V. Formele Manifestarii(Revelatiei) Divine si Lucrarile lui
Dzeu
Cap 19: Trinitatea Divina
Unitatea lui Dzeu Tatal, cu Isus Cristos si cu Duhul Sfant
1. Lumina Cuvantului Meu va uni toti oamenii in aceasta a treia era, iar adevarul Meu va

ilumina toate mintile omenesti, eliminand astfel diferentele dintre crezuri si modurile de
adorare-slujire-inchinare. (1,66)
2. Astazi, in timp ce unii Ma recunosc si adora in Jehova, ignorandu-l complet pe Isus,
altii Ma recunosc in Cristos, ignorand Legea lui Moise si prin Ea, pe Jehova. Iar in timp
ce unii recunosc existenta si manifestarea Mea prin Duhul Sfant, altii se separa intre ei,
din pricina dezbaterii problemei Trinitatii Mele.(1,67)
3. Acum Eu intreb umanitatea si in special pe ghizii ei spirituali: Daca toti recunoasteti
faptul ca exista un Dzeu Creator, de ce va separati unii de altii? Daca Ma recunosti in
persoana lui Jehova, ai dreptate! Daca Ma recunosti in persoana lui Isus, El este intradevar, Calea, Adevarul si Viata! Daca Ma recunosti in manifestarea Duhului Sfant, tu
abordezi adevarata Lumina, facand asta!(1,68)
4. Ai un singur Dzeu, un singur Tata! Nu sunt 3 persoane diferite, care exista in Dzeu, ci
un singur Spirit Divin, care s-a manifestat in 3 faze diferite ale omenirii.
Doar ca omenirea, in conceptia ei limitata, incercand sa inteleaga profundul, a crezut
ca vede 3 persoane distincte, cand de fapt este unul si acelasi Spirit, interactionand cu
oamenii, pe trepte diferite ale aspiratiei lor catre spiritualitate, care inseamna
cunoasterea adevarului, care inseamna libertatea.(“Veti cunoaste adevarul, iar
adevarul va va face liberi”)
De aceea, cand auzi numele Jehova, gandeste-te ca el reprezinta aspectul de TATA
CREATOR si de JUDECATOR Suprem al lui Dzeu. Cand te referi la Cristos, trebuie sa
vezi in El Maestrul Invatator al dragostei divine, pe care ti-a predat-o si demonstrat-o,
in realitatea fizica a lumii materiale, iar cand incerci sa afli de unde provine Duhul
Sfant, cu manifestarile Sale miraculoase, intelege faptul ca El este chiar Dzeu,
exprimandu-si intelepciunea infinita si puterea absoluta, prin intermediul celor mai
sensibili-receptivi (si prin aceasta mai avansati) discipoli umani.(1,68)
5. Daca omenirea timpurilor stravechi ar fi fost suficient de avansata spiritual ca cea din
prezent, M-as fi manifestat, in fata ei, direct ca Tata-Invatator si Duh Sfant, iar atunci, omul nu
ar fi vazut 3 persoane divine distincte, in Dzeu, cand, de fapt, doar una singura exista! Dar
omenirea nu era capabila sa interpreteze corect lectiile Mele, si deci, nu le putea intelege, ca
sa le aplice in viata ei social-economica reala, iar confuzia ei ar fi devenit si mai mare, facando sa se indeparteze si mai mult de la cunoasterea adevarului, care i s-ar fi prezentat intr-o
forma de neinteles pentru mintea umana si de aceea, prea dificila si complicata, imposibil de
practicat...Din acest motiv, omenirea ar fi abandonat calauzirea divina, ca sa recurga la
practici idolatrice, prin care, s-ar fi inchinat, la nesfarsit, unor idoli oarecare, obiecte create de
mainile lor, ca reprezentari “divine”, produse ale imaginatiei lor, usor accesibile si total
insignifiante(lipsite de orice putere).(1,69)
6. Cand oamenii vor accepta si intelege acest adevar, vor regreta faptul ca au trait
respingandu-se unii pe altii, din cauza unei erori de intelegere, care ar fi putut fi evitata, doar
cu putina dragoste. (1,70)

7. Daca Cristos este Dragostea, cum ar putea fi El independent de Mine, Jehova, care dau
viata, avand in vedere ca viata este insasi dragostea, caci se naste din ea? Ura produce doar
moarte si distrugere, pe cand Eu sunt invierea si viata eterna!
