Capitolul 21:
OMNIPREZENTA si OMNIPOTENTA LUI DZEU si a JUSTITIEI (LEGII) LUI
Puterea Lui Dzeu
1. Daca omul modern, cu toata cunoasterea lui stiintifica, nu este in stare sa supuna vointei lui
elementele naturii, cum isi inchipuie el oare, ca ar avea, o cat de mica influenta, putere de
dominatie, sau oarecare control, asupra fortelor spirituale?
2. In acelasi fel, in care, stelele si planetele, in Cosmos, isi urmeaza, fiecare, traseul precis, fara a
fi influentate de vointa omului, tot astfel este si domeniul spiritual: nimeni nu poate influenta,
sau schimba, ordinea si ierarhia din el.
3. Am facut ziua si noaptea pentru ca EU SUNT LUMINA si nimeni, in afara de MINE INSUMI, nu
o poate retine, sau suprima, opri sa straluceasca! Acelasi lucru este valabil si pentru domeniul
spiritual.(329,31-33)
4. Daca crezi in existenta Mea, trebuie, de asemenea, sa realizezi faptul ca puterea Mea este
infinit mai mare decat a pacatelor oamenilor, prin urmare, atunci cand pacatul paleste si
cedeaza in fata adevarului si a dreptatii, atat omul, cat si modul sau gresit de a trai,(in
compromis cu pacatul), trebuie sa se schimbe. “Cereti si vi se va da, bateti si vi se va
deschide, indrazniti sa va puneti increderea in Mine si veti birui, pentru ca Eu am biruit lumea!”
5. Poti oare sa anticipezi cum ar fi viata pe Terra, daca toti oamenii ar alege sa renunte definitiv
la orice incalcare a legii si sa implineasca, in mod exclusiv, voia Mea, adica cea Divina?(88,5960)
6. Pentru Mine, (din punctul Meu de vedere), pocainta unei fiinte, regenerarea si salvarea ei, nu
pot fi imposibile, caci, daca oamenii ar fi mai puternici decat Mine, Eu nu as mai fi ” Cel
Atotputernic”, asa cum Ma numiti, deci nici Dumnezeu! Chiar crezi ca intunericul uman, produs
de pacat, Imi poate opune rezistenta sau Mi se poate impotrivi in vreun fel, intr-o confruntare
directa? Sau poate crezi ca intunericul uman este superior (cu ceva) luminii divine?
“Niciodata”- Imi raspunde inima ta!
7. Gandeste-te (si mediteaza indelung) la misiunea Mea pentru tine, cea care urmeaza dupa ce
ti-am dat fiinta, ca sa cooperezi la ea, pentru ca ea nu este alta decat aducerea ta la
perfectiune (morala) si prin aceasta, unirea ta intr-o singura familie spirituala, adoptia ta la
“ramasita” sacra a lui Israel, cea careia ii revine, prin “mostenire”, Cerul! Nu uita nici o clipa
faptul ca, Voia Mea este indeplinita mai presus de orice si in ciuda ignorantei sau opozitiei
cuiva.
8. Doar Eu Insumi, semanatorul divin, nevazut de nimeni, depun, in fiecare spirit, pe ascuns,
samanta dragostei Mele! Doar Eu stiu momentul in timp, din istoria umanitatii, in care acea
samanta va germina, si doar Eu pot sa astept, cu infinita rabdare, rodul muncii Mele, fructul
produs de ea!(272,17-19)
9. Eu nu vin sa te umilesc cu Maretia Mea, nici sa o expun ostentativ, caci ea deja sustine viata si
intreg universul! Dar vin sa ti-o demonstrez, conform voii Mele, pentru a te linisti si pentru a te
asigura ca ai drept Tata un Dzeu adevarat, singurul atotputernic, si de suprema intelepciune, in
perfectiunea Lui, cu care tu trebuie sa ajungi sa te identifici in momentul infloririi potentialului
tau divin!
10. Bucura-te ca nu vei reusi niciodata sa descoperi limita puterii Mele, a bunatatii sau intelepciunii
Mele, bucura-te de faptul ca, cu cat mai mult iti vei purifica si innobila caile, modul de a trai si
de a simti (emotiile), cu atat mai mult Ma vei percepe mai bine si te vei apropia de Mine! Cine
oare s-ar putea simti dezamagit de faptul ca nu va putea egala niciodata maretia Tatalui sau?
