Capitolul 23:
REVELATII SI INSPIRATII DIVINE
1. Discipoli: Atunci cand cuvantul Meu ajunge pana la urechile voastre, fara ca voi sa
reusiti sa il intelegeti, este firesc ca voi sa fiti cuprinsi de indoiala! Dar tocmai atunci, cand
nesiguranta te chinuie, trebuie sa te retragi in singuratatea lumii de la tara si acolo, stand
in mijlocul naturii, avand ca martori doar muntii, linistea poienii si bolta cerului, intreaba-ti
Invatatorul din nou: cugeta profund asupra Cuvantului Sau si cat de curand vei afla
raspunsul sau dulce! Astfel inspirat fiind, vei fi transportat, dintr-o stare de confuzie
anxioasa, intr-una de bucurie spirituala, plina de pace, necunoscuta inainte tie!
2. In felul acesta, prin meditatie asupra cuvatului Meu, care iti pare greu de inteles la prima
vedere, vei inceta sa fii un om de putina credinta! Cunoscand faptul ca el contine adevarul,
ca sa-i descoperi intelesul profund, este necesar sa penetrezi semnificatia lui, cu puritate
si devotament, caci el este un spatiu sacru!
3. Cand esti pregatit si doresti sa afli ceva, setea ta de lumina va atrage revelatia divina,
intelepciunea. De cate ori ti-am spus: du-te sus la munte si spune-mi acolo temerile tale,
nevoile si durerile tale!
4. Isus, prin faptele sale, ti-a predat aceasta lectie! Exemplul Lui, prin care El s-a retras in
desert, ca sa se roage, inainte de a incepe sa predice tuturor, trebuie urmat de fiecare! Iti
aduci aminte, ca in ultimii ani ai existentei Mele terestre am ales singuratatea muntelui
maslinilor in locul sinagogii, pentru a conversa cu Tatal, prin rugaciune?
5. Natura este templul Marelui Creator, creatia Lui vorbeste despre maretia Lui, si a fost
ridicata pentru slava Lui, de aceea, doar in mijlocul ei, vei capta direct radiatia Tatalui, in
puritatea ei deplina! Acolo, detasat de egoismul materialismului uman, vei simti si primi
inspiratiile divine curgand in inima ta, iar ele te vor indemna si misca in directia practicarii
binelui, pe calea ta, daca ramai receptiv si sensibil la ele!(169,28-31)
6. Trebuie sa fiti vigilenti, discipoli, ca nu doar in felul acesta voi comunica cu voi! Voi
cauta sa va contactez prin intermediul spiritului vostru si in timp ce dormiti. Te voi invata
cum sa intri in odihna fizica, pregatit pentru comunicarea spirituala cu Mine, astfel incat
spiritul tau va fi liber sa se inalte in regiunile de lumina astrala, din care va extrage
profetiile de intelepciune necesare pentru a se ghida spre drumul corect, pentru a-l alege
si a se mentine pe el, iar toate aceste informatii vor fi transmise in mesaje clare si usor de
inteles pentru inteligenta umana.(100,30)
7. Nu am fost niciodata departe de tine, asa cum ai crezut tu uneori, nici surd la chemarea
ta, nici indiferent la durerile si suferinta ta! Ceea ce s-a intamplat a fost tocmai contrariul:
tu nu te-ai preocupat deloc de cultivarea si perfectionarea (ascutirea) simturilor tale inalte,
sperand sa Ma percepi cu cele carnale, fizice: Iata, ceea ce iti spun acum este ca acele
vremuri, in care am permis oamenilor acea gratie, au trecut de mult si sunt apuse.
8. Daca te-ai fi preocupat cat de putin sa-ti dezvolti abilitatile spirituale, cu care te-am
inzestrat, adica sa incerci sa iti controlezi si purifici gandurile, sa practici rugaciunea (si
meditatia), ca sa-ti trezesti vederea spirituala, premonitia si viziunea profetica, pe care
adesea o acord in timpul somnului, te asigur ca, prin oricare dintre acestea, ai fi primit
raspunsuri la intrebarile tale, ganduri de inspiratie divina, si ai fi reusit sa pastrezi
neintrerupt comunicarea cu Mine!