8. Daca Duhul sfant este intelepciunea suprema, cum ar putea fi El independent sau separat
de Cristos, atunci cand Cristos este Cuvantul Meu intrupat, cel trimis de Mine, nu doar sa
lumineze in intunericul lumii, dar si sa rascumpere cu sange sfant omul, din confuzia
minciunii, prin credinta in El si ascultarea de El ? Cum ar putea fi Cuvantul Meu, separat de
intelepciunea Mea, cand El ma exprima pe Mine, motiv pentru care, El este lumina lumii,
intelepciunea in care se oglindeste adevarul?(1,74) Cum ar putea fi atunci Cuvantul Meu,
Cristosul, separat, distinct sau diferit de Duhul Sfant, care este Adevarul, atunci cand
intelepciunea este adevarul insusi, iar a detine intelepciunea inseamna a cunoaste adevarul
si a te mentine in adevar, a fi una cu El, prin dragoste?
9. Este suficient sa sti un singur adevar despre Cuvantul Meu, ca sa intelegi ca exista un
singur Dzeu si va fi unul singur pentru totdeauna, si anume faptul ca am spus prin El: “Cel
care L-a vazut pe Fiul, L-a vazut pe Tatal”, caci El este in Mine, iar Eu in El...Apoi, anuntand
faptul ca se va intoarce, in alt moment din timp, printre oameni, El nu a spus doar ca “El vine
curand” ci si faptul ca “El nu va va parasi, nici ”lasa orfani” ci ca, va va trimite un Mangaietor,
si anume, Duhul Adevarului, care va ramane cu voi si care Imi poate tine locul, doar pentru ca
este una cu Tatal Ceresc, singurul capabil sa va consoleze de lipsa Mea fizica, pentru ca El
este prezenta Me spirituala. Doar prin El,(umplerea, botezul cu El, facut de Mine) voi veti
putea aduce “roada”, daca ascultati de El, supunandu-va Lui, renuntand intai la caile voastre
egoiste, gresite, prin pocainta!(1,75)...A trai viata prin credinta inseamna practic, “a merge pe
apa”,iar a invata aceasta “arta” este imposibil, fara o relatie directa si permanenta cu Mine,
prin Duhul Meu Sfant, care este una cu Tatal Ceresc, initiatorul si infaptuitorul salvarii omului.
10. Cum ar putea Cristos veni fara, sau separat de Duhul Sfant? Cum ar fi putut deveni omul
Isus Cristos, Salvatorul promis omenirii, fara a fi purtat in El “ungerea” Duhului Sfant si fara a
se fi lasat complet calauzit de Spiritul Adevarului, al Luminii si al Consolarii, pe care doar
iubirea divina infinita o poate aduce omului?(1,76) Oare nu a dovedit permanent, la tot pasul,
ca El era purtatorul acelei misiuni, insotit fiind de toata puterea divina si cunoasterea profunda
a Legii si a scripturilor?
11. Eu sunt Invatatorul tau, acel ghid spiritual, de la care trebuie sa inveti “mersul pe apa”,
adica a-ti trai viata prin credinta in Unicul Dzeu, nu pe baza informatiilor aduse tie de catre
simturile, cu care percepi realitatea fizica, sau a imaginatiei tale! Dar in acelasi timp, Eu
insumi sunt sursa si motivul credintei tale, pentru ca Eu sunt Tatal Ceresc al tuturor, de
aceea, nu ma privi separat de El, nici de Duhul Lui Cel Sfant, nici de Legea Lui. De la Mine ai
primit, nu doar credinta, dar vei primi si infaptuirea, daca o ceri si Ma urmezi, caci Eu sunt viu,
iar voia Mea pentru om este viata eterna, dupa cum a fost scris: “Dzeu doreste ca nimeni sa
nu piara!” Cunoscand toate acestea, inca mai sovaiti si inca va temeti din pricina putinei
voastre credinte! Cultivati puterea spiritului, care este credinta, si care a fost daruita fiecaruia,
intr-o masura oarecare, caci fara ea, este imposibil sa-L abordati sau impresionati pe Dzeu
cu ceva! Eu sunt Invatatorul tau, dar nu Ma privi separat de Tatal tau Ceresc, pentru ca Eu
sunt Tatal Tau Ceresc!
12. Nu exista nici o diferenta intre Fiul si Duhul Sfant pentru ca Fiul si Duhul sfant sunt unul si
acelasi Spirit, iar Eu sunt Acela: Cuvantul, prin care s-a exprimat Duhul Sfant, prin care Dzeu
Tatal si-a facut vointa Divina cunoscuta voua, Legea perfectiunii si iertarea in scopul
perfectionarii fiintei umane, prin jertfirea singelui sfant, pe crucea rastignirii!
