarcoale, 
cautand pe cine sa inghita, si roaga-te ca unul care stie ca dragostea este singura arma, 
care ii este ingaduit sa o foloseasca, dar, de asemenea, singura invincibila. 



107. Iti spun sa te rogi, pentru ca cel care nu adopta rugaciunea ca stil de viata, va 

aluneca in capcana gandurilor superficiale materialiste, pe nesimtite, fara sa bage macar 
de seama, trezindu-se in mijlocul conflictelor distructive, fara nici o putere de a controla 
sau influenta cursul evenimentelor. Dar atunci cand te rogi, gandul tau concentrat devine 
aidoma unei sabii radiante, care spulbera valurile de intuneric, innundand mediul cu 
lumina spiritualitatii, contracarand astfel fortele malefice. Plasa tentatiei, in capcana careia 
se zbat captive multe suflete, astazi, este dizolvata ca prin farmec, reinstaurand 
 adevarata libertate de a alege...cea care nu poate fi exercitata pe intuneric! 

108. Umanitatea a fost intotdeauna mult prea preocupata cu afacerile lumesti ca sa dea 

suficienta atentie rugaciunii adorative si importantei ei uriase in domeniul spiritual, de 
aceea a fost incapabila sa descopere esenta si forta ei. Cel care atinge starea de 
rugaciune-adorare corecta, este in direct dialog cu TATAL CERESC, iar daca, in acel 
moment, are intrebari de pus, primeste raspuns instantaneu! Cumplita ignoranta a omului 
despre domeniul spiritualitatii deriva din absenta rugaciunii contemplative ca practica 
spirituala zilnica din vietile lor.(106,33) 

109. Iata ca, a sosit timpul sa redobanditi aceasta cunoastere pierduta, si sa practicati din 

nou adorarea corecta a lui Dzeu, fara fanatism si fara falsitate. Va aflati in pragul unei ere 
in care, inaintea oricarei cuceriri sau realizari, va veti ruga si veti sti cum sa va rugati 
pentru a avea succes in ceea ce intreprindeti! O perioada in care veti sti cum sa mentineti 
cuceririle dobandite, incredintate voua de Dzeu, si veti veghea asupra lor, stiind cum sa 
onorati spiritul, acordandu-i respectul si tot ceea ce i se cuvine, iar lumii ii veti da doar 
ceea ce merita si ii corespunde si nimic mai mult! 

110. Cum ar putea omul da gres in ceea ce intreprinde, daca, in loc sa faca ce il duce 

capul, dupa propriul lui plac, il intreaba mai intai pe Dzeu despre voia Lui prin rugaciune? 
Cel care stie cum sa se roage, traieste in contact cu Dzeu in permanenta, cunoaste 
valoarea nepretuita a beneficilor, pe care aceasta practica i le aduce, si care provin direct 
din Dzeu, si, de asemenea, intelege semnificatia, rostul si scopul incercarilor prin care 
trece! (174,2-3) 
 

                      EFECTUL BENEFIC AL PRACTICARII RUGACIUNII 
 

111. De-a lungul tuturor erelor am indemnat omul sa se roage! Astazi iti spun ca, prin 

rugaciune, poti dobandi cunoastere! Daca toti oamenii s-ar ruga, ei nu ar devia de la 
drumul cel drept, indicat de Mine, care duce la lumina! Prin rugaciune, ei ar vindeca 
bolnavii si prin aceasta, toti ar redobandi credinta! Dupa aceasta, nimeni nu ar mai 
practica faradelegile si pacea ar domni printre spirite,  pe fata intregului pamant! 

112. Cum poate fi omul fericit daca respinge gratia Mea? Oare nu stie ca dragostea, 

bunatatea si compasiunea, modestia, sunt toate, atribuite de Mine inimii omenesti? (69,7-
8) 

113. Realizeaza faptul ca acel cuvant, care nu provine din dragoste si nu este incarcat de 

ea, nu are nici o putere, caci nu contine viata in el. Ma intrebi cum poti tu incepe sa iubesti, 
sau ce trebuie sa faci pentru ca acest sentiment sa incolteasca in inima ta? De aceea, 
pentru inceput, iti spun: invata cum sa te rogi corect! Rugaciunea te va purta pe umeri 
pana la Maestrul Invatator, iar acela sunt chiar EU! 