Oare, pe Pamant, in sanul familiei tale, nu te-ai bucurat de protectia tatalui tau, al carui junior
ai fost? Oare nu ai beneficiat de experienta lui, autoritatea si rodul muncii lui, prin care ti-a
asigurat cele necesare traiului? Nu te-ai bucurat sa vezi ca ai drept tata un barbat mai puternic
decat tine, curajos si invincibil, constient de valoarea si rolul lui, responsabil si plin de
virtuti?(73,41-42)
11. Oare cat sau ce reprezinta puterea omeneasca in fata puterii Mele? -NI-MIC! Ce rezistenta
poate opune spiritualitatii, a carei putere este infinita, puterea omului materialist, limitata de
simturile prin care percepe lumea fizica si necunoastere? Absolut nici una!

12. Da, am ingaduit omului sa-si implineasca ambitiile si sa atinga varful arogantei sale, tocmai
pentru ca sa-i demonstrez ca, liberul arbitru, cu care l-am inzestrat, este real!
13. Si nu numai pentru aceasta, dar si pentru a realiza, odata ajuns la capatul ambitiei sale,
limitarea sa proprie si greseala lui, pentru a se trezi la realitatea adevarata, cea spirituala,
extraordinara si nelimitata, cea care il asteapta la capatul drumului si care ii este menita:
pentru a alege, fara echivoc, constient de valoarea ei, calea iluminarii spirituale, infinit
superioara, a dragostei si a perfectionarii lui morale! Abia atunci, el va ingenunchia in fata lui
Dzeu, cand isi va da seama ca El este unica putere absoluta si ADEVARUL
UNIVERSAL!(192,53)

OMNIPREZENTA lui DZEU (prezenta Lui in toata creatia, pretutindeni)
14. Nu am un loc specific, delimitat si destinat Mie ca locuinta in cer, pentru ca Eu sunt prezent peste
tot! Eu sunt prezent atat in planul divin, cat si in cel spiritual si material. Nu poti arata cu degetul
directia catre Imparatia Mea! Daca o faci, o poti face doar in mod simbolic, pentru ca, planeta, pe care
locuiesti, se roteste fara incetare si iti prezinta, in fiecare moment, o noua portiune a cerului, situat
deasupra capului tau!
15. Astfel, iti spun ca nu exista nici o distanta intre noi. Singurele lucruri care construiesc un zid de
separare intre noi, sunt faptele tale rele si gandurile impure(incepand cu necredinta) pe care le plasezi
intre spiritul tau si Legea Mea Perfecta!
16. Cu cat mai mare va fi puritatea gandurilor tale, cu atat mai nobile vor fi faptele tale! Cu cat mai
mare, constanta si stabila va fi credinta ta, cu atat mai aproape Imi vei simti prezenta, cu atat mai
intima si mai usor accesibila iti va fi ea, in urma rugaciunilor tale!
17. In acelasi mod, pe masura ce te indepartezi si separi de tot ceea ce este drept, corect si bun, si te
adancesti intr-un mod de viata materialistic, plin de egoism, Ma vei simti, in mod inevitabil, din ce in
ce mai distant si inaccesibil tie. Cu cat mai mult vei incalca Legea Mea, prin neascultare, cu atat mai
putin imi vei simti omniprezenta! Te-ai inconjurat pe nesimtite de nisipuri miscatoare, crezand poate, in
sinea ta, ca “te poti face frate cu faradelegea, doar pana treci puntea”, dar un compromis il atrage pe
urmatorul, iar din capcana lor, nu te poti sustrage singur!
18. Intelege deci motivul pentru care am venit, in acest moment din istoria ta, ca omenire, pentru a
manifesta Cuvantul Meu in forma aceasta( scrisa si spirituala): ca sa te pregatesc pentru comunicarea
directa cu Mine, de la spirit la Spirit!
