Capitolul 22:
DRAGOSTEA, ASISTENTA(VEGHEREA) si GRATIA DIVINA
DRAGOSTEA TATALUI CERESC
1. Nu fii surprins de faptul ca dragostea Mea te urmeaza pretutindeni in ciuda alegerii tale
de a trai in pacat...Fiecare a avut o reflectie a dragostei divine in persoana parintilor
biologici, in cadrul familiei in care s-a nascut! Numai lor, copiii le pot intoarce spatele,
desconsidera sfaturile si dorintele, precum si comenzile, neacceptandu-le autoritatea!
Doar lor, copiii, prin neascultare, si prin actiuni gresite, le pot provoca rani adanci si
lacrimi necontenite de durere, riduri care le brazdeaza fata si peri albi, semne ale grijii
pe care inca le-o poarta! Dar ei nu vor inceta niciodata sa va iubeasca, ci vor avea
doar iertare si binecuvantari pentru voi!
2. Iar daca acesti parinti omenesti, care, departe de a fi perfecti, v-au facut dovada unei
iubiri atat de mari, de pura si de rafinata, de ce va mira faptul ca, Cel care le-a alcatuit
si daruit aceste inimi iubitoare, care le-a incredintat misiunea de a va fi parinti si care
este etern si perfect, de ce va mira faptul ca ,Tatal vostru Ceresc va iubeste cu o
dragoste infinita si va pastreaza bunatatea Lui, prin care sa gasiti iertarea, de care
aveti nevoie? Dragostea este adevarul suprem! Pentru a demonstra oamenilor acest
adevar, M-am facut om, iar ca om, tot pentru acest ADEVAR am si ales sa mor, sa Ma
jertfesc!(52,27)...Din El, prin El si pentru El (pentru onorarea si glorificarea Lui) au fost
create toate cele ce exista...
3. Nu fi surprins de dragostea Mea si nu-ti pierde credinta, nu te indoi atunci cand cupa,
pe care ti-o ofera viata terestra, ca sa bei din ea, este atat de amara!
4. Oamenii pot intarzia indelung sa se intoarca la Mine, se pot indeparta de Mine
ignorandu-Ma sau cazand, sau se pot incarca de intuneric, dar pentru toti, vine un
moment anume, in care, Ma simt in adancul fiintei lor, Ma recunosc aproape, si nu Ma
mai pot ignora, nici nu-Mi mai pot nega existenta, dragostea si justitia!
5. Eu nu doresc sa va vad adusi inaintea Mea ca parati, acuzati vinovati, ci doresc sa va
privesc intotdeauna ca pe copiii Mei, pentru care sunt gata oricand sa va sar in ajutor,
din dragoste parinteasca! Caci cu adevarat, pentru aceasta te-am creat, pentru ca, prin
tine, Spiritul Meu sa fie glorificat, iar prin aceasta, omul sa-si gaseasca fericirea, caci
nu exista bucurie decat in cunoasterea Mea, prin Mine, conform gratiei divine!
(127,41). Da, te-am creat pentru gloria Spiritului Meu, si pentru ca tu sa-ti gasesti
placerea, deliciul si incantarea in Mine si in dragostea Mea pentru tine!
6. Invata felul corect, in care sa- Mi arati dragostea ce Mi se cuvine, adorarea, respectul
si inchinarea, pe care le merit , le doresc si astept din partea ta! Invata cum sa Ma
iubesti! Oare nu ai observat pana acum, felul in care dragostea Mea te urmareste
pretutindeni, chiar daca tu continui sa traiesti in pacat si sa Ma jignesti? Oare nu ai
observat ca nu te poti ascunde de ea, oriunde ai fugi si ca nu te poti separa de ea orice
ai face? Cunoaste faptul ca, cu cat mai vinovat te faci prin multimea greselilor tale, cu
atat mai mare este mila Mea pentru tine! Cu cat mai mult incerci sa te indepartezi de
Mine, cu atat te doresc mai mult...Caci Eu sunt pastorul cel bun, care pleaca in
cautarea oii ratacite, lasandu-le pe celelalte 99 singure...punandu-le pe cele
ascultatoare in pericol pentru tine...uneori trimitandu-le chiar pe ele, in gura lupului,
dupa tine...Caci Eu sunt pastorul cel bun, care isi da viata pentru oile lui...Tatal acela,
care se bucura pentru intoarcerea fiului risipitor mai mult decat pentru prezenta celui
care nu l-a parasit niciodata… Intelege cat de mult ai fost si esti iubit pentru potentialul
divin, pe care l-am depozitat in tine: capacitatea de a iubi in mijlocul urii, si a
intunericului!