114. In rugaciune vei gasi consolare, tarie si inspiratie, ea iti va aduce imensa bucurie de 

a vorbi direct cu Creatorul tau, satisfactia de a fi intim cu El, fara intermediari sau martori, 
caci rugaciunea ta va deveni momentul dulce de intalnire a spiritului tau cu Dzeu, prin 
comunicare sincera, confesiune spirituala, moment pe care Dzeu il doreste si asteapta de 
mult, si pe care il insoteste de binecuvantari imposibil de atins de catre tine!(166,43-44) 

115. Oricand ai nevoie de un confident, si un prieten bun, vino, prin rugaciune, la Mine si 

depune la picioarele Mele durerea inimii tale, iar Eu iti voi arata calea cea mai buna de a 
rezolva problema ta, solutia iesirii din impasul in care te afli! 



116. Daca spiritul tau este coplesit de intristare, oprimat de durere, este din cauza ca ai 

pacatuit impotriva Mea si a Legii! Adu-mi, prin confesiune, cainta ta si Eu nu numai ca nu 
te voi respinge, dar te voi judeca cu mila, iar verdictul Meu va fi in favoarea ta!  
Caci Eu nu doresc moartea pacatosului, ci ca el sa traiasca si sa se indrepte si sa invete 
din greselile lui, atat despre slabiciunile lui, cat si despre bunatatea si puterea Mea, ca sa 
imi semene Mie, avansand in cunoasterea Divinului. Caci Divinitatea este sursa Legii si 
singura mai presus de Lege, prin iertarea in Numele Meu, a jerfei Mele, acceptata de buna 
voie, prin rastignire! Eu Insumi iti voi da puterea sa te redresezi, sa-ti reinnoiesti mintea si 
sa-ti recuperezi integritatea morala! 

117. Doar practica invataturilor Mele te poate mentine in perfecta stare de sanatate fizica 

si spirituala, caci doar gratia Mea intretine viata! Cu fiecare experienta dureroasa prin care 
treci, gasind vindecare si restaurare, prin Mine, vei acumula lumina in spiritul tau!(262,20-
21) 

118. Spiritul care stie sa fie vigilent, nu va devia niciodata de la calea trasata lui de catre 

Dzeu, si se va folosi de mostenirea lui, si de darurile lui, pana ce atinge perfectiunea, 
unitatea deplina cu creatorul Sau, elevarea-iluminarea sa. 

119. Acea fiinta, care se increde in Dzeul sau, pentru toate acestea, va scapa cu viata din 

toate incercarile, va avansa in cunoasterea Mea, datorita lor si isi va trai viata alert, fara sa 
se lase dominat si condus de material! De aceea, doar acela va triumfa in final! 
 Cel care practica rugaciunea ca stil de viata(mod de a-si incepe ziua) si vegheaza asupra 
lui insusi precum si a circumstantelor care il inconjoara, va sti sa iasa biruitor din toate 
incercarile si capcanele puse lui in drum si va pasi ferm pe poteca ingusta a vietii eterne. 

120. Oh, cat de diferit este comportamentul celui care neglijeaza rugaciunea si vegherea! 

El renunta de bunavoie sa se apere impotriva dusmanului sau nemilos, cu cele mai bune 
arme pe care i le-am incredintat: credinta, dragostea si lumina intelepciunii. El este acela 
care, nu da nici o atentie vocii interioare a intuitiei, desi nu este surd, nici visurilor, desi nu 
este orb, nici constiintei sale! De parca mintea si inima lui nu ar cunoaste vocea propriului 
spirit care sufera, de parca nu i-ar intelege limbajul, omul ajunge sa nu dea crezare 
mesajelor, care ii descriu adevarul despre starea lui, complacandu-se in 
compromis.(278,2-3) 
121. Rugaciunea este singura modalitate prin care omul poate veni la Mine, cu aspiratia lui 
spre lumina, cu anxietatea lui, cu intrebarile lui. Numai prin comunicarea cu Mine, indoielile 
sale se spulbera, planurile celui viclean sunt expuse, iar valul de mister cu care le 
acopera, se destrama! 

122. Rugaciunea este inceputul comunicarii de la spirit la Spirit cu Dzeu, ea este cea prin 

care umanitatea va inflori in timpurile viitoare, caci ea isi va aduce roadele ei bogate in 
viata oamenilor. 