13. Manifestarile Mele diferite, prin care te-am instruit de-a lungul timpului, sunt manifestarile
unuia si aceluiasi Dzeu,Tatal Creator! Priveste-le ca pe paginile unei carti, care a trebuit sa
contina numeroase lectii, pentru a reda omului caracterul si maretia Creatorului
Universului!(256,4)

CELE TREI FORME IN CARE S-A REVELAT DZEU OAMENILOR
14. Acum stii de ce s-a manifestat Dzeu omenirii in trei perioade diferite, precum si modul
eronat, in care oamenii au asociat divinitatii 3 persoane distincte, separate si diferite, concept
pe care l-au numit, in mod eronat, “Trinitate”, intrucat niciodata nu au operat unul fara celalalt,
unitatea celor 3 aspecte ale divinului fiind inseparabila.(39,42)
15. Nu incerca sa Ma imaginezi in forma materiala, pentru ca, “Dzeu este Spirit”, iar Spiritul
Meu nu are forma, exact in acelasi fel in care, inteligenta, dragostea, intelepciunea( adevarul)
sunt lipsite de forma...pamantul de asemenea, in stadiul de concept, idee, era lipsit de forma,
existand doar ca proiect, in mintea divina, la inceputul creatiei…(39,44)
16. Iti spun asta, deoarece multi oameni M-au reprezentat sub forma unui batran inaintat in
varsta, cand m-au imaginat, in calitatea Mea de Tata. Eu nu sunt batran, pentru ca timpul nu
ma afecteaza, iar Spiritul Meu nu imbatraneste.(39,45)
17. De asemenea, atunci cand te gandesti la Isus, Ma imaginezi in figura fizica a lui Isus, care
s-a pastrat si transmis din vechime...Eu iti spun ca Cristosul a fost Cuvantul Meu si dragostea
adevarata, care s-a intrupat (temporar) pe Pamant. Cand Isus si-a parasit trupul fizic, in care
a locuit pe Pamant, El s-a contopit in Spiritul Meu, din care provenea si cu care era deja
una.(39,46)
18. Cand te referi la Duhul Sfant, il descrii sub forma unui porumbel, forma aleasa doar ca
simbol al puritatii si libertatii de miscare...dar El poate lua orice forma pentru ca nu are forma,
ca apa,...Eu iti spun astazi, ca vremea utilizarii simbolurilor e de mult trecuta. De aceea,
astazi, cand te simti atins de Duhul Sfant, primeste acel har, ca pe o iluminare a spiritului tau,
care vine sa te inspire si sa alunge intunericul din viata ta, sa elimine orice confuzie, si sa
destrame misterele false, in care v-a scufundat tatal si creatorul minciunii. (39,47).
19. De la o era la alta, omul a ajuns sa aiba o idee din ce in ce mai clara despre Mine. Cei
care au ajuns sa Ma cunoasca prin Cristos, sunt mult mai aproape de adevar decat cei care
au studiat si aplicat Legea lui Moise. De ce? Pentru ca Dzeu doreste mila, nu jertfe pentru
pacat, El doreste ca noi sa practicam virtutea(sfintenia) in vietile noastre, cu maiestrie,
doreste ca pacatosul sa se indrepte si sa se autoperfectioneze urmand modelul divin, nu sa
se complaca la infinit in neputinta sau in stradania de a se elibera de subjugarea pacatului.
Acelasi Dumnezeu, pe care multimile L-au urmat in desert, ascultandu-L de teama puterii si
dreptatii Sale, este privit mai tarziu ca Maestru Invatator si Tata adoptiv, atunci cand samanta
dragostei Cristice germineaza in inimile lor.(112,3)
20. Eu exist dincolo de timp si sunt mai presus decat intraga creatie, iar Spiritul Meu divin nu
este supus evolutiei, pentru ca El este perfectiunea! Eu sunt perfect si etern...Nu pot spune
acelasi lucru despre omul care, are un inceput, este supus legilor evolutiei si simte trecerea
timpului in fiinta lui, care imbatraneste.(66,43)
21. Nu considera ca Tatal apartine unei ere, Cristos alteia, iar Duhul Sfant urmatoarei ere,
caci Dzeu este etern si nu apartine nici unei ere, ci, dimpotriva, timpul ii apartine Lui, iar
Cristos, care a disparut ca om, este Dzeu Insusi, la fel ca si Duhul Sfant, care nu este altul
decat acelasi Tata, care isi releva cea mai elevata expresie a Sa in fata Ta acum, adica cea
care, nu necesita nici un element material(66,43)!