19. Crezand ca sunt mult prea distant fata de tine, ca sa ajunga pana la Mine doleantele tale, nu ai
stiut nici cum sa Ma abordezi, nici cum sa vii la Mine, cum sa Ma cauti...De aceea, iata ca vin Eu sa te
caut pe tine, sa te fac sa-MI simti prezenta ca sa-ti demonstrez ca intre Tatal si copiii lui nu exista nici
o distanta care sa-i separe!(37,27-32)
20. Daca crezi cumva ca Mi-am parasit tronul, ca sa vin sa stau de vorba cu tine, te inseli, caci tronul
pe care iti imaginezi tu ca stau Eu, nu exista! Tronurile exista pentru oameni trufasi si trecatori.
21. Spiritul Meu, infinit si atotputernic nu ocupa un loc fix in spatiu: el este pretutindeni, in orice loc
(domeniu) material sau spiritual! Arata-Mi tu Mie unde este acel tron, pe care Mi-L atribui, daca
pretinzi ca l-ai vazut!
22. Inceteaza sa Imi dai o forma materiala umana, ca asezata pe un tron similar celor omenesti si
inceteaza sa visezi la un Rai pe care mintea umana este incapabila sa il conceapa! Dupa ce te vei fi
detasat de toate aceste idei preconcepute despre Mine, te vei simti ca eliberat din lanturi, ca si cum un
zid urias s-ar fi prabusit la pamant, sau un nor gros ar fi fost disipat, oferindu-ti acum perspectiva unui
orizont luminos infinit, care a fost acolo dintotdeauna, dar a devenit abia acum accesibil spiritului tau.
23. Unii spun: Dzeu este in Cer, altii spun: Dzeu este in lumea de dincolo, dar nici unii, nici altii nu stiu
ce vorbesc, nici ce sa creada! Cu siguranta ca locuiesc in cer, dar nu asa cum isi inchipuie omul, intrun anumit loc din acel spatiu! Eu locuiesc(adica umplu cu prezenta Mea) cerurile(adica spatiile
imateriale) inundate de lumina, putere, dragoste, intelepciune, dreptate, fericire si
perfectiune.(130,30, and 35-36).

24. Prezenta Mea universala umple pana la saturatie totul, nu exista vreun loc sau plan in Univers,
care sa fie lipsit de ea.(309,3)
25. Dupa cum ti-am spus, sunt atat de aproape, de adanc in interiorul fiintei tale, incat iti cunosc cele
mai intime ganduri! Eu sunt intotdeauna cu tine, tocmai pentru ca sunt prezent pretutindeni! Eu sunt
lumina aceea, care poarta cu ea inspiratia divina si ti-o aduce in mintea ta!
26. Eu sunt in interiorul tau, pentru ca Eu te inspir si te judec prin intermediul constiintei tale. Eu sunt
in simturile tale materiale si in trupul tau fizic, pentru ca exist in intreaga creatie!
27. Simte-Mi prezenta din ce in ce mai bine inauntrul tau si recunoaste-o in natura inconjuratoare!
Doar astfel, cand vei parasi planul terestru, vei fi complet pregatit pentru a intra in viata spirituala!
Spiritul tau nu va fi tulburat din pricina parasirii lumii materiale si influentei trupului fizic! Astfel vei reusi
sa te apropii de Mine cu inca un pas, caci Eu sunt fantana de puritate, din care vei bea intru
eternitate!(180,50-52)
28. Oare cunosti tu originea acelei lumini, care se transforma in cuvinte, ce curg de pe buzele
vorbitorului, in timpul manifestarii profetice? Originea ei este in Binele absolut, in dragostea divina, in
lumina-intelepciune universala, care izvoraste din Dzeu! Este o raza sau un fascicol luminos, o
scanteie sau vapaie din acel INTREG RADIANT, care da viata! Este o parte(un crampei) din infinita
putere, care pune totul in miscare si sub influenta careia totul palpita, vibreaza, sau se roteste fara
incetare! Este ceea ce se numeste Radiatia divina(aura divina)! Este lumina spiritului Divin, care
ilumineaza si da viata(nastere) spiritelor! Acea radiatie se manifesta, in mod egal, atat asupra
materialului, cat si asupra spiritualului, atat asupra lumilor cat si indivizilor, atat asupra plantelor cat si
asupra tuturor fiintelor din creatie! Ea este spirituala pentru spirite si materiala pentru materie, este
inteligenta pentru mintea umana si dragoste pentru inima lor. Este cunoastere stiintifica si talent, este
reflectie, instinct si intuitie, si este deasupra simturilor oricarei fapturi, conform ordinului lor, conditiei,
speciei si gradului de evolutie! Dar originea ei este una singura: Dzeu! Iar esenta ei este una singura:
dragostea! Cum ar putea fi atunci imposibil pentru Mine de a ilumina intelegerea (mintea) oricareia din
aceste creaturi, pentru a-ti trimite un mesaj de revelatie spirituala?