123. Astazi, Eu descopar oamenilor acest adevar,si anume tuturor celor care au urechi de 

auzit, caci ei sunt precursorii si intemeietorii erei spiritualitatii de maine!(276,18-19) 
 

                                          PUTEREA RUGACIUNII 
 

124. Atunci cand unul dintre voi se roaga, omul nu este constient despre ceea ce se 

intampla in domeniul spiritual nevazut si de forta spirituala a gandurilor sale concentrate! 
De aceea este necesar sa afli ca, atunci cand te rogi, pentru fratii tai, implicati in razboi, 
distrugandu-se unii pe ceilalti, spiritul tau se angajeaza, de asemenea, intr-un razboi 
mental impotriva raului, iar sabia lui, care este pace, dreptate, ratiune si o dorinta nestinsa, 
altruista, pentru binele fratelui tau, se ciocneste si inclesteaza in lupta cu armele setei de 
razbunare, ale mandriei, urii, invidiei si lacomiei,etc... 

125. Aceasta este era in care, oamenii redescopera puterea rugaciunii, iar pentru ca 

rugaciunea sa detina(sa fie incarcata cu putere adevarata si lumina), trebuie inaltata spre 
MINE cu dragoste!(139,7-8) 



126. Gandul si spiritul, unite in rugaciune, creeaza in planul existential al umanitatii o 

 forta superioara oricarei arme inventate prin forta inteligentei egoiste, manipulate prin 
intermediul intereselor, de catre forte obscure. 

127. Prin rugaciune, cel slab se intareste, cel victimizat se elibereaza, lasul primeste 

curaj, ignorantul intelepciune, neindemanaticul devine viteaz in lupta sau capabil de orice 
lucru bun! 

128. Spiritul, atunci cand este in armonie cu mintea, pentru a practica rugaciunea 

adevarata, devine un soldat invizibil, care, detasandu-se de influenta lumii materiale, lasa 
in urma, pentru cateva momente, tot ceea ce il tine legat de ea, ca sa paseasca in lumea 
spirituala invizibila ochilor fizici, unde lupta adevarata are loc, unde el aresteaza raul si 
anuleaza pericolul cauzat de el, pentru ca, in final, sa se incarce cu un strop de balsam, 
aducand o perioada de pace acelora care au nevoie de ea! 

129. TUTUROR va spun: intelegeti ceea ce puteti face cu mintea voastra, pusa in slujba 

spiritului, chiar in mijlocul haosului si al razboiului, in care sunteti adanc scufundati! Pentru 
ca traiti intr-o lume a gandurilor si ideilor conflictuale, in care pasiunile pentru materialism 
sunt vii, iar spiritele voastre sunt impresurate de intuneric! 

130. Numai acela care, a invatat, prin rugaciune, sa-si inalte spiritul si gandul in regiunile 

luminii, in imparatia Pacii, poate strapunge obstacolul intunericului, in care toate pasiunile 
omenesti se intersecteaza, aducand si punand in locul lor ceva de valoare, la dispozitia 
tuturor celor aflati in cautarea luminii spirituale!(288,18-22) 

131. Invata cum sa te rogi, caci doar prin rugaciune poti face mult bine altora, dupa cum 

te poti si apara impotriva amenintarilor de tot felul si capcanelor celui rau! Rugaciunea este 
in acelasi timp scut si sabie, iar daca ai dusmani, te poti apara prin rugaciune, dar 
cunoaste faptul ca, aceasta arma nu trebuie sa raneasca in nici un fel pe altul, caci 
singurul ei scop este sa lumineze in intuneric, prin stralucirea intelepciunii ei!(280,56) 

132. Toate elementele raului sunt dezlantuite impotriva umanitatii, dar tu nu trebuie sa te 

temi, caci ti-am dat arma(rugaciunea),si prin ea, puterea sa depasesti raul si sa iti aperi 
granitele! Poti chiar sa comanzi acelor elemente distructive sa inceteze si ele se vor opri! 
Daca vei continua sa te rogi si sa veghezi, vei uimi lumea cu miracolele ce se vor 
manifesta prin tine! 