7. Raul din oameni va incerca sa-Mi opreasca dragostea, dar nu are nici o putere asupra
ei, caci ea este forta divina universala, cea care da viata si pune in miscare totul si
care nu poate fi oprita!
8. Dragostea Mea nu poate simti repulsie fata de pacatele omenesti, ci doar mila! Dovada
a ceea ce va spun acum este tot ceea ce v-am oferit, manifestandu-Ma in mijlocul
vostru, in aceste timpuri, in care omul este pierdut in abisul generat de pacatele lui.
9. Straduieste-te sa ajungi sa Ma cunosti, vino la Mine sa te scald in fantana cristalina a
milei Mele, cu apa ei, care indeparteaza toate petele. Cere-Mi ajutorul, cere, cere, cere
si ti se va da orice iti este necesar pentru atingerea acestui scop! Cere-Mi orice si vei
primi!(297,59-62)
10. Uneori oamenii se simt atat de nevrednici de Mine, incat nu pot crede cat de mult sunt
iubiti de Tatal lor creator! De aceea se resemneaza in a trai distantati de Mine, si isi
construiesc o viata bazata pe propriile lor idei, isi stabilesc legi proprii si chiar religii! De
aceea surpriza lor este imensa atunci cand Ma vad sosind si se intreaba: Oare Tatal
ceresc ne iubeste atat de mult incat sa gaseasca un astfel de mod miraculos de
comunicare cu noi?
11. Umanitate, Eu pot sa-ti spun doar atat: ca Imi apartii, iar ceea ce este al Meu, nu voi
ingadui sa se piarda! Iar tu esti a Mea! Te-am iubit dinainte sa existi, si te voi iubi
pentru eternitate! Dragostea Mea pentru tine este eterna, pentru ca Eu sunt etern! De
aceea iti pastrez bunatatea Mea! (112,14-15) Vino sa bei din fantana vietii vesnice, ca
sa te vindeci si sa te intorci din moarte la viata, ca sa traiesti! Vino, caci pe cel care
vine la Mine, nu il voi alunga afara!

Ajutorul si protectia lui Dzeu
12. Discipoli, v-am dat toate lectiile, de care spiritul vostru are nevoie pentru evolutia
lui!
13. Binecuvantati sunt cei care recunosc adevarul, atunci cand il aud, caci ei vor gasi
repede drumul! Ceilalti resping invatatura divina, pentru ca munca lor li se pare mai
importanta si superioara Mie(invataturii Mele atat de simpla, bazata doar pe dragoste).
14. Eu ii iubesc pe toti! Eu sunt pastorul care isi cheama oile, le numara in fiecare zi si
doreste sa aiba cat mai multe, le poarta de grija, le sustine si le mangaie, dar plange,
uneori cu lacrimi de sange, cand vede ca unele, dintre ele, nu asculta de vocea Lui!