22. Am explicat ca, fiinta la care te referi cu titlul de “TATA”, reprezinta Creatorul Universal,
puterea absoluta a lui Dzeu, singura fiinta, care exista dintotdeauna, perpetuu, fara inceput si
sfarsit. Fiinta, la care te referi cu titlul de “FIU”, este Cristos, cel care a manifestat dragostea
perfecta a Tatalui fata de copiii Sai. Iar fiinta, la care te referi cu expresia ”Duhul Sfant”,
reprezinta intelepciunea suprema a lui Dzeu, transmisa oamenilor, in scopul iluminarii lor
spirituale, frecventa mai ales in cea de-a treia era, caci spiritul uman are acum abilitatea sa
inteleaga mai bine revelatiile divine.(293,20)

23. Lumina Duhului Sfant, care este intelepciunea divina, va domni curand peste cea de-a
treia era. Ea va inunda intelectul uman, conferindu-i abilitatea de a intelege divinul, intrucat
acum, omul are mare nevoie de spiritualitate, dupa cum inseteaza dupa adevar si cat de
infometat este, dupa dragoste!(293,21)
24. Faptul ca UN SINGUR Dzeu(desi in 3 aspecte) S-a manifestat oamenilor, este cu atat
mai evident cu cat, daca cauti dragostea, in lucrarile Tatalui atotputernic, din prima era, o vei
gasi, iar daca cauti intelepciunea suprema, de asemenea o vei descoperi! La fel cum, in
lucrarile si faptele lui Isus Cristos nu vei gasi numai dragoste, dar si putere absoluta si
intelepciune suprema( profetie). De ce te miri atunci, cand descoperi, in lucrarile Duhului
Sfant din prezent, nu numai puterea suprema, dragostea mangaietoare, dar si balsamul
vindecarilor miraculoase, impreuna cu legea si taria in credinta?(293,20-21 293, 25-26)
25. Acestea sunt cele 3 aspecte, pe care le-am aratat oamenilor: LEGEA, DRAGOSTEA si
INTELEPCIUNEA, ca sa aiba incredere totala in drumul evolutiei lor, pe care trebuie sa il
parcurga, si o cunoastere completa a Creatorului lor!
Aceste 3 aspecte sunt distincte, dar inseparabile. Ele provin dintr-un singur principiu comun,
iar conjunctia lor alcatuieste perfectiunea absoluta(165,56)
26. In Mine sunt: TATAL, JUDECATORUL si INVATATORUL, 3 aspecte divine ale aceleiasi
fiinte, 3 puteri si o singura esenta: dragostea(109,40)
27. Eu sunt Jehova, cel care te-a salvat de la moarte de-a lungul timpului! Eu sunt unicul
Dzeu, care ti-a vorbit de-a lungul timpului! Cristos este Cuvantul Meu, exprimat prin Isus! El
este promisiunea salvarii voastre, data voua, trimisa si infaptuita de Mine, prin El. Dar
depinde de voi sa o valorificati si fructificati in viata voastra prin credinta in Mine. El este unul
singur pentru ca sunt Eu in forma fizica, vizibila, umana, materiala, dar nu limitata ca putere!
De aceea El v-a spus ca : “cine M-a vazut pe Mine, L-a vazut pe TATAL”. El este viu, pentru
ca Eu, SPIRITUL DIVIN, care traiesc in El, sunt invierea si viata, pentru ca El este dragostea
adevarata, care v-a fost aratata si care nu cunoaste moarte. Iar Eu sunt, de asemenea, Duhul
Sfant, care iti vorbeste acum, caci un singur Duh Sfant exista, care marturiseste despre El, si
acela este al Meu!(32,22). Sfant este doar Dzeu, iar oamenii sunt sfintiti, doar prin credinta in
El, unic si complet ,in toate cele 3 aspecte ale Sale! Cultiva-ti puterea spiritului, care este
credinta,(“ferice de cei care nu au vazut, dar au crezut”), invata sa traiesti prin ea, ca sa
supravietuiesti si sa biruiesti raul, apoi avanseaza de la credinta la stiinta(cunoasterea
completa a adevarului)!
28. Ascultati, discipoli: in prima era, prin Moise, v-am dat Legea Mea, in cea de-a doua, prin
Isus, v-am aratat dragostea, care sta la baza ei si pe care sunteti datori sa v-o acordati unii
altora, si v-am demonstrat puterea ei, nemurirea, iar in a treia era, ca sa nu ramaneti “orfani”,
sa nu va simtiti abandonati sau parasiti, v-am dat dreptul sa fiti adoptati prin Duhul Sfant, la
lumina unei cunoasteri mai presus de inteligenta umana, ca sa puteti intelege tot ceea ce am
facut pentru voi, precum si ce anume va revine voua, in scopul recuperarii voastre din
capcana minciunii! (32,23). De aceea am spus: “daca i se pare cuiva ca cunoaste ceva, inca
nu a invatat cum trebuie sa cunoasca”...Caci cunoasterea si intelegerea misiunii tale
spirituale, in cadrul intregului, vine doar prin si de la Duhul sfant, caci ea este supranaturala,
caci omul nu se poate mantui singur! De la Mine vin atat vointa omului cat si implinirea
destinului sau divin. Eu sunt “inceputul si sfarsitul”. Eu sunt calea, si usa, caci “nimeni nu vine
la Tatal decat prin Mine!”