133. Roaga-te cu o inima curata, cu puritate in ganduri si nu cauta un loc anume pentru 

asta, ci cauta comuniunea cu Spiritul Meu oriunde te-ai afla! Ca te rogi pe drum, sub un 
copac, pe varf de munte sau in coltul camerei tale, acolo voi cobora din Inalt, ca sa 
vorbesc cu tine, sa-ti descopar adevarul, sa-ti dau intelepciune si putere!(250,24-25) 

134. Cu adevarat va spun ca, daca va uneati in spirit, gand si intentie, rugaciunea voastra 

ar fi putut sa opreasca deja natiunile (si religiile) care se pregatesc acum sa se arunce una 
impotriva alteia! Ati fi distrus uneltirile urii si ati fi putut construi un obstacol in calea tuturor 
proiectelor malefice ale fratilor vostri, (amagiti si inselati de Satan!) 
 Ati fi devenit o sabie invizibila, in calea celui puternic si un scut de protectie pt cel slab! 

135. Confruntandu-se cu aceste realitati, care dovedesc clar existenta unei puteri 

supranaturale, omenirea isi va acorda un ragaz sa mediteze! O singura clipa de rugaciune 
contemplativa ii va feri de multe lovituri grele si teribile incercari atat din partea naturii, cat 
si a elementelor!(288,27) 

136. Daca ai avea o mare credinta si ai cunoaste puterea rugaciunii, o, cate lucrari 

caritabile ai putea face prin puterea gandurilor tale! Dar tu nu ai acordat rugaciunii 
consideratia pentru valoarea si puterea ei, astfel incat nici nu ti-ai dat seama cat de mult ai 
pierdut, lipsindu-te de momentele de adevarata ruga contemplare, pornind dintr-o inima 
curata si sincera! 
 

137. Nu iti dai seama ca, chiar acum, o forta atotputernica tine sub control si previne 

izbucnirea celui mai inuman razboi din istoria omenirii? Nu intelegi ca acest miracol se 



datoreaza milioanelor de femei, barbati, si copii, care se roaga, in spirit, combatand, prin 
credinta lor, intunericul si tanand piept declansarii lui, dorite de malefic? Continuati sa va 
rugati, continuati sa vegheati, cu toata puterea credintei voastre! 

138. Rugati-va, oameni buni, acoperind cu pacea gandurilor voastre mizeria durerii 

razboiului, facand din ea scutul necesar fratilor vostri pentru a gasi adapost si iluminare! 
(323,24-26) 
 

     Dragostea fata de aproapele tau inseamna venerarea lui Dzeu 

 

139. Fiti constienti, poporul Meu, (noii Mei discipoli) de faptul ca trebuie sa-L onorati pe 

Dzeu tot timpul, nu doar in anumite zile din saptamana, sau date calendaristice, special 
rezervate anual, care se lasa asteptate indelung ca “sarbatori”...Caci Tatal vostru va 
iubeste in permanenta si trebuie sa Ii raspundeti in aceeasi maniera! Dar daca doresti sa 
afli cum sa Imi respecti memoria, fara sa cazi in fanatism, si daca doresti sa-ti reamintesti 
zilnic unele din faptele Mele de dragoste, din timpul vietii pamantesti, va voi spune cum sa 
faceti asta! In timpul vietilor voastre, trebuie sa va iubiti unii pe altii cu o dragoste continua, 
frateasca, ca un tribut adus Celui care a creat totul si pe fiecare! 

140. Daca traiti astfel, va voi acorda acele lucruri, pe care Mi le cereti si va voi ierta 

greselile! Va voi oferi compasiune si comfort si va voi usura durerea, dar atunci cand 
constiinta voastra va atrage atentia asupra erorilor comise, corectati-le, rugati-va, si cu 
darurile primite, intariti-va, ca sa nu le repetati. Caci Cuvantul Meu te invata sa evoluezi 
pentru atingerea iluminarii si spiritualitatii, nu sa abuzezi la infinit de bunatatea lui Dzeu, 
care nu oboseste iertand! (49,32-33) 

141.”Mi-e sete” am spus calaului, care nu intelegea cuvintele Mele si se bucura la 

vederea agoniei Mele! Iar acum, ce as putea adauga, cand vad nu o singura persoana, ci 
intreaga lume, ranindu-Mi spiritul si ignorand durerea pe care Mi-o provoaca! 