9. Eu sunt intotdeauna si in intregime dispus sa comunic cu tine prin limbajul cunoscut tie,
sunt intotdeauna in asteptarea dorintei tale de a-ti inalta spiritul spre Mine, detasandu-te si
purificandu-te de grijile marunte. Intotdeauna astept sa fii pregatit spiritual pentru a capta
mesajul divin destinat tie, pentru a-ti astampara setea de adevar, si pentru a-ti darui
fericirea comunicarii cu Mine, prin intermediul spiritului Tau. Pentru obtinerea acestei gratii,
trebuie sa stii cum sa te purifici de tot ceea ce este “lumesc”, sa te detasezi de emotiile si
pasiunile joase, si sa te lasi purtat de intentii altruiste, nobile, eliberandu-te de orice
neiertare, sau dependenta materiala.(324,52-54)

10. Intreaba-i pe batranii tai intelepti si iti vor spune ca au cerut inspiratia intelepciunii de la
Dzeu, daca vor vrea sa fie sinceri cu tine! Iar Eu insumi iti marturisesc ca le-as darui si mai
multa inspiratie, daca ar cere in continuare cu recunostinta si fara vanitate sau egoism…
11. Cu adevarat iti spun, ca toata cunoasterea adevarata, pe care ai acumulat-o provine
din Mine si de la Mine, si o voi folosi, in aceasta perioada, in beneficiul tau, pentru ca
acesta este motivul, pentru care ti-am acordat-o!(17,59-60)
12. Aceasta este perioada in care Spiritul Meu comunica constant cu inima si spiritul
omului, constiinta si ratiunea lui. Prin incercarile, la care omul este supus, vocea Mea
strabate pana la urechile lui, astfel incat acesta devine constient de realitatea suprema a
adevarului mascat de iluzia existentei fizice! Aceasta are loc in ciuda si datorita faptului ca
liderii spirituali ai umanitatii, cei care ar trebui sa le fie ghizi si indrumatori pe calea
dreptatii, nu isi fac datoria ci dimpotriva, ei insisi dorm in post si prefera ca umanitatea sa
ramana pentru totdeauna adormita sau macar somnolenta si usor de manipulat si de
condus, precum somnambulii, sau cei cu handicapuri fizice, orbi sau surzi(306,63)
13. In cea de-a treia era, am venit sa continui, prin limpezimea evidenta a manifestarilor
Mele (miraculoase), ceea ce ramasese imposibil omului: comunicarea directa cu Dzeu,
prin intermediul limbajului inteligent, insotita de intelegerea profunda a mesajelor, prin
intermediul spiritului, de la Spirit la spirit.
14. Intelegeti, discipoli, ca in comunicarea de la spirit la Spirit, care va asteapta sa o
descoperiti, veti recunoaste si simti prezenta Mea pentru eternitate! Daca ati sti cum sa va
pregatiti pentru dobandirea acestei arte, nu M-ati mai intreba in zadar: “Doamne, cand vei
veni la noi ?” sau “De ce intarzii sa vii, Doamne, oare Tu iti inchizi ochii la durerile
noastre?”, caci cel care Mi se adreseaza astfel, cu adevarat nu face altceva, decat sa dea
dovada de propria ignoranta si totala lipsa de pregatire!
15. Eu nu doresc sa-Mi vad discipolii distantati de Mine, separati de blocajul lipsei de
comunicare cu Mine, ci dimpotriva: ceea ce doresc sa aud de la om este vocea spiritului
lui soptindu-Mi: “Doamne, iata ca Tu esti in mijlocul nostru, spiritele noastre se bucura
simtind prezenta Ta, ingaduie ca intelepciunea Ta sa fie sursa inspiratiei noastre! “Aceasta
este adevarata rugaciune-confesiune de credinta, pe care vreau sa o aud de la voi, jertfa
de miros placut pe care o astept! (316,54).