15. Neascultarea vine tocmai din inimile voastre, de aceea Ma doare atat de mult!
multi vin la Mine, dar putini sunt cei care Ma urmeaza cu adevarat!(266,23-26). Celor
superficiali, prinsi in rutina zilnica, cea care le fura toata energia, de care dispun, acest
lucru le pare imposibil, dar celor intelepti, care stiu ca de la Mine vin atat vointa cat si
implinirea, biruinta le este oferita in dar, de aceea ei devin oameni ai rugaciunii, care
aleg sa poarte, cu umilinta, in societate sau retrasi, mantia aparenta a cersetorului,
cand ei de fapt sunt adevaratii razboinici, manuind singura arma ce le este ingaduita:
rugaciunea! Ei stiu ca tot ce pare imposibil oamenilor se obtine prin cerere, ei stiu ca
le-am spus: “cereti si veti avea”, “cere-Mi orice si iti voi da”, de aceea ei nu au timp
pentru a-i observa si judeca pe altii, sau pentru a nu ierta pe cineva...pentru aceasta ei
Imi sunt profund recunoscatori si adorarea lor, prin ascultare fata de Mine, este jertfa
de miros placut Mie, pe care o astept, ca sa le confer protectie si izbanda!
16. De aceea, i-ati crucea, cu bucurie si urmeaza-Mi Mie, in totala modestie, ca unul,
care si-a pus increderea in Cel Atotputernic, nu in sine, care stie ca, pe masura ce va
dedicati altora in ajutorare sau consolare, incurajare si impartasirea luminii Cuvantului

si promisiunilor divine, Eu insumi voi fi cel care voi avea grija de nevoile voastre
materiale, in generozitatea si intelepciunea Mea si nu voi neglija nici cea mai
neansemnata dintre nevoile voastre! Oare nu am asigurat toate cele necesare
poporului Meu, in timpul exodului lor din Egipt si traversarii desertului timp de 40 de
ani? Oare nu este descris cum i-am compensat pentru sclavia indurata timp de 400 de
ani, felul in care toate bogatiile egiptenilor le-au revenit prin dreptate divina, datorita
neascultarii faraonului, care a pierdut totul intr-o clipita?
17. Fiti incredintati ca, atunci cand vorbesc spiritelor voastre, va cercetez inimile cu
lumina Mea si nimic din temerile si grijile voastre, nevoile sau dorintele voastre timide,
nu Imi ramane nedescoperit!(Aleluia!)(89,6-7)
18. Nu exista nici o rasa, sau trib de oameni, oricat de retrasi in jungle sau munti, chiar
si cei despre a caror existenta nu ai auzit , care sa nu fi avut parte de manifestarea
dragostei Mele: in momentele de pericol, ei au auzit vocea care, prin sfatul ei intelept,
i-a protejat, calauzit catre adapost si salvat de la moarte sigura.
19. Niciodata nu ai fost abandonat, in orice moment ai fost vegheat de Mine, din clipa
in care te-ai nascut! De la prima respiratie, primul gangurit si pana la maturitate si
ultima suflare, Eu te-am inconjurat si adapostit cu dragostea Mea!
20. Sunteti voi, oare, ca parinti omenesti, capabili sa va abandonati copiii in voia
soartei, atunci cand ei abia au inceput sa cunoasca lumea, sa se adapteze la
existenta terestra, atunci cand au cea mai mare nevoie de indrumarea voastra
,vigilenta , protectia si dragostea voastra?
21. Caci eu v-am urmarit veghind asupra copiilor vostri chiar si atunci cand au ajuns la
varsta maturitatii si v-am vazut cum, pe cei care v-au jignit si nu v-au urmat sfaturile,
gresind, i-ati ajutat si mai mult, iubindu-i si purtandu-le si mai mult de grija!
22. Daca voi, care sunteti oameni, raspundeti astfel nevoilor copiilor vostri, cu cat mai
mare trebuie sa fie dragostea Tatalui Ceresc pentru voi, El fiind acel Tata, care v-a
iubit dinainte sa existati!
23. Dintotdeauna ti-am sarit in ajutor, si iata ca ai atins nivelul de evolutie spirituala, la
care, acum, te pot invata cum sa spulberi fortele raului si cum sa faci sa creasca
vibratia binelui pe pamant(345,39-42)!