142. Setea Mea este infinita, si de necuprins cu mintea umana, si doar dragostea ta o 

poate alina! Atunci, de ce Imi oferi o inchinare de forma, superficiala, de suprafata, in felul 
tau de adorare exterioara a Mea, in loc de dragoste? Oare nu stii ca procedand astfel, tu 
Imi oferi acreala(otet) si amaraciune in loc de apa?(94,74-75) 

143. Cu adevarat iti spun ca, cei care au suferit pentru ca M-au dispretuit fara motiv, Ma 

vor iubi mai mult decat cei care nu s-au abatut de la Legea Mea, caci din inima lor va 
izvorari continuu ofranda recunostintei si dragostei pentru Mine! Nu vor fi ofrande 
materiale sau cantece, sau temple de inchinare-altare, pentru ca ei stiu ca cea mai dorita 
si placuta ofranda Mie, sunt faptele de dragoste, pe care le arata fratilor lor!(82,5). 

144. Zi dupa zi, rugaciunile voastre spirituale, ajung la Mine! Ele nu au cuvinte formate de 

buzele voastre, nici idei elaborate de mintea voastra, nici un limbaj pe intelesul naturii 
voastre materiale! Rugaciunea spirituala este atat de profunda incat nu poate fi gasita 
decat dincolo de simturile umane si forta fizica sau mentala a omului! 
145. Prin acea rugaciune, spiritul vine in regiunile inalte ale spatiului, unde domneste 
pacea si lumina, si unde locuiesc mari spirite elevate, si imbibandu-se pina la saturatie cu 
esenta dragostei pure, in prezenta lor, se intoarce in trupul fizic trecator, transmitandu-i 
 puterea acumulata! (256,63-64) 

146. Oameni buni: Iata ca a sosit timpul, cand trebuie sa stiti cum sa va rugati! Astazi nu 

vin sa va cer sa va prosternati la pamant, nici sa-Mi compuneti poeme in versuri elogioase, 
inflorite, pe care sa Mi le recitati cu buzele, ci astazi vin sa va spun: cauta-Ma cu gandurile 
tale, eleveaza-ti spiritul si intotdeauna voi descinde din Inalt, ca sa  te fac sa-Mi simti 
prezenta! Daca nu stii cum sa te adresezi Dzeului Tau, dorul tau, gandurile tale, cainta ta 
si dragostea ta vor fi suficiente! 

147. Acesta este limbajul pe care il inteleg si il ascult, limbajul sincer al adevarului fara 

cuvinte, aceasta este rugaciunea pe care am venit sa te invat(sa ti-o predau) in aceasta 
era, in cea de-a treia era. 



148. Oridecate ori ai savarsit fapte bune, ai simtit pacea, linistea si speranta in inima ta, si 

asta din cauza ca Tatal este f aproape de tine!(358,53-55) 

149. Eu resping tot ceea ce este vanitate, grandomanie, si doar ceea ce este elevat, nobil 

si spiritual, pur si etern, ajunge la Mine, dupa cum i-am explicat si femeii Samaritene ca, 
“Dzeu este Spirit, iar cel care se inchina Lui, trebuie sa o faca in spirit si in adevar”! Cauta-
Ma  in puritatea infinita si acolo Ma vei gasi! (36,26) 

150. De ce Imi oferi Mie acele lucruri, pe care Eu le-am creat pentru tine? De ce imi oferi 

flori, daca nu sunt facute de tine? Daca imi prezinti fapte de dragoste, caritate, dreptate si 
iertare, intr-ajutorare, atunci Imi aduci o ofranda placuta Mie si un dar spiritual de o aroma 
incantatoare, ca o mangaiere tandra sau un dulce sarut al copiilor de pe Pamant, adresate 
Tatalui lor!(36,29) 

151. Nu, Eu nu doresc ca Tu sa Mi te inchini in case de adorare, temple cu altare, caci 

fara indoiala, vei sfarsi prin a-ti intemnita spiritul, in loc sa-l lasi sa-si deschida aripile in 
zborul lui spre inaltimi, pentru a cuceri eternitatea! 