ADAPTAREA REVELATIILOR DIVINE LA CAPACTATEA
DE INTELEGERE A INTELECTULUI UMAN
16. Deoarece limbajul uman este limitat, el recurge la metafore, in incercarea lui de a
exprima Divinul, conceptele eterne si nelimitate. In toate erele a trebuit sa va vorbesc prin
parabole, si sa fac uz de metafore, pentru a va ajuta sa intelegeti esenta mesajelor divine.
Dar, dupa cum se vede, chiar si asa, voi tot nu ati reusit sa intelegeti decat foarte putin, si
asta, din cauza ca v-a lipsit vointa necesara de a analiza manifestarile Mele.(14,50)
17. De-a lungul erelor, M-ati asteptat, si totusi, atunci cand am venit si M-am infatisat
inaintea voastra, voi nu M-ati recunoscut, din lipsa de vigilenta si de spiritualitate. Prin
ceea ce iti spun acum, te voi invata ca, indiferent de forma, in care prezenta Mea este
manifestata, ea intotdeauna va contine adevar si esenta divina, universal si etern valabila.
18. Dupa cum ti-am spus, am facut uz de multe, variate forme de manifestare pentru a
face cunoscuta existenta Mea omenirii, iar aceste forme nu au avut ca scop deghizarea
Mea, pentru a-ti ascunde spiritul Meu, ci limitarea Mea prin umanizare, la o forma pe care
sa o poti suporta (fara sa mori), auzi si simti pentru a interactiona cu Mine, pentru a
construi o relatie permanenta cu Mine, la care sa revii si sa te raportezi de-a lungul vietii
tale, fara intrerupere.
19. Acum, iata ca iti spun, ca inainte sa te grabesti a emite o judecata, asculta intai
aceasta voce, suficient de atent si indelung, pana cand, vei simti cum se aprinde in sufletul
si constiinta ta , scanteia credintei, sursa convertirii tale la adevarul, care este flacara
iluminarii tale!(97,11-12)

20. In timp ce omul persista in orbirea lui si in ignoranta, Dzeu, intrucat, mai presus de
toate, El este intai TATA (suprem), se vede nevoit a se limita, micsora la o forma
umanizata, doar pentru a comunica si relationa cu omul, in incercarea de a se face
cunoscut acestuia si inteles de catre el! Cand oare voi putea sa Ma infatisez inaintea ta in
toata splendoarea maretiei gloriei Mele, asa cum ar trebui ca tu sa Ma imaginezi si sa Ma
cunosti?
21. Tu insuti trebuie sa fii maret ca sa imi poti concepe maretia, trebuie sa fii de o inalta
noblete de caracter ca sa banuiesti gloria Mea, si tocmai de aceea am venit in forma fizica,
prima data si inca o data, acum, in forma spirituala, ca sa iti confer acea elevare spirituala,
acea maretie, de care ai nevoie, ca sa te poti bucura de fericirea de a-Ti cunoaste Tatal
direct, de a -I simti dragostea si de a -I auzi vocea: acel “susur de multe ape”, concertul
divin, care vibreaza ca o cascada, in timpul revarsarii radiatiei divine asupra ta!(99,26-27)
22. Forma exterioara, prin care revelatia Divina s-a materializat, pentru a se face
cunoscuta omului a fost, pe muntele Sinai, piatra, care a servit ca mediu pentru
inscriptionarea Legii (morale) Divine, pe care Dzeu, cu propriul “deget”, a intiparit enuntul
celor zece porunci, prin respectarea carora, omul(discipolul-divin) creeaza mediul necesar
manifestarii miracolelor divine de vindecare, libertate, dreptate, abundenta, si adevarata
fericire. Simbolic, aceeasi piatra este folosita de Dzeu, in era exodului, pentru a furniza
apa oamenilor in desert, explicand astfel metafora Legii morale, ca sursa a vietii materiale
sanatoase, cea care izvoraste in cea eterna, transcendand moartea fizica si biruind-o!