24. Esti pe punctul de a incepe o noua faza in evolutia ta, in viata ta. Calea ti-a fost
aratata si pregatita. Nu ti-am spus ca nu vor fi incercari pe aceasta cale, dar ti-am spus
“indrazniti: Eu am biruit lumea!”, asa ca fa-ti curaj, ia-ti crucea si urmeaza-Ma, caci nu
exista alta cale in afara de Mine! Daca ar exista alta, Eu insumi ti-as fi spus si nu ar fi
fost nevoie nici de intruparea, nici de jertfa Mea! Intotdeauna vei auzi o voce, care te
va indruma, inspira, mangaia si incuraja ori de cate ori treci printr-o suferinta grea si
amara! Dragostea Mea te va ajuta sa te ridici! Ori de cate ori vei cadea, ii vei cunoaste
atingerea tandra, iar balsamul ei iti va vindeca ranile!(280,34)
25. Cand te vad renuntand la lupta cea dreapta, doborat de durerea pe care o lasi sa
te copleseasca, alegand sa te declari infrant, in loc sa extragi, din incercarea
respectiva, lectia de viata, care iti era necesara, lumina pe care o contine, atunci,
vocea Mea dulce, te cheama inapoi, vorbeste inimii tale, intarindu-te, oferindu-ti
mangaiere si comfort, ca sa depasesti limitarile naturii umane. Fie ca iti plangi de mila,
sau te revolti blestemand, Eu intervin ca sa invingi mania sau depresia, resemnarea,
cu care astepti moartea, ca pe o bucurie, de parca ea ar putea fi sfarsitul suferintei
tale, atragandu-ti atentia asupra slabiciunilor si defectelor tale, si asupra putinei tale
credinte, aducandu-ti aminte de samanta de mustar, de puterea cuvantului de a muta
muntii, atunci cand este incarcat de dragoste si de iertare...atunci cand vine de la
Dzeu si exprima vointa Lui: viata si moartea stau in puterea Cuvintelor tale- alege
viata,(pentru altul) ca (tu) sa traiesti(vesnic)! Fii tu primul care sa faci asta, ca sa devii
un exemplu pentru el, caci nu exista alta cale si cat de curand, el insusi va trebui sa

faca la fel. Alege sa iubesti si sa binecuvantezi, (“binecuvantati pe cei care va
blestema “), in loc sa raspunzi raului cu rau, multumind lui Dzeu, pentru toate
incercarile, ca sa biruiesti moartea! Doar in victoria ta, asupra acelei incercari, stau
pacea si implinirea ta spirituala, care inseamna libertatea, care este sursa adevaratei
fericiri!(181,10)
26. Dupa ce ai observat, ca pot fi gasit pana si in cele mai mici lucruri sau creaturi din
natura, cum poti sa crezi ca M-as fi distantat, sau separat de tine, din pricina pacatelor
si greselilor tale, sau din cauza ca ai defecte ce conduc la ele, cand tocmai atunci,
cand te adancesti in ele, din pricina confuziei tale, tu, de fapt, ai nevoie si mai mult de
Mine! De aceea, iata ca intervin, pentru ca sunt viu si sunt pretutindeni, iar tu esti al
meu!
27. Mai mult decat atat, EU sunt Viata, si sunt in toate, de aceea, nimic nu poate muri,
ci se transforma! De aceea, iti spun, nu te atasa de forma, analizeaza in profunzime,
ca sa nu ramai atasat de forma! Calmeaza-ti simturile, aducandu-le la tacere si
descopera-Ma in esenta tuturor lucrurilor si fiintelor!(158,43-44)
28. Cultiva virtutile morale, caci ele confera putere spiritului tau, practica introspectia,
penetreaza-ti propriul tau interior sufletesc, si acolo vei descoperi sanctuarul, arcana
divina, caci” imparatia cerului” este inlauntrul vostru...acel loc secret v-a fost pus la
indemana si nimeni nu vi-l poate fura, nici nu poate fi descoperit de altcineva, in afara
de voi insiva! Doar astfel vei putea gasi sursa, acea fantana de binecuvantari si gratie
divina!