152. Altarul pe care ti-l las, si pe care ar trebui sa celebrezi adorarea Mea, conform 

asteptarilor Mele de la tine, este Altarul Vietii Eterne, asa cum exista ea in domeniul etern, 
spiritual si divin, fara nici un fel de limitari-constrangeri de natura religioasa, sectanta sau 
separari denominationale.(194,27-28) 
 

                 COMUNIUNEA DE CONSTIINTA INTRE DZEU SI OM 

 

153. Astazi, iata ca vin la tine, cu un soi de invatatura, care iti pare, din nou, imposibil de 

inteles, iar lumii, de asemenea ii poate parea imposibil de practicat! Dar indata ce este 
asimilata, devine usor de pus in practica! Iata ca nu este imposibil: vin sa te invat sa 
practici adorarea dragostei lui Dzeu, in viata ta, prin faptele tale si rugaciunea spirituala, 
care nu este pronuntata de buze, intr-un loc si moment predestinat, nici nu are nevoie de 
forme sau imagini pentru a fi insuflata de ele! (72,21) 

154. In timp ce omul este inclinat sa ma imagineze ca pe un Dzeu distant si indepartat, 

iata ca Eu vin sa-i arat ca sunt mai aproape de el decat propria lui persoana! 

155. Oamenii s-au obisnuit sa se roage mecanic si nevazandu-si cererile aprobate 

imediat, se descurajeaza rapid , considerand ca Dzeu nu vrea sa le acorde atentie sau nu 
ii aude. 

156. Daca ei ar sti cum sa se roage, daca si-ar uni mintea si inima cu spiritul lor, ar auzi 

prezenta divina, in constiinta lor, imediat si ar simti prezenta Lui f aproape de ei! Dar cum 
oare se asteapta ei sa simta prezenta Mea, daca ei se roaga prin adorare materiala? Cum 
si-ar putea ei oare sensibiliza propriul spirit la sesizarea prezentei Mele, daca ei vor sa Ma 
abordeze chiar si pe Mine prin imagini facute de mana lor? 

157.Vreau sa intelegi ca sunt f aproape de tine, ca poti comunica direct cu Mine, ca poti 

sa-Mi simti prezenta si ca poti primi inspiratiile Mele cu usurinta!(162, 17-20) 

158. Practica meditatia in tacere, ca sa-ti ajuti spiritul sa- si gaseasca Creatorul! Acea 

liniste este fantana cunoasterii, si toti cei care se vor adanci in ea, vor fi umpluti cu 
limpezimea intelepciunii Mele! Tacerea este ca un loc cu ziduri impenetrabile, 
indestructibile, la care doar spiritul are acces. Omul poarta cu el in mod constant si 
permanent, in adancul fiintei lui interioare, acel loc secret si este constient de existenta lui, 
pentru a comunica direct cu Dzeu. 

 
 
159.”Poti comunica cu Tatal tau oriunde te afli, caci locul nu are nici o importanta pentru 

Dzeu! Te poti afla pe varf de munte sau pe fundul marii, in aglomeratia urbana sau in 
pacea dormitorului tau, in portbagajul unei masini, in pericol, luat prizonier, sau in libertate, 
zburand in siguranta avionului printre nori, in mijlocul unei lupte sau la pescuit pe lac sau 



chiar dincolo de granita lumii fizice materiale, ca Abel, de oriunde te afli, Dzeu te poate 
auzi, te vede si asteapta sa-L chemi pentru a-L descoperi! Daca ma cauti in adancul 
sanctuarului secret al inimii tale, in mijlocul acelei linisti adanci a constiintei tale, usile 
templului divin se vor deschide automat si instantaneu, astfel incat te vei simti intradevar 
exact ca acasa, in preajma Tatalui Tau, care exista in fiecare spirit!  

160. Daca durerea ororilor prin care treci te copleseste, iar simturile iti sunt anihilate de 

bolile de care suferi, daca simti o dorinta intensa de a obtine putina pace, retrage-te in 
camaruta ta, sau cauta linistea in singuratatea locurilor de la tara, si de acolo, inalta-ti 
sufletul, cerceteaza-te, lasandu-te ghidat de constiinta ta si intra in meditatie! Caci linistea 
este imparatia invizibila a spiritului, teritoriul unde domneste pacea lui Dzeu, caci El nu are 
nevoie sa-i spuna cineva ceva, caci El stie totul. 