29. Dupa toate aceste explicatii te intreb: de ce te straduiesti sa descrii 3 persoane divine,
acolo unde una singura exista, in cele 3 aspecte manifestate intotdeauna inseparabile, dar
relevate gradual omului, pe masura evolutiei intelegerii umane si a intelectului lui? Un singur
Spirit Divin exista si acela sunt EU, cel care-ti vorbeste acum, cel care ti-a dat Legea si care
s-a intrupat in Isus. El(Spiritul Divin) este al Meu, iar Eu nu ma schimb, caci sunt etern!
Adevarul este unul singur si ramane acelasi, neafectat de curgerea timpului. De aceea Isus
v-a spus: “Eu sunt adevarul, calea si viata!”(32,24)

30. Am dat Legea oamenilor din prima era. Inca de atunci, stiind ca aceasta nu va fi suficient,
am anuntat oamenilor, tot prin intermediul lui Moise, sosirea lui Mesia! Iar Cristos, prin care
Eu insumi v-am vorbit, v-a spus, la incheierea misiunii Lui, ca se intoarce la Cel care L-a
trimis, cu care EL este una, si ca va este de folos sa o faca, pentru a va trimite Duhul Sfant,
care sa va calauzeasca in tot adevarul, ca un Tata ocrotitor, in lipsa prezentei lui fizice…”Il
veti recunoaste pentru ca El va marturisi despre Mine!” inseamna ca El va clarifica misterele
revelatiilor Mele, in conformitate cu Voia Mea si evolutia intelectului uman!(32,25)
31. Dar cine oare ar putea elucida misterele Mele si face lumina asupra acestor secrete
spirituale daca nu Eu insumi? Cine poate interpreta si intelege corect cartea intelepciunii Mele
daca nu Eu insumi?(32,26)
32. Cu adevarat iti spun ca Duhul Sfant, cel pe care majoritatea oamenilor din era a treia il
considera separat de Cristos sau de Jehova, nu este altceva decat intelepciunea pe care Eu
o manifest in spiritul tau, in scopul de a te face sa intelegi, sa recunosti si sa contempli, sa
simti si sa intuiesti adevarul! Credinta ta vine prin El si de la El! Caci, dupa cum este scris,
nimeni nu poate spune: “Isus Cristos este Domnul” decat prin Spiritul Meu, care este Duhul
Sfant!(32,27)
33. Reuniti in mintile si cugetele voastre cele 3 manifestari divine ale Mele, adica cea de Tatajudecator suprem, prin care v-am revelat Legea Mea si dreptatea, caracterul Meu, cea de
Maestru Invatator, prin care v-am aratat si demonstrat dragostea infinita, posibilitatea iertarii
pentru voi, care sta la baza Legii, si din care aceasta provine, precum si cea de-a treia
manifestare, intelepciunea Mea, prin care confuzia este alungata, lasand loc credintei sa va
calauzeasca in viata, pentru ca voi sa puteti obtine victoria dorita! Unind toate acestea, veti
obtine o singura esenta, o singura intentie Divina, aceea ca omenirea sa revina la Mine, in
mod individual, unul cate unul, adoptand calea iluminarii spirituale, care este mai presus
decat simpla comunicare cu Mine. Ea implica punere in slujba, din dragoste! Caci Eu vreau
sa te conduc spre Imparatia Mea, unde te vei bucura de prezenta Mea continuu si pentru
totdeauna, caci doar acolo Eu voi fi inauntrul si in jurul tau, in permanenta! (324,58)!
34. Nu ar fi pentru prima data cand omul incearca sa-si explice in termeni inteligibili lui, o
revelatie divina, nici prima data cand incearca sa obtina clarificare sau explicatie logica a
unui mister practic de nepatruns pentru el. Deja, din era a doua, in mod deliberat, omul a
supus dezbaterii divinitatea Lui Isus Cristos, chiar si dupa Inaltarea Lui la cer, dorind sa afle
exact daca era intr-adevar, una cu Tatal sau dimpotriva, o persoana distincta si diferita, Mesia
cel indelung asteptat, sau doar un filozof oarecare. De asemenea, au cantarit si analizat pe
toate partile Doctrina Mea si au supus-o scrutinului in toate felurile posibile!
35. Iar astazi, din nou, voi fi subiectul scrutinului, analizei, disputei si stradaniilor de a
descoperi adevarul.
36. Astfel, vor dezbate daca era Spiritul Lui Cristos, cel care vorbea independent de Tatal, in
perioada intruparii lui Isus, sau nu, iar altii vor sustine ca Duhul Sfant vorbea prin El, nici
Tatal, nici Fiul.