29. Nici un spirit nu este gol, lipsit de daruri, dezmostenit! In fata milei Mele Divine, nu
exista nimeni, in intregul univers, care sa poata spune, ca a fost uitat de Dzeu, ca e
sarac lipit, sau ca a fost exilat din fata Tatalui Creator si de pe meleagurile Lui!
30. Cel care se simte pierdut, sau dezmostenit, este indus in eroare, din pricina
confuziei sale, sau din pricina pacatului, in care este implicat temporar, si care il face
sa se simta nevrednic de Dzeu, sau din pricina lipsei practicarii introspectiei.
31. Invata sa descoperi acele daruri in interiorul tau, si sa le folosesti si te vei bucura
mereu de prezenta Mea, si niciodata nu vei duce lipsa de nimic, nici de paine, nici de
vindecare, nici de “arme” de protectie, nici de chiei(solutii la problemele tale), si nici de
implinirea oricarei dorinte placute a inimii tale, caci voi sunteti mostenitorii taramului
Meu si al gloriei Mele!(345,87)
32. Exista o legatura indestructibila intre copii si tatal lor, care nu poate fi rupta
niciodata, iar acesta este motivul, pentru care miracolul comunicarii intre voi si Duhul
Sfant are loc! (262,35)
33. Umanitatea are nevoie de dragostea Mea si de Cuvantul Meu(intelepciunea
dragostei Mele), care va atinge corzile sufletului si va penetreaza adanc inimile!
Maestrul Invatator se straduieste neobosit sa va transmita din intelepciunea Lui, in
fiecare zi, pentru ca voi sa biruiti ignoranta si sa va purificati si inaltati spiritul pana la
nivelul locuintelor celeste, ca sa deveniti, din oameni obisnuiti, cetateni ai cerului,
insotiti permanent de manifestarile supranaturale ale dragostei divine, operand in
darurile miraculoase ale Duhului Sfant, in timpul scurtei voastre existente terestre,
pentru ca, prin voi, Dzeu sa fie glorificat printre oameni, iar existenta lui sa devina de
necontestat, in fata celor indoielnici!!!
34. Portile Imparatiei cerurilor va sunt larg deschise, iar Cuvantul Tatalui vine, cu
infinita dragoste, sa va arate drumul, inca o data!
35. Eu am venit, din nou, in mijlocul umanitatii, dar din pricina materialismului ei,
majoritatea nu M-a sesizat, caci, de data aceasta, am venit in Spirit ! Dar daca
spiritele voastre izvorasc din Spiritul Meu Divin, cum este posibil ca voi sa nu Ma fi

simtit, si recunoscut? Pentru ca v-ati subjugat spiritele pasiunilor joase, grosiere,
materiale, in loc sa aspirati catre virtutile morale si sa va dedicati lor cu toata energia
de care dispuneti, de aceea nu M-ati recunoscut (inca)!
36. Cu toate acestea, Mielul lui Dzeu, iata, ca vine, asa cum a promis,”ca un hot”,
adica pe nesimtite, dar aduce cu El, din nou, lumina adevarului, ca sa-ti lumineze
mintea si drumul!(340,13-15).

MODESTIA DOMNULUI (INVATATORULUI)
37. Cuvantul Meu nu vine sa te seduca prin frumusetea elaborarii lui, nici sa-ti ia mintile cu
filozofii incalcite si desarte, El este esenta vietii(vesnice)! Eu nu sunt un oarecare bogatas, ce
apare din senin, ca sa te ademeneasca si sa-ti promita bogatii materiale! Ci sunt unicul (si
atotputernicul) Dzeu, care vine sa-ti ofere cheia Imparatiei vietii adevarate! Eu sunt blajinul
Dumnezeu Tata, care vine la copiii sai fara ostentatie, cu modestie si tandrete parinteasca,
pentru a-i ridica, prin mangaierea Cuvantului Sau miraculos, pe calea virtutii si a restitutiei,
care nu este lipsita de suferinta, dar este insotita de prezenta Mea!(85,55)