161. Asteapta, caci in momentul atingerii elevarii, trezirea simturilor superioare este 

obtinuta, intuitia se activeaza, inspiratia curge, viitorul este intrezarit, iar ceea ce iti era 
imposibil de realizat, iti este oferit, in dar, de catre spirit, care iti aduce la indemana tot 
ceea ce iti era inaccesibil inainte! 

162. Daca vrei sa penetrezi linistea deplina a acestui sanctuar, a imparatiei divine a pacii, 

trebuie sa te pregatesti singur in acest scop si sa te purifici de tot ce este lumesc, caci 
doar cu inocenta ta vei reusi sa strabati acel sacru teritoriu!(22,36-40) 

163. Este necesar ca profetii Mei sa fie ridicati si trimisi din nou sa previna umanitatea 

despre pericolul in care se afla, si pe acestia ii veti cunoaste, caci in mijlocul oamenilor 
care se distrug unii pe altii, condusi fiind de ambitii proprii si violenta, vocea lor va rasuna 
calm, iar ei se vor inalta fara frica sa judece umanitatea prin prisma intelepciunii Mele, 
oferind vestea buna a salvarii tuturor celor care au urechi de auzit si asculta! 
164. Daca umanitatea aceastei generatii ar sti cum sa se roage in spirit, ei ar putea sa-Mi 
auda vocea, ar capta inspiratiile Mele, ar avea intelepciunea sa le urmeze si ar implini voia 
Mea, care este desavarsita, dar ei se leaga la ochi ori de cate ori incep sa se roage, iar 
lumina prezentei Mele le ramane ascunsa. Iar eu trebuie sa vin la oameni in timpul 
somnului trupului lor fizic, sa le trezesc spiritul, ca sa vorbesc cu ei. Este Cristosul cel 
care, furisandu-se ca un hot in mijlocul noptii, le penetreaza inima, pentru a sadi samanta 
dragostei Mele in ei.(67,29) 

165. Invatati sa va rugati si sa meditati simultan, astfel incat, fiecare dintre voi, sa primiti, 

in egala masura, atat cunoasterea, cat si intelegerea ei!(333,7) 
166. Arta spiritualitatii, adica stiinta de a cultiva puterea spiritului, inseamna libertatea. 
Doctrina spiritualitatii, prin comunicarea directa cu Dzeu, prin rugaciune, aduce omului, nu 
numai biruinta impotriva raului, invincibilitatea, dar si libertatea care confera viata eterna! 
De aceea, cei care Ma aud acum si care au inteles semnificatia acestei doctrine, vad 
deschizandu-se in fata lor o scena larga pe care vor lupta lupta cea dreapta, devenind 
astfel martorii Mei, transmitand mesajul adevarului oamenilor: ca a sosit timpul in care 
Dzeu, Creatorul atotputernic, restabileste comunicarea directa intre El si om.(239,8) 

167. Doctrina lui Cristos a fost una spirituala, dar oamenii au incarcat-o cu ritualuri, 

ceremonii si obiecte de cult ,incercand sa o faca accesibila omului lenes, materialist, lipsit 
de disponibilitatea pentru a accesa nobletea morala, detasarea prin iertare, elevarea prin 
dragoste altruista! 

168. Omenirea a intrat in era Spiritului, o era a marilor revelatii, o era in care impostura, 

materialismul si fanatismul vor disparea complet din modul de adorare-slujire a lui Dzeu, o 
era in care toti oamenii, prin intermediul spiritului lor, il vor recunoaste pe adevaratul Dzeu, 
care este Spiritul-Tata, si vor descoperi mijlocul perfect de comunicare cu El. 
(195,77-78) 

169. Atunci cand omul va atinge perfectiunea in practicarea comunicarii directe si 

permanente cu Mine, atunci nu-i va ramane nimic de intrebat pe un altul, nici nu va avea 
nevoie de carti, sa caute cunoastere in ele. 



170. Astazi insa, ei cauta inca in carti si texte, nerabdatori sa descopere adevarul, si de 

asemenea, se duc sa intrebe pe altii,pe care ii considera mai avansati in cunoastere decat 
ei!(118,37) 

171. Daca inveti sa meditezi cateva minute pe zi, la inceput, si daca meditatia ta se 

concentreaza asupra vietii spirituale, vei descoperi infinite explicatii, si vei primi revelatii 
ascunse, care nu ar putea fi descoperite pe nici o alta cale! 