37. Dar ceea ce numesti Duhul Sfant, este lumina, (adica intelepciunea) lui Dzeu, iar cel pe
care Il numesti Fiul, este Cuvantul lui, intrupat temporar pe Pamant in forma umana! De
aceea, atunci cand auzi acest Cuvant, cand te delectezi cu doctrina Mea din a doua era, sau
meditezi asupra Legii sau a revelatiilor din prima era, recunoaste faptul ca te afli in fata
singurului Dzeu, auzind cuvintele Lui si receptionand lumina(intelepciunea) Spiritului Lui, prin
intermediul limbajului exprimat si inregistrat pentru posteritate! (216,39-42)

DUMNEZEU CA SPIRIT CREATOR SI TATA
38. Eu sunt ESENTA, cauza existentei intregii creatii. Toata lumea vie traieste prin puterea
Mea! Eu sunt in toate trupurile si in fiece forma, Eu sunt in fiecare dintre voi dar este necesar
sa va pregatiti intens, sa va ascutiti sensibilitatea ca sa ma simtiti si descoperiti! Eu sunt
cauza ce face inima voastra sa bata!
39. Eu sunt respiratia fiecarei fapturii vii, caci Eu sunt VIATA. Acesta este motivul pentru care
trebuie sa intelegi ca Eu sunt Viu, caci sunt sursa si cauza vietii, iar daca Ma aflu prezent in
tot ce te inconjoara, nu este nevoie sa modelezi o imagine din lut sau chiar mai impunatoare,
din marmora, care sa Ma reprezinte si careia sa te inchini, pretinzand ca astfel, Ma adori pe
Mine, sau Imi simti prezenta mai aproape de tine! Ignorand complet natura reala a lui Dzeu si
inlocuindu-Ma cu imagini si obiecte lipsite de viata, carora sa le oferi inchinarea ta, ti-ai blocat
singur accesul la Dzeul cel viu si adevarat si la tot ceea ce EU, ca Tata Ceresc, am de oferit
copiilor oamenilor: adoptia, ungerea cu Duhul Sfant, precum si mostenirea Mea: viata eterna!
Intr-un cuvant, mantuirea! Caci exista un singur Dzeu si o singura cale de a o obtine: prin El,
descoperindu-L pe El. Practica idolatriei, in oricare din formele ei, rapeste omului totul, insusi
scopul vietii care i s-a acordat, ca sansa de a-si descoperi Creatorul,de a deveni ambasadorul
Lui sau macar o mica parte din trupul lui Cristos(“biserica” Lui)si prin aceasta, de a-si cuceri
mantuirea proprie!
40. Daca Ma cauti, adorandu-Ma in spirit, iti voi raspunde, caci sunt viu! Prin Cuvantul Meu, tu
ajungi sa intelegi armonia, care exista intre Tatal Creator si tot ceea ce a fost creat si vei
descoperi ca Eu sunt esenta, care sustine toate fiintele vii, inclusiv pe tine, si deci, ca astfel, si
tu esti o parte din Mine!(165,26-28) Dar trebuie sa ajungi sa Ma cunosti si sa te
autoperfectionezi sub presiunea circumstantelor ostile ale vietii fizice, limitate, ca sa depasesti
limitarile de orice fel, sa atingi libertatea, sa Ma onorezi, prin credinta, cu viata ta, ca sa
manifesti divinul si sa fii sigur de mantuirea Ta, prin ancorarea in Mine!
41. Spiritul Tatalui este invizibil, dar se manifesta intr-un numar infinit de forme! Intregul
univers este doar o manifestare materiala a divinitatii! Intreaga creatie este o reflectie a
Adevarului : o dovada a existentei mintii, care a conceput si proiectat si a fortei care apoi a
construit, in plan material, lumea!
42. Am inconjurat existenta spiritelor, care sunt copiii Divinitatii Mele, conform locuintei pe
care o ocupa, cu o serie de forme in care am plasat intelepciune, esenta, frumusete, bun
simt, astfel incat ,fiecare din aceste locuri, sa aiba o buna si palpabila dovada, a existentei
Mele, si o idee clara a puterii Mele. Prin aceasta, iti arat ca, esenta vietii consta in dragoste,
intelepciune, si in detinerea adevarului.(168,9-10)
43. Discipoli: din Mine au izvorat cele 3 naturi: Divina, spirituala, materiala! Ca Creator, si
sustinator a tot ceea ce am creat, iti pot vorbi tie intr-un mod divin, dar comprehensibil. Daca
natura materiala a fost nascuta din Mine, pot de asemenea sa materializez vocea Mea
proprie oricand doresc, si Cuvantul Meu, ca sa Ma fac inteles de catre om.
44. Eu sunt stiinta(cunoasterea) perfecta, inceputul tuturor lucrurilor, cauza tuturor cauzelor si
lumina care lumineaza totul. Eu sunt mai presus de toata creatia, mai presus de toata
intelepciunea.(161,35-36)
45. Aceasta este era iluminarii spirituale si mentale a omului, este o era a intelegerii
superioare, in care omul, in sfarsit, Ma va cauta spiritual, caci va recunoaste faptul ca, Dzeu
nu este o persoana limitata, nici o imagine, ci este SPIRITUL UNIVERSAL, care umple
cerurile si Pamantul, absolut si nelimitat!(295, 29).