38. Pune-te in slujba Mea si nu vei fi umilit niciodata!
39. Desi sunt Regele, eu nu am venit ca rege, caci nu am purtat in mijlocul vostru nici
sceptru, nici coroana! Ci dimpotriva, am venit printre voi, ca sa va dau exemplul de urmat, de
care inca aveti nevoie si, mai mult decat ca un Invatator, m-am pus, in slujba voastra, ca un
servitor! “Nu va bucurati ca duhurile va sunt supuse, (datorita credintei in Mine), ci bucurati-va
ca numele voastre sunt scrise in ceruri! (datorita jertfei Mele)”
40. Cere si iti voi da, comanda si Eu voi duce la indeplinire si asculta ordinul tau, (atunci cand
el coincide cu voia Mea) ca sa ai, inca o data in plus, de data aceasta in viata si in stradania
ta personala, dovada dragostei Mele parintesti si a modestiei Mele! Nu-ti cer decat sa
recunosti si sa implinesti voia Mea, iar daca intalnesti obstacole in indeplinirea ei, depasastele prin rugaciune, caci Eu insumi le voi inlatura, dar cu cat mai multa impotrivire intalnesti, cu
atat mai mare va fi meritul tau!!! (111,46)
41. Este Tatal ceresc insusi cel care-ti vorbeste acum, Cel care nu are cui se inchina in
rugaciune, caci daca ar exista unul mai mare decat,mai bun sau superior Mie, M-as inchina
lui, caci in spiritul Meu exista modestie si dreptate (corectitudine)!
42. Iar ca dovada pentru aceasta, iata cum, in loc ca voi, creaturile mele marunte, sa va
straduiti sa ascendeti pana la Mine, iata ca, pentru voi, din pricina dragostei care EU SUNT,
iata ca Eu Insumi cobor sa va vorbesc, sa va ascult si sa va consolez. (125,19)
43. Bucurati-va, din toata inima voastra, de aceasta mare dragoste a Tatalui Ceresc pentru
voi, din pricina careia, El nu vine sa-si manifeste gloria splendorii Sale, printre voi, ca sa va
umileasca, ci, cu o perfecta modestie, El, dupa ce plateste pretul de sange al rascumpararii
voastre, va daruieste gratis sansa mantuirii, va dezvaluie cunoasterea intelepciunii de a
deveni maret, cu adevarat, va poarta pe bratele Sale si va aduce sa traiti in Imparatia vietii
eterne, singura viata adevarata, ca cetateni ai Cerului, pentru vesnicie!(101,63)

Compasiunea si regretul divin, pentru omenire
44. Daca crezi cumva ca Isus, din pricina ca era fiul lui Dzeu, nu a simtit durerea
fizica, te inseli. Daca crezi, cumva, ca nu mai percep durerea din pricina faptului ca am

venit, acum, doar in Spirit, te inseli din nou. Daca crezi, de asemenea, ca acum nu mai
sufar, pentru ca stiu ca, in final, toti va veti intoarce la Mine, te inseli din nou! Cu
adevarat va spun ca nu exista fiinta mai sensibila decat Duhul Sfant!
45. Ingaduie-Mi sa te intreb: cine a conferit sensibilitate tuturor creaturilor? Oare poti tu
face un oricat de mic lucru bun fara ca Eu sa Ma bucur? Sau dimpotriva, poti tu comite
o faradelege, fara sa Imi ranesti sensibilitatea ca un ghimpe? De aceea iti spun ca
umanitatea m-a crucificat din nou! Oare cand Ma veti da jos de pe cruce si cand oare
veti inlatura coroana de ghimpi de pe fruntea Mea?? (69,34)
46. Pe cei care se ridica impotriva Mea ca dusmani, nu ii privesc ca atare, ci ca pe
sarmani nevoiasi! In acelasi fel, ii privesc cu mila si pe cei care considera ca au studiat
enorm si se declara atei, bazandu-se pe cunoasterea lor stiintifica! Pe cei care
incearca sa Ma distruga in inimile oamenilor, ii socotesc ignoranti, pentru ca
indraznesc sa se considere capabili sa incerce sa-l nimiceasca pe Cel care este insusi
autorul vietii, cu presupusele lor puteri si arme sofisticate, “inteligente”. (73,33)
47. Am venit sa ma infatisez oamenilor ca un tata iubitor si un invatator umil, al carui
scop nu este faima sau avansul in cariera, ci reusita copilului- ucenic, caci eu, ca om,
nu am cautat gloria personala, ci gloria celui care M-a trimis, a Tatalui preaiubit, caruia
i-am spus: ”vreau sa fac voia Ta”!