172. Spiritul tau are deja suficienta lumina sa comunice cu Mine, sa Ma intrebe si sa 

receptioneze raspunsul de la Mine! Spiritul umanitatii de asemenea, a evoluat suficient de 
mult ca sa atinga un nivel elevat! Daca observi fratii tai de conditie umila, in ciuda 
cunoasterii lor sumare, ei te vor surprinde cu profunzimea gandirii lor si cu explicatiile pe 
care ti le pot da atunci cand lucrurile sunt inexplicabile pentru cei educati. Oare au 
frecventat ei scoli sau au studiat carti? Nu, ei au descoperit prin intuitie sau de nevoie, 
darul meditatiei care face parte din rugaciunea lor ca practica spirituala! In solitudinea lor, 
departe de influente nocive si fara idei preconcepute, ei au descoperit cum sa intre in 
comuniune cu eternul, cu spiritualul, cu adevarul. Toti cei care au meditat asupra 
adevaratei esente a vetii, au capatat, mai mult sau mai putin, cunoasterea spirituala de 
care aveau nevoie, si abilitatea de a o intelege.(340,43-44) 

173. Ma intrebi in ce anume consta rugaciunea, cum trebuie sa fie alcatuita, de aceea iti 

spun: permite spiritului tau sa se detaseze si sa se inalte catre Tatal, punandu-ti toata 
increderea in El ! Incarca acele momente de rugaciune cu credinta adevarata, caci ea este 
ofranda placuta lui Dzeu! Deschide-ti portile mintii si inimii tale, sa poti receptiona mesajele 
spiritului si accepta cu modestie vointa Tatalui, mai presus de a ta proprie! Cel care se 
roaga in aceasta maniera, va fi capabil sa Imi simta prezenta in orice moment al vietii lui, 
oriunde s-ar afla pe Pamant, Eu sunt bucuria vietii lui, chiar si atunci cand el traieste in 
lipsuri si saracie!(286,11) 

174. Acolo, in cel mai adanc si pur coltisor al fiintei lor, in spiritul lor, voi scrie Legea Mea 

in aceasta era! Acolo Imi voi face vocea auzita si tot acolo Imi voi construi templul Meu, 
caci tot ceea ce nu exista in spirit este trecator! 

175. Astfel, desi ai construit temple enorme si catedrale scumpe in cinstea Mea, desi ai 

organizat  festivitati pline de splendoare si sarbatori ceremoniale sa-Mi onorezi Numele, 
ofrandele Tale sunt o insulta pentru Mine si nu Ma vor atinge, caci ele nu provin din spirit! 
Toata adorarea exterioara poarta in ea doar ostentatie si vanitate, si de aceea este falsa si 
nu va fi primita! In schimb, spre deosebire de ea, ofranda adorarii in tacere, cea pe care 
lumea nu o vede si pe care tu Mi-o oferi in rugaciune, de la spirit la Spirit, aceea ajunge la 
Mine si este primita datorita sinceritatii si modestiei ei, caci ea provine din adevar, adica 
din spirit! 

176. Citeste din nou parabola fariseului din cea de-a doua era si atunci vei intelege corect 

ceea ce am predat, caci invatatura Mea este aceeasi in toate timpurile!(280,68) 

177. Oare nu stiti ca Dzeu v-a iubit fara sa meritati? Ca m-a trimis, pe cand voi erati 

pacatosi, pentru ca nici unul dintre voi nu se putea salva singur? In acelasi fel va iubesc 
Eu! Dati-Mi Mie crucea voastra, dati-Mi tristetea voastra, dati-Mie sperantele voastre 
neimplinite, dati-Mi Mie povara grea, care va darama la pamant, caci Eu pot indura toata 
durerea voastra! Eliberati-va de oprimarea satanica, acceptand iertarea Mea, ca sa fiti 
fericiti si intrati in sanctuarul iubirii Mele, pasind in tacere inaintea altarului Meu, pentru ca 
spiritul vostru sa poata dialoga cu Tatal, in limbajul cel mai sublim din intreg universul: cel 
al dragostei ! 
 

PACEA MEA FIE CU VOI TOTI, AMIN! 