23. Forma exterioara, prin care revelatia Divina s-a materializat, in cea de-a doua era,
pentru a explica esenta Legii si demonstra oamenilor dragostea Tatalui atotputernic, fata
de umanitate, a fost trupul fizic al lui Isus, mielul de jertfa al lui Dzeu, unicul sau Fiu,
Mesia, adevaratul rege al Israelului, Imparatul suprem!
24. In aceasta era, forma exterioara a manifestarii divine au fost vorbitorii-scribi, mesagerii
divini, care au primit misiunea de a inregistra in scris Cuvantul divin auzit, pentru a-L
imortaliza intr-o carte, pentru generatiile viitoare,( sau profetii, discipolii lui Cristos, ajunsi,
prin gratia Duhului Sfant, la stadiul de apostoli, insotiti de puterea Cuvantului divin), de
aceea, si aceasta forma va avea un sfarsit!
25. Trebuie sa invatati, din aceasta, ca supravietuirea si triumful vostru asupra dificultatilor
vietii, nu se poate baza pe forme materiale, ci pe asimilarea si punerea in practica a
esentei acestor mesaje, pe atentia, respectul si credinta, pe care le-o acordati, urmand
exemplul acestor oameni trecatori, inaintasii vostri, care au biruit astfel in viata, si fara de
care, voi nu ati putea exista astazi! De aceea, trebuie sa intelegeti si sa aplicati corect
Cuvantul Meu in vietile voastre si sa practicati Legea Mea cu maiestrie, cunoscand faptul
ca ea provine din dragoste si duce la dragoste, ca sa nu cadeti in nici o forma de idolatrie,
sa nu deviati de la cunoasterea adevarului, care inseamna accesul la intelepciunea si
protectia divina si procedand astfel, sa nu va irositi timpul in exprimari formale exterioare
ale unei false adorari a Mea, ritualuri si ceremonii, prin care oamenii il inlocuiesc pe Dzeu
cu obiecte sau chiar oameni, ca reprezentari materiale ale Lui, complacandu-se in
superficialitate si in compromis cu pacatul. Niciodata sa nu aderati la practici de adorare a
unor forme materiale trecatoare, persoane sau obiecte, ci intotdeauna sa cautati, cu orice
pret, adevarul din spatele aparentelor, esenta eterna a lucrurilor, fie ele persoane sau
foloase-beneficii materiale. (224,69-71).
Multiplele si diferitele sensuri ale revelatiei divine
26. Omenirea adormita viseaza la aparitia unui nou Mesia, care sa-i salveze pe oameni de
abisul, spre care se indreapta, sau macar sa-i faca sa auda vocea lui Dzeu, umanizata,
vibrand in adierea vantului, dar Eu iti spun ca ar fi suficient sa te retragi, in singuratate, in
mijlocul naturii si sa meditezi asupra sunetelor dimprejur, ca sa descoperi ca auzi si
intelegi limbajul naturii, care iti vorbeste despre si il elogiaza pe Dzeu. Daca crezi cumva
ca este imposibil ca pietrele sa vorbeasca, Eu iti spun ca te inseli, si ca nu numai ele, dar
totul in jur iti vorbeste despre maretia Creatorului tuturor, doar doar te vei trezi din capcana

mandriei, a materialismului si a grandomaniei, care te stapaneste fara sa-ti dai macar
seama. (61,49).
27. Profetii erelor trecute, intelepti iluminati de stralucirea radiatiei divine, s-au remarcat
intotdeauna prin umblarea in neprihanirea Legii Mele si prin ascultarea de Cuvantul Meu.