30. Plantele primesc radiatia vietii, pe care spiritul Meu le-o trimite, pentru a da rod! Corpurile ceresti
primesc forta radiata de spiritul Meu, pentru a se roti in jurul axei lor si a se mentine pe orbita!
Pamantul, de asemenea, care este viu si roditor, ca dovada a atingerii Mele si care se afla in sfera de
perceptie a simturilor voastre fizice, primeste radiatia, ce face ca atatea minuni ale naturii sa fie
nascute fara incetare din sanul lui! De ce atunci, iti pare imposibil ca omul,( in interiorul caruia spiritul
sau, scanteia divina, prin care se aseamana atat de mult cu Mine, straluceste ca o bijuterie), sa
receptioneze radiatia Mea, din Spiritul Meu direct in spiritul lui, pentru a rezona cu ea si a o reproduce
exact, adica a o reda in limbaj inteligibil articulat? Aceasta radiatie divina este tocmai acea samanta
spirituala, care, prin intermediul omului, nu se va intoarce la Mine fara rod, caci este menita sa
incolteasca, sa creasca si sa poarte fruct in acel om!(329,42-44)
31. Nici macar un oftat al vostru nu ramane ne-auzit in Cer, nici o rugaciune nu ramane fara ecou in
Mine, nici una din suferintele voastre sau dificultatile prin care treceti nu ramane neobservata de
dragostea Mea paterna! Eu stiu totul, aud totul si vad totul pentru ca sunt in toate si pretutindeni!
32. Oamenii, crezand ca, din pricina pacatelor lor, i-am abandonat, au ajuns sa Ma simta distant fata
de ei… O, ignoranta umana care aduci asemenea amaraciune pe buzele omului! Intelege ca, daca Mas distanta, intr-adevar, de oricare dintre creaturile Mele, ele ar inceta sa mai existe instantaneu! Dar
acest lucru nu a avut loc vreodata, nici nu se va intampla, caci, atunci cand ti-am daruit un spirit, pe
acesta deja l-am inzestrat cu viata eterna!(108,44-45)

AVATARII DESTINULUI
33. Nu blestema greutatile cu care esti impovarat individual, nici dificultatile majore cu care
se confrunta umanitatea ca specie: nu spune ca ele sunt razbunarea, furia sau pedeapsa lui
Dzeu, pentru ca te faci, fara sa vrei, vinovat de blasfemie! Aceste dificultati sunt tocmai cele,
care aduc umanitatea in pragul salvarii ei!
34. Numeste-le dreptate, ajustare sau lectii de viata, si atunci vei fi corect si just! Furia si
dorinta de razbunare sunt emotii omenesti, care nu au nimic de a face cu divinul, ele fiind
caracteristici ale fiintelor aflate departe de starea de armonie, seninatate si perfectiune! Nu
este corect ca tu sa numesti cu acest cuvant vulgar, “pedeapsa” sau cu acest cuvant
nevrednic,”razbunare”, tot ceea ce tine de manifestarea dragostei Mele fata de tine! Pentru ca
ea, dragostea Mea fata de umanitate, prin corectiile ei, dureroase uneori, pe care trebuie sa
le aplice, guverneaza asupra tuturor lucrarilor Mele!