CRISTOS: DRAGOSTEA si CUVANTUL lui DZEU
46. Inainte de nasterea lui Isus, adica inainte de manifestarea lui Dzeu Tatal in forma umana,
ca Maestru Invatator, Dzeu a uzat de simboluri si evenimente materiale, pentru a manifesta
revelatiile divine. Prin numele de Cristos(trimis, ambasador), a fost facut cunoscut oamenilor,
Cel care a manifestat Dragostea Tatalui Divin in mijlocul lor! Dar cand s-a intrupat pe Pamant,
El se manifestase deja ca Tata Creator Atotputernic, de aceea, este corect a spune ca Isus
pruncul s-a nascut in aceasta lume, iar Cristos a fost Spiritul, care locuit in trupul sau
fizic!(16,6)- Cu adevarat va spun,ca Inaintea lui Adam, sunt eu”
47. Mediteaza asupra acestui lucru si vei ajunge la concluzia ca, inaintea lui Isus, el era deja
Cristos, pentru ca Cristos, prin acceptarea jertfei supreme in scopul iertarii vinovatului,
reprezinta dragostea suprema, paterna, divina si supranaturala! (16,7)
48. Eu sunt aici cu tine, dandu-ti putere sa lupti pentru pacea eterna a spiritului tau! Totusi, cu
adevarat iti spun ca, inainte ca omenirea sa Ma vada (venind pe lume in forma umana) si sa
Ma recunoasca, Eu deja le-am dat lumina din infinit si am vorbit oamenilor, in inimile lor, sa
devina Una cu Tatal, asa cum Eu si Tatal suntem UNA, ca Eu sa locuiesc in inimile lor, asa
cum Tatal locuieste in Mine! A fost necesara o lunga trecere a timpului pentru omenire, pentru
ca lumea sa Ma accepte in persoana lui Isus, ca Dzeu intrupat si sa asculte Cuvantul Divin si
mesajul salvarii prin credinta in Fiul si Trimisul Lui, totusi, trebuie sa-ti spun ca nu toti cei care
au auzit chemarea Tatalui si Doctrina Mea din acea era, au inteles importanta si semnificatia
ei, pentru ca nu aveau evolutia spirituala necesara pentru a simti prezenta lui Dzeu in
Cristos!(300,3)
49. In prima era, prin Jehova, ai crezut ca ti s-a revelat un Dzeu crud, teribil si razbunator!
Atunci, ca sa elibereze omul din aceasta eroare, Dzeu L-a trimis pe Cristos, adica Dragostea
LUI DIVINA, astfel incat, cunoscandu-L prin Fiul Sau UNIC, omul sa ajunga sa Il cunoasca pe
Tatal, cu adevarat! Cu toate acestea insa, o umanitate ignoranta si vanitoasa, implicata in
pacat pana peste cap, a ales, in continuare, sa vada in Isus un personaj suparat, jignit si
manios, care ii asteapta, dincolo de moarte, in mod spiritual, pe toti cei care i-au intors
spatele, sau L-au jignit, ignorat, sa le spuna: “Plecati de la Mine, niciodata nu v-am
cunoscut!”!, iar prin aceste cuvinte, sa ii trimita, pentru eternitate, sa indure cele mai inumane
suferinte imaginabile, intr-un loc terifiant!(16,46)
50. Iata ca a venit timpul sa intelegi semnificatia corecta a invataturilor Mele, astfel incat sa nu
mai existe nici o confuzie: Dragostea Divina nu va impiedica intoarcerea ta la Mine, fara sa
platesti pentru greselile tale, ci va fi propria ta constiinta, judecatorul implacabil, care va
decide ca nu esti vrednic sa patrunzi in si sa ai acces la Imparatia Luminii.(16,47)!
51. Ca sa va pot numi, pe buna dreptate, discipoli, trebuie sa fiti precum Maestrul vostru!
Mostenirea Mea este dragoste si intelepciune suprema! A fost Cristos cel care a venit la voi si
tot El va vorbeste acum, dar nu incercati sa Ma separati de Dzeu, nici sa Ma gasiti undeva in
afara Lui, pentru ca eu am fost intotdeauna UNA cu EL si sunt in continuare. (19,57)
52. Ti-am spus ca Cristos este dragostea Divina, de aceea, nu Ma separa de Tatal! Sau
poate crezi ca El este un tata fara dragoste fata de copiii Lui? Cum ti-l imaginezi tu pe Tatal
Ceresc? Cum il percepi? Nu crezi ca este timpul sa Il accepti asa cum este in realitate si in
intregime, si sa II dai ceea ce ii datorezi, sa cuceresti ceea ce asteapta de la tine, adica
binele tau suprem, mantuirea ta si sa ii raspunzi cu aceeasi dragoste, cu care ai fost pretuit si
rascumparat?