Iluminatii profeti, antemergatorii si fondatorii doctrinelor de inalta spiritualitate, au dat
marturie despre auzirea vocii Mele, ca venind dintr-un nor, alteori coborand din munti, sau
ca purtata de aripile vantului sau provenind dintr-un loc imposibil de definit. De asemenea,
exista marturii, care spun ca vocea s-a facut perceputa prin simtirea unor limbi ca de foc,
coborand asupra lor sau manifestandu-se subtil, sub forma unor ecouri misterioase. Multi
au vazut, simtit si auzit prin intermediul simturilor lor, altii prin intermediul atributelor lor
spirituale, Intr-o maniera similara celei in care se intampla unora, in prezent. Intr-o alta
maniera, tot similara acesteia, se va intampla celor din viitor, urmasilor vostri.
28. Cu adevarat va spun, ca in acelasi mod, ca in prezent, cei din trecut, care au
receptionat vocea divina, prin intermediul simturilor lor corporale, au interpretat mesajele
divine, spirituale, in conformitate cu pregatirea lor proprie, atat materiala cat si spirituala,
adaptandu-le la circumstantele temporale ale epocii lor. Dar trebuie sa va spun, ca atunci,
ca si in prezent, ei nu au putut evita infiltrarea propriilor idei, sau a celor care predominau
in cultura contemporana lor, in transmiterea revelatiilor divine. Mai mult sau mai putin
constient, ei au alterat puritatea si esenta nelimitata a adevarului, care nu este nimic
altceva decat manifestarea superlativa a dragostei.
29. Vibratia inspiratiilor spirituale, percepute intr-o maniera inexplicabila, conform marturiei
lor, i-a insotit pe cei special alesi din acele timpuri, si a rezonat in spiritele lor, intr-un mod
similar celui in care li se intampla multora in prezent, si intr-un mod similar li se va intampla
si celor din viitor.
30. Cuvintele, interpretarile lor si felul de manifestare-comportament al mesagerilor sunt
atribuite oamenilor si epocii in care traiesc, dar Cel care se manifesta prin ei este unul si
acelasi Adevar Suprem, mai presus de toti si de toate timpurile.(16,11-14)
31. Din cand in cand, devine imperios necesar pentru oameni, ca Spiritul Meu sa se
manifeste intr-o forma accesibila si comprehensibila intelectului lor. Si aceasta, din cauza
devierii umane de la calea adevarului, din pricina neascultarii si incalcarii perceptelor Legii
Mele.
32. Din pricina liberului arbitru cu care a fost inzestrat, omul este creatura cea mai rebela
din toata creatia...Pina in prezent, el refuza sa se supuna vocii constiintei sale…
33. Cuvantul Meu vine sa-i opreasca pe unii, sa-i indrepte pe altii, sa-i ghideze si sa-i
intareasca in cunoasterea adevarului, ca sa-i salveze pe oameni de caderea in abis!
34. Nu obiecta cu privire la forma de manifestare pe care am ales-o in aceasta era, din
motiv ca este atat de diferita de cea din a doua era! Ci intelege ca niciodata nu voi folosi
aceeasi forma de doua ori, caci asta ar insemna sa te mentin in fata aceleasi lectii, cand
scopul venirii Mele este sa te invat mereu lectii noi, ca sa te ajut sa urci inca o treapta, sa
avansezi inca un mic pas, pe treapta evolutiei tale spirituale! (283,39-42)
35. Cuvantul Meu este oferit oamenilor in multe feluri: prin elementele-forte ale naturii, prin
vocea constiintei, prin incercari, care sunt ingaduite de Mine, sau prin copiii-discipoli, ca
mesageri-profeti ai Mei. Cuvantul Meu este universal. Oricine se pregateste (corect), il
poate percepe si ii poate auzi vocea.(264,48)!