35. Adu-ti aminte ca ai intrat de buna voie pe calea anevoiasa si plina de ghimpi a
neascultarii de Mine, de vocea constiintei tale, ca nu ai raspuns chemarii Mele, plina de
dragoste si astfel, ai avut nevoie ca suferinta sa vina in ajutorul tau: sa te trezeasca, sa te
traga inapoi de pe calea autodistrugerii, sa te faca sa gandesti, si sa te intorci pe calea cea
dreapta!(181, 6-8)
36. Eu nu te pedepsesc, dar Eu sunt dreptatea si de aceea, te fac sa simti asta in tot ce
contravine legii Mele, caci ETERNUL ti-a revelat poruncile Lui, prin care guverneaza
Universul, pe care nimeni nu le poate schimba si pe care va trebui sa le respecti chiar daca
nu le intelegi, chiar daca, dintr-un motiv oarecare, iti par absurde sau imposibile!
37. Iata cum, omul, in mijlocul greutatilor peste puterile lui, pe masura caderii lui in abis,
vazand femeile plangandu-si mortii, copiii suferind de foame si caminele oamenilor cufundate
in jale si mizerie, izbucneste in plans si cuprins de disperare, se intoarce impotriva Mea,
acuzandu-Ma de cruzime, strigand: “Cum poate un Dzeu- Tata iubitor sa ma pedepseasca
atat de crunt?”, in loc sa recurga la rugaciune si sa se caiasca de greselile lui! Si in tot acest
timp, Spiritul Divin plange, vazand suferintele copiilor Sai, cu lacrimi de durere, sange si
dragoste, iertare si viata!
38. Cu adevarat iti spun, ca, in acest timp, datorita evolutiei pe care umanitatea a atins-o,
oamenii nu depind doar de mila Mea pentru a rezolva situatia. Umanitatea este victima ei
insesi, caci legea Mea si Lumina mea stralucesc in fiecare constiinta, dar majoritatea
oamenilor au ales sa o ignore!
39. Justitia Mea descinde pentru a smulge orice buruiana otravitoare din radacini si fiecare
forta a naturii se dezlantuie in a manifesta interpretarea fizica a acelei justitii! De ce iti pare
ca toate lucrurile se unesc in intentia si efortul de a-l extermina pe om, cand de fapt este
vorba doar de necesitatea purificarii lui?“De ce ne-a mai trimis Dzeu pe lume daca trebuie sa
suferim asemenea durere?” se vor intreba cei cu mintea confuza, caci ei nu isi vor putea da
seama, ca durerea si pacatul(cauza ei) nu provin de la Mine!(din Dzeu)
40. Omul este responsabil pentru ignoranta lui, pentru refuzul de a face dreptate, de a se cai
si compensa pentru greselile lui, pentru a lasa loc caritatii Mele sa intervina, de a aplica
Legea Mea, ignorarea voita a Legii si naturii Mele este cauza lipsei lui de conformitate,
urmata de blasfemie! Doar acela, care a studiat Legea si invataturile Mele, ca sa le aplice in
viata lui practica, este in stare sa discearna adevarul si sa nu arunce acuzatii nemeritate la
adresa Tatalui sau, (ca Iov), ca sa nu se faca vinovat de blasfemie! (242,19-21)

DREPTATEA DIVINA
41. Oamenii sunt ca arbustii, care au nevoie sa fie curatati prin taiere, de ramurile uscate,
bolnave sau parazitare(inutile)! De aceea, gradinarul trebuie sa taie (in carne vie) pentru a va
separa de bolile, care va ameninta viata, pentru a va restabili sanatatea!
42. Dreptatea Mea, facuta din dragoste, prin taierea ramurilor bolnave, care va secatuiesc
de energia vietii inimii voastre, va purifica, vindeca si eleveaza!
43. Chiar si atunci cand stie ca este spre binele lui, omul, care urmeaza sa aiba un membru
amputat, tremura, plange si se teme de momentul, in care trebuie sa se supuna acestei
operatii.
44. Arbustii de trandafir, de asemenea, isi acopera, cu lacrimi de durere, ranile obtinute prin
taierea ramurilor nocive, dar numai in urma acestui tratament, rodesc din belsug, acoperinduse de cele mai frumoase flori.
45. Tot astfel, dar intr-o forma infinit superioara, dragostea Mea smulge din radacina si taie
raul din inimile oamenilor, uneori chiar sacrificandu-Ma pe Mine Insumi pentru aceasta!