48. Cand observ creaturile, pe care le-am construit cu atata dragoste, ca reprezentanti
ai Mei, oamenii, pe care i-am menit pentru viata vesnica, cautand moartea cu atata
incapatanare pe pamant, ignorand complet nazuintele si viata spiritului lor si nedorind
perfectiunea, pe care existenta eterna le-o rezerva, nu pot decat sa-i gasesc
responsabili pentru starea lor!(125,59-60)
50. Pentru ca sunt Tatal vostru, de aceea simt tot ceea ce voi simtiti! Astfel, in timp ce
fiecare dintre voi sufera si indura propria durere, Spiritul Divin simte si sufera durerea
tuturor creaturilor Lui! Acest adevar l-am dovedit atunci cand, intrupandu-Ma ca om, pe
Pamant, am luat pe umerii Mei si purtat crucea, care reprezinta (simbolic) toate
durerile si pacatele intregii lumi! Daca, in calitatea mea limitata fizic, de om, am reusit
sa fac asta, ridicand povara zdrobitoare a imperfectiunilor voastre, pentru a va darui in
schimb, iertarea si libertatea, pentru ca v-am simtit durerea si nevoia de ajutor, cu cat
mai mult, sunt sensibil si raspund la durerile copiilor Mei, pe care doar Eu le pot alina,
le simt si le cunosc in profunzime, in calitatea Mea nelimitata, de Spirit Divin! (219,1112)

Iertarea, mila si gratia divina
51. Eu sunt singurul care cunoaste destinul tuturor, drumul pe care l-ati parcurs si portiunea,
pe care o mai aveti de strabatut, pana la destinatie! Eu sunt cel, care va intelege suferintele si
bucuriile! Stiu tot ceea ce ati indurat in cautarea dreptatii si a adevarului. Mila Mea este cea
care percepe soapta tematoare, suspinul tau interior, care cere iertare pentru greselile tale!
52. Ca tata, eu vin sa ascult fiecare plangere, sa va sterg lacrimile, sa va vindec bolile si sa
va dau iertarea si absolvirea de care aveti nevoie, pentru a incepe sa va reconstruiti viata!
53. Eu sunt de asemenea, singurul care va poate ierta ofensele impotriva Mea, cu atat mai
dureroase cu cat ele vin din partea propriilor Mei copii!(245,39-41).
54. IN aceasta era, CUVANTUL MEU ti-a fost dat, din nou, in forma spirituala, ca sa te
intelepteasca si sa-ti lumineze calea pe care mergi! EU am venit sa revars gratia Mea
iertatoare asupra ta, ca tu sa fii curatit si pregatit pentru mostenirea ta, dar daca tu cazi din
nou in pacat , trebuie sa recunosti, ca nu sunt Eu cel, care te respinge din sanul Meu, ci tu

insuti, te distantezi fata de Mine si faci asta impotriva vointei Mele! Totusi dragostea si
iertarea Mea iti raman la dispozitie ca o usa deschisa asteptand ca tu sa le accesezi prin
cainta ta si dorinta de a te intoarce, din nou, la Mine!(283,69)
55. Prin dragostea, cu care te corectez si te iert, Ma fac cunoscut tie! Cand traiesti conform
vointei proprii, jignindu-ti Tatal, in fiecare zi, nu iti curm firul vietii, nici nu iti reneg dreptul la
apa si soare, paine sau grija, nu te abandonez durerii, nici nu iti ignor cererile, rugaciunile sau
plangerile! Intreaga natura continua sa te inconjoare cu fecunditatea, caldura si
binecuvantarile ei! Acesta este felul in care Imi manifest dragostea fata de tine si Sfintenia
Mea este evidenta in aceasta manifestare! Nimeni pe pamant nu te poate iubi cu o astfel de
dragoste, nici nu-ti poate pastra bunatatea lui, chemandu-te inapoi si asteptand cu bratele
deschise sa te intorci, acordandu-ti inca o sansa, cu fiecare zi, oferindu-ti mereu posibilitatea
iertarii!