53. Nimanui sa nu-i fie rusine sa-L cheme pe Dzeu, Creatorul Universului, pe numele Lui de
TATA CERESC, pentru ca El este, intr-adevar, TATAL CERESC, iar acesta este intra-devar,
Numele Lui adevarat!(19,58)

54. In Isus, lumea L-a vazut pe Dzeu in forma umana, limitata fizic, dar nu si limitata in putere,
Dzeu a luat forma umana prin El, adica S-a facut om, S-a “umanizat”, ca sa locuiasca printre
noi. El s-a “concentrat”,” diminuat” sau “micsorat” pe Sine, la dimensiuni fizice umane, ca sa
ne poata demonstra, pe intelesul nostru, atat originea Legii, dragostea, cat si puterea ei si
prin aceasta, existenta reala a lui Dzeu, care ar fi ramas doar o idee filozofica, o experienta
ascetica rezervata calugarilor, sau unor lideri de exceptie, practic, o necunoscuta oamenilor,
fara aceasta interventie miraculoasa magnifica care a debutat cu conceptia imaculata.
Prin Isus Cristos, oamenii au primit doar lectii de dragoste, invataturi de infinita
intelepciune, dovada unei judecati perfecte, dar niciodata un gest de violenta, prin care sa fi
uzat de puterea divina impotriva unuia dintre voi, din dorinta de a-l pedepsi sau de a razbuna
un orgoliu divin ranit! Dimpotriva, S-a lasat lovit si batjocorit de unii dintre voi!
El, care avea absolut toata puterea, in cer si pe Pamant, S-a aratat oamenilor in stralucirea
dragostei Sale supreme, caci ii era necesar lumii sa-si cunoasca Tatal in adevarata lui
esenta, cea a dragostei, milei si dreptatii prin iertare.
55. Isus, ca un adevarat Tata, a dat totul pentru copiii Sai, cerand nimic pentu Sine! Un tata,
care iarta si cele mai oribile crime cu dragoste infinita, fara sa caute razbunare, un tata, care
ia asupra Lui vina si in loc sa pedepseasca cu moartea criminalul, ii traseaza cu sangele lui,
drumul pe care il are de urmat pentru a se redresa, pentru a-si plati datoriile intr-un fel sau
altul, oferindu-i dragostea si suportul Lui pentru asta!(160,46-47)
56. In omul material Isus Cristos a fost realizata perfectiunea, idealul uman de frumusete
morala, intelepciune si bunatate, pentru ca voi sa aveti un model vrednic de urmat si de
imitat...Caci am vrut sa-ti arat cum ar trebui sa fie si sa se comporte omul, care doreste sa se
asemene Creatorului lui Ceresc, ca sa ai un reper la care sa te raportezi, in care ar trebui sa
te vezi ca in oglinda, atunci cand vei fi atins maturitatea in credinta!(21,33)
57. Dzeu este UNUL, iar Cristos, desi este Cuvantul divinitatii, este UNA cu EL si singura
cale, care te va conduce la Tatal Atoatecreator!(21,34), prin care vei atinge perfectiunea
necesara de a te intoarce in Imparatia Lui. Din El, prin El si pentru El au fost create toate cele
ce exista!
58. Discipoli: Cristos este manifestarea suprema a dragostei divine, lumina care da viata
regiunilor locuite de spiritele alese, lumina care strapunge bezna intunericului si descopera
adevarul fiecarei fiinte spirituale, distruge misterele si deschide usile aratand calea
intelepciunii, eternitatii si perfectiunii spiritelor!(91,32)

Duhul Sfant: Adevarul si intelepciunea divina
59.In intelepciune sunt balsamul si consolarea, dupa care tanjeste inima ta, de aceea, in acea
era, cand v-am promis Duhul Sfant, L-am numit “Duhul adevarului”
si “Mangaietorul”. Intelepciunea presupune cunoasterea adevarului si a caracterului lui Dzeu,
a Legii si a voii Lui: iertarea si salvarea prin atingerea idealului de perfectiune aratat prin
Cristos.
60. Cu toate acestea, este nevoie sa ai credinta, ca sa nu te opresti pe drum, si ca sa nu
simti frica inaintea incercarilor! (263,10-11)
61. Aceasta este era luminii, era in care, intelepciuna divina, care este lumina Duhului Sfant,
va patrunde cele mai adanci si ascunse unghere ale inimii si spiritului uman, facandu-i sa se
recunoasca drept frati! (277,38)