46. Cand oamenii M-au crucificat, Mi-am acoperit calaii cu dulceata iertarii Mele, dandu-le
viata: atat prin Cuvintele Mele, cat si prin tacerea Mea, Eu i-am aparat, i-am umplut cu lumina
si i-am salvat! Astfel, am taiat raul de la radacina, oprindu-l sa se dezvolte, prin dragostea
Mea, si am salvat pacatosul! Acele gesturi au ramas, pana astazi, si vor fi, pentru totdeauna,
surse de rascumparare pt cei pierduti, inspirandu-le curajul necesar pentru a renunta la pacat,
pentru a primi iertarea, care exista in Numele Meu si a se intoarce, din moarte, la viata!
(248,5) Caci “Eu sunt invierea si viata, iar pe cel care vine la Mine, nu il voi alunga afara”,
dupa cum am promis!
47. Nu pot sa va dau sentinte mai severe decat vina insasi, de aceea va spun ca nu trebuie
sa aveti nimic a va teme de Mine, ci trebuie sa va temeti de propria voastra constiinta, care va
va gasi nevrednici de vreo rasplata!
48. Doar Eu cunosc severitatea, magnitudinea si importanta greselilor voastre! Omul se lasa
in mod constant pacalit de aparente, si asta pentru ca nu este capabil sa patrunda in inima
vecinului sau, ca sa-i cunoasca intentiile sau calitatile! Dar Eu pot penetra inima omului si de
aceea, va pot spune ca s-au infatisat, inaintea Mea, oameni mustrati de propria constiinta si
plini de tristete pentru faptul de a Ma fi jignit, pe care Eu i-am absolvit de orice vina. Iar pe
altii, care s-au infatisat pretinzand ca nu au facut nici un rau nimanui, i-am descoperit ca fiind
mincinosi, acoperiti de sangele victimelor lor, pe care, nu le-au ucis direct, dar asupra carora
au aruncat piatra cauzatoare de moarte, ascunzandu-si apoi mainile in buzunar. Cand, prin
Cuvantul Meu, am rostit termenii de tradator, las sau mincinos, intreaga lor fiinta a tremurat
puternic, de aceea s-au sustras de la ascultarea invataturilor Mele, oriunde erau predicate si
nu au cerut iertarea Mea, ca sa fie absolviti de vina!
49. Daca principiul dragostei nu ar fi facut parte din justitia divina, iar dragostea divina nu ar
fi fost prezenta la judecata umanitatii, specia umana ar fi disparut de mult de pe fata
pamantului, intrucat pacatele si ofensele lor ar fi epuizat de mult rabdarea lui Dzeu! Dar iata
ca nu a fost asa: umanitatea a continuat sa existe, iar spiritele au continuat sa se
reancarneze, si, la fiecare pas, in orice lucrare umana, Dreptatea Mea, care este dragoste si
caritate infinita, s-a manifestat, in scopul salvarii si perfectionarii omului! (258,3). Caci
salvarea devine posibila atunci cand omul atinge perfectiunea morala, totala lipsa a urii,
puritatea, iar mantuirea lui este reala si sigura, doar atunci cand omul ajunge sa-si iubeasca,
cu sinceritate, semenul, care nu mai reprezinta nimic altceva pentru el decat,” acela, pentru
care s-a jertfit Cristos”. Oare atat de repede sa fi uitat ca Isus v-a iubit intai si ca v-a iubit, pe
cand erati voi inca pacatosi? Oare, daca voi insiva erati sanatosi, ati mai fi avut nevoie de

doctor? Sau daca omenirea s-ar fi putut salva singura, si ar fi avut mijloacele necesare,
(cunoasterea si puterea), oare ar mai fi fost necesara intruparea si jertfirea Mea?
50. Studiaza atent Cuvantul Meu, ca sa nu fii cuprins de confuzie, ca multi altii, vazand actele
Mele de justitie, prin care unii par a fi supusi unei sanctiuni grele, pentru o greseala minora,
iar altii sunt absolviti de orice vina, desi greseala lor a fost majora!