NEVOIA DE REVELATII DIVINE
36. Invatatura Mea spirituala divina nu este destinata doar spiritului, ci trebuie imbratisata
la nivelul inimii umane, pentru ca spiritul si trupul sa se armonizeze intr-o corecta
subordonare-cooperare, benefica ambilor.
37. Cuvantul divin este destinat iluminarii, intelegerii spirituale, sensibilizarii inimii, iar
esenta lui sustine si eleveaza spiritul.

38. Pentru ca viata omului sa fie completa, spiritul uman are nevoie de painea spirituala
zilnica in acelasi mod, in care, trupul fizic are nevoie de hrana lui, pentru obtinerea careia
trudeste zilnic.
39.” Omul nu traieste doar cu paine”, am spus discipolilor Mei, in cea de-a doua era,
tocmai pentru a le arata ca umanitatea nu poate supravietui durerii, bolilor, intunericului,
calamitatilor, mizeriei, saraciei si mortii, fara a fi sustinuta spiritual, prin credinta si punere
in practica, de invatatura morala a legii -hrana spirituala a omului, painea vietii eterne.
40. Materialistii pretind ca umanitatea traieste din ceea ce natura si Pamantul ii ofera si nu
are nevoie sa plece in cautarea unei posibile cauze spirituale, care ii sustine viata, sau i-o
intareste, de-a lungul calatoriei prin etapele ei: copilaria, maturitatea si batranetea! Dar eu
va spun ca fara spiritualitate, viata terestra nu este completa, nici nu poate atinge
perfectiunea sau fericirea, caci este redusa la o existenta condamnata, din start, la
distrugere, fara speranta, o existenta careia ii lipseste esentialul. (326,58-62)
41. In toate timpurile M-am manifestat oamenilor in forme simple, tocmai pentru ca si cel
mai “sarac cu duhul”, cel mai putin dotat intelectual sa ma poata intelege! Intotdeauna vam expus lectiile mele intr-o forma metaforica adaptata la intelegerea umana, accesibila ei
si adresata inimii voastre. M-am coborat si am imprumutat o forma fizica materiala, prin
care am descins in persoana, pana la nivelul vostru, ca sa va dau un exemplu de umilinta,
si sa va demonstrez, ca se poate reveni la standardele morale inalte, prin aplicarea
dragostei, de pe orice nivel de joasa decadere sau coruptie adanca, si ca sa va ridic Eu
Insumi la o viata mai buna, atunci cand va veti fi pierdut si ultima crampeie de speranta!
(226,54)
42. Aceasta umilinta divina este implinirea Cuvantului, care v-a fost dat in cea de-a doua
era, cand Isus a multumit Tatalui ceresc pentru faptul de a fi ascuns aceasta intelepciune
a Sa, fata de cei inalt educati, care se considera superiori altora, dar a relevat-o celor
modesti si apasati de lipsurile saraciei…
43. Da, discipoli, L-am laudat pe Dzeu pentru aceasta, pentru ca cei care se umfla in pene
din cauza ca detin cunoasterea (spirituala, si stiintifica) nu urmaresc decat sa -i umileasca
pe cei modesti, ai caror ghizi spirituali se considera a fi, aruncandu-le doar firimituri de la
masa lor bogata, pe care au primit-o de la Dzeu!
44. Iar aceasta se intampla sub ochii Mei, al celui care vede cum cel modest, obisnuit cu
saracia, cunoscand bine strictul necesar pentru a supravietui, imparte cu placere, altora,
din putinul pe care il are, atunci cand primeste ceva, considerand ca e mai mult decat
suficient pentru el!