56. Spiritul tau este o samanta, pe care am cultivat-o si perfectionat-o din eternitate pentru a
produce cele mai frumoase flori si fructe! Cum as putea sa te abandonez furiei dezlantuite a
tornadei? Cum as putea sa te abandonez pe marginea drumului, la voia intamplarii, atunci
cand stiu ca doar Eu cunosc scopul si destinatia existentei tuturor creaturilor, precum si
pericolele si capcanele care le pandesc la fiecare pas? (241,31-33)
57. Tuturor celor care umbla pe cai ce duc la pierzanie, le spun: sunt gata sa va primesc, sa
va dau tarie si lumina din intelepciunea Mea, daca Ma chemati!
Nu conteaza ca purtati in trupul si spiritele voastre, amprenta, si petele marilor voastre
pacate, pentru ca, in ciuda acestui fapt, am sa va fac sa-i binecuvantati pe cei care v-au ranit
si sa-l multumiti lui Dzeu pentru aceasta! Caci asta se va intampla atunci cand veti incepe sa
simtiti minunea dragostei divine inflorind in inimile voastre si sa va bucurati de libertatea
mantuirii Lui!
58. Unii dintre voi se vor intreba, descumpaniti, auzind aceste cuvine: cum este posibil ca un
criminal sa primeasca, prin gratie divina, aceeasi recompensa ca cel corect, care este
indreptatit la ea si isi castiga prin merit rasplata faptelor lui bune?
59. Acestora le raspund: Oh, umanitate, cum si de ce oare ai ajuns sa nu iti mai poti vedea
lungul nasului? Oare nu ti-am oferit dintotdeauna beneficiile Mele prin gratie divina, sau poate
ai uitat? De ce iti pare atunci ca le-ai fi castigat vreodata prin merit?
60. Eu raspund la fel, atat gandurilor pure, izvorand dintr-o inima curata, cat si plangerii triste,
a celui marcat de vina pacatelor lui, purtand urmele lor in spiritul si constiinta lui, la cel mai
mic semn al lui de recunoastere, cu umilinta sincera, a vinovatiei sale! Caci “Bun este doar
Dzeu” si nu sta in puterea omului sa-si iubeasca aproapele ca pe sine insusi, ci doar prin
Mine si cu ajutorul Meu, poate el face aceasta!
61. Eu sunt protectorul celui slab, care plange in mijlocul neputintei si ignorantei sale! Eu sunt
speranta divina, care cheama si consoleaza pe cel pierdut, atunci cand suspina deznadajduit
si dulcele Isus care, in timp ce ia asupra Lui povara grea, isi mangaie cu tandrete copilul,
alinandu-i durerea, intarindu-l si indreptandu-l pe calea restitutiei!
62. Eu sunt Salvatorul tau: Rascumparatorul si Recuperatorul tau de pe caile gresite! Eu sunt
ADEVARUL, care s-a facut cunoscut omului si s-a pus la indemana si in slujba lui, pentru
mantuirea lui, caci voia lui Dzeu este ca” nimeni sa nu piara”!(248,18-21). Faca-se voia Ta,
Dumnezeule, suprem Tata Ceresc!

Pacea Mea fie cu voi toti!