51. Iata ce iti explica Maestrul Invatator: Daca ingadui o sanctiune grea, asupra celui, ce pare
a fi comis o greseala minora, este pentru ca Eu cunosc slabiciunile spiritelor, si vad
consecintele grave, din viitor, ale unei abateri care, desi pare lipsita de importanta, are
potentialul sa devina primul pas, pe calea spre abis, pentru acel spirit! Iar daca se intampla sa
ii absolv pe altii de greseli grave, este din pricina caintei lor sincere, prin care ei urmeaza sa
aduca mult rod si ajutor altora, din experienta lor. Despre unii ca acestia a fost scris: “cel
caruia i se iarta mult, iubeste mult!”, in timp ce, din partea celor intorsi la Dzeu de curand,
aflati la inceput de drum, vulnerabili si lipsiti de maturitate, si de experienta vietii, este de
asteaptat sa comita aceleasi greseli,(sau mai grave), caci ei inca nu stiu cum sa iubeasca,
nici ce anume asteapta Dzeu de la ei, in mod individual!
52. NU JUDECA si NU CONDAMNA! CI SFINTESTE-TE, cerceteaza-te doar pe tine insuti,
concentreaza-te asupra ta, ca sa te mentii pe calea cea dreapta si fereste-te de ispita raului
astfel incat sa NU DORESTI, nici macar in gand, in numele unei dreptati gresit sau partial
intelese, ca judecata Mea sa cada asupra cuiva, nici macar asupra celor, care se fac vinovati
de varsarea de sange dintre popoare, din timpul razboaielor! Caci toti sunt copiii Mei, ca si
tine, creaturile Mele, care vor trebui sa plateasca o restitutie scumpa pentru greselile lor si sa
invete cum sa le evite, suferind si depasind, prin credinta, consecintele lor! Cu adevarat iti
spun ca tocmai aceia, pe care Mi i-ai aratat cu degetul si care au distrus pacea fara mila,
impingand lumea in haos, vor deveni maine, cei mai mari binefacatori ai omenirii si
ambasadori ai pacii.
53. De la Abel incoace, sangele a milioane de victime striga, din morminte, catre Mine, pentru
a li se face dreptate, dar justitia Mea(divina) trebuie sa fie si ESTE mai presus de dreptatea
omeneasca, de aceea, ea atinge fiecare inima si ajunge la fiecare spirit in parte!
54. Dreptatea omeneasca nu iarta, nu rascumpara, nu iubeste! Dar a Mea iubeste, iarta,
rascumpara, innobileaza si transforma, ilumineaza chiar si pe aceia, care au cauzat omenirii
asemenea suferinta! Ii voi rascumpara si curata, ca sa poata compensa printr-o mare
restitutie tot raul facut, purificandu-se astfel de el, caci ii voi trezi complet la vocea constiintei
lor si vor putea contempla, in toata gravitatea si complexitatea ei, greseala comisa, pentru a o
repara! Ba chiar mai mult decat atat, ii voi face sa parcurga drumul popoarelor, care le-au
cazut victime si vor gusta din aceeasi soarta, dar, in final, ii voi ridica sa atinga puritatea
spirituala, necesara revenirii lor pe Terra, pentru a reconstrui, pe pamant, tot ceea ce a fost
distrus, si pentru a recupera tot ce s-a pierdut.(309,16-18)
55. Ar trebui sa stii pana acum, ca judecata Tatalui nu incepe dupa moartea fizica, ci din clipa
trezirii constiintei tale, din momentul, in care devii constient de faptele tale si iti asumi
raspunderea comiterii oricarei greseli.
56. Judecata Mea este intotdeauna asupra ta! La fiecare pas pe care il face, atat in viata lui
spirituala, cat si in planul existential fizic, omul este in permanenta subiectul judecatii Mele,
doar ca spiritul lui, in timp ce locuieste inchisoarea trupului fizic, devine insensibil si surd la
vocea si strigatul constiintei sale!
57. Te judec, ca sa te ajut sa vezi lumina, fata de care esti orb, ca sa te redresezi, ca sa te
vindec, sa te eliberez de pacatul ce te-a subjugat si sa te scutesc de consecinta lui: suferinta
eterna(moartea a doua)!
58. In judecata Mea, nu iau niciodata in considerare ofensele impotriva Mea, caci in tribunalul
Meu, nici ura, nici razbunarea, nici macar pedeapsa, nu exista!

59. Cand durerea iti atinge inima in locul cel mai intim, sensibil si profund, Eu iti indic, prin
aceasta, o eroare de intelegere (si aplicare) a invataturilor Mele, pentru ca vreau sa te
corectez si sa acumulezi intelepciune! In adancimea acestei lectii si provocari pentru tine,
dragostea Mea este intotdeauna prezenta, si te asteapta!
60. In unele ocazii, ti-am permis sa intelegi motivul sau cauza unei intamplari tragice, alteori
nu! Nu poti intelege intotdeauna semnificatia aplicarii justitiei Mele, pentru ca, in viata
spiritelor si in lucrarile Tatalui Meu exista mistere profunde, indescifrabile pentru mintea
umana!(23,13-17)
61. A trecut mult timp de cand ti s-a spus ca”vei primi ceea ce dai” si ca “vei fi masurat(sau
judecat) cu aceeasi masura, cu care ii masori(sau judeci) pe altii”, care in esenta este
principiul “ochi pentru ochi si dinte pentru dinte”....In tot acest timp, am privit cum oamenii sau folosit de Legea Mea, pentru a-si justifica setea de razbunare, si lipsa de orice fel de
compasiune fata de semenul lor, fiinta umana!
62. Astazi iti spun din nou, ca iti voi masura faptele, cu aceeasi unitate de masura cu care tu
le masori pe ale altora, dar, iti voi spune foarte clar, ca la fiecare din judecatile Mele, atat
Tatal, care te iubeste foarte mult, cat si Mantuitorul, care a venit sa te salveze, vor fi prezenti!
63. De aceea, nu Eu, ci omul insusi, este cel care, prin alegerile si faptele sale, isi dicteaza
sentinta proprie, uneori teribila, in timp ce Eu, Domnul, furnizez suportul si ajutorul necesar
omului, pentru a face restitutia posibila si povara platii ei suportabila!
64. Cu adevarat iti spun, ca, daca doresti sa eviti corvoada unei restitutii dureroase, trebuie
sa te caiesti la timp si sa te implici, pe cat posibil, in fapte caritabile, fata de semenii tai.
65. Intelege ca Eu sunt usa salvarii tale, si ca aceasta usa se va deschide oricui Ma cauta cu
credinta si sincera pocainta, predandu-se voii divine perfecte a Tatalui, care nu doreste
moartea pacatosului, ci doreste ca nimeni sa nu piara! De aceea v-am spus ca “Povara Mea
este usoara!”(23,19-23)
66. Acum stii ca justitia divina este una a dragostei, nu una a pedepsei, ca cea umana! Oare
ce s-ar alege de intreaga umanitate, daca as face uz de propriile tale legi omenesti, ca sa te
judec, atunci cand trebuie sa te infatisezi in fata Mea, unde aparentele si falsele argumente
nu au nici o valoare, caci sunt spulberate de lumina adevarului Meu?
67. Daca te-as judeca cu aceeasi rautate si viclenie cu care ii acuzi pe fratii tai, aplicand
legile tale pline de sentinte grele, ce s-ar alege de tine? Abia atunci ai deveni indreptatit sa
invoci mila si sa pledezi pentru iertarea Mea!
68. Oricum, nu te ingrijora, caci dragostea Mea, pe care ti-o port, nu se schimba, nici nu se
ofileste, nici nu moare! Doar tu treci, te stingi si mori, ca sa fii renascut, pleci si revii intr-un alt
trup, pana in clipa cand iti vei recunoaste Tatal si suprematia Lui, ca sa-ti folosesti cu
intelepciune liberul arbitru si sa alegi de buna voie, si din proprie initiativa, in deplina
cunostinta de cauza, din dragoste fata de Dzeu, sa te supui legii si voii Lui perfecte, pentru
tine!(17,53) Abia atunci vei putea cunoaste fericirea, care este imposibila fara experimentarea
libertatii, (veti cunoaste Adevarul si Adevarul va va face liberi) si extazul mistic ce provine din
implinirea voii Lui, caci acesta este scopul pentru care ai fost creat!!!

Pacea Mea fie cu voi toti!
Aleluia!