45. Dar iata ca acum adaug la aceasta faptul ca, intr-o singura clipa, omul isi poate
schimba soarta, printr-o simpla decizie, intorcandu-se de la lacomie la generozitate, de la
aroganta la modestie si chiar atunci, el devine partas la binecuvantarile Mele, rezervate
celor virtuosi, caci dragostea Mea este impartiala, si universala, ea este adresata tuturor
copiilor Mei si ii asteapta pe toti. (250,17)
REVELATIA DIVINA ESTE INFINITA
46. Intelepciunea revarsata prin comunicarile de tip profetii ale Duhului Sfant, prin
intermediul limbajului uman, care a sosit sa ilumineze vietile oamenilor din cea de-a treia
era, nu este ultima Mea Invatatura predata umanitatii, caci Legea Mea straluceste pentru
totdeauna in orice constiinta, iar domeniul spiritual este nelimitat. Limitarea, stagnarea si
decadenta sunt specifice doar domeniului uman, caci ele sunt consecinta fireasca si
rezultatul emotiilor necontrolate, al viciilor, pasiunilor joase, slabiciunilor, ignorantei si
mandriei nejustificate a omului, care, pare sa uite faptul ca, nu detine nimic, pe care sa nul fi primit de la Marele sau Creator, iar in afara spiritului sau nu este decat tarana(praf)...La
ce i-ar folosi omului sa castige intreaga lume, daca si-a pierdut sufletul? Sau ce ar putea
da omul la schimb, pentru sufletul lui?
47. Doar atunci cand umanitatea, ca intreg, isi va construi viata punand la baza stiinta
spiritualitatii si a doctrinei divine a dragostei, si va pastra in mintea ei idealul atingerii

perfectiunii morale, pe care Dzeu o asteapta de la om, pentru a-i conferi rasplata
eternitatii, abia atunci ea va gasi drumul spre progres si nu va mai devia niciodata de pe
calea evolutiei sale!(112,18)
48. Daca tu crezi ca am asteptat atat de lung timp, ca sa te informez despre viata si
domeniul spiritual, te inseli! Inca o data iti spun ca, invatatura Mea divina a inceput o data
cu nasterea primului om! Nu este o exagerare sa iti spun ca lectiile Mele incep cu
formarea spiritelor, inainte de intemeierea lumii!(298,18)
49. Cand umanitatea credea doar in existenta lumii pe care o putea vedea cu ochiul liber,
si nu cunostea nici macar forma Pamantului pe care locuia, ea a conceput un Dzeu limitat
la ceea ce ii era ei vizibil.
50. Dar, pe masura ce mintea umana descoperea noi si noi mistere, pe care nu si le putea
explica, Universul devenea ca o carte deschisa, expunandu-si paginile si capitolele unele
dupa altele, si odata cu ele, relevand omului maretia si omnipotenta lui Dzeu, a acelui
Creator, in fata caruia, inteligenta umana ramanea uimita si depasita!
51. Din acest motiv a trebuit sa va aduc, in aceasta era, o invatatura corespunzatoare
nivelului vostru de evolutie, dar cunoasterea despre care Eu va vorbesc, se refera la o
existenta dincolo de naturalul pe care l-ati examinat de secole si nu abordeaza nici o
stiinta materiala, dintre cele la care voi ati avansat atat de mult!
52. Cunoasterea pe care Eu vreau sa v-o dezvalui este din planul invizibil, ea va
descopera drumul, care conduce spiritul spre acea locuinta celesta a lui, de unde el poate
descoperi absolut totul, cunoaste totul si intelege cauzele si consecintele tuturor actiunilor
si lucrurilor.
53. De ce iti pare imposibil sau ciudat ca Dzeu sa doreasca sa comunice spiritual cu omul,
sau ca lumea spirituala se manifesta in viata ta si intentioneaza sa comunice cu tine prin
manfestarile ei, de ce iti pare ciudat ca lumi si locuinte celeste necunoscute sunt deschise
comunicarii cu tine si te asteapta sa le raspunzi? Oare tu iti doresti ca nivelul tau de
cunoastere sa ramana stagnant si ca Dzeu, Tatal tau nelimitat, sa inceteze a-ti descoperi
orice altceva in afara de ceea ce ti-a pus deja la dispozitie (adica naturalul)?
54. Nu te limita sau rezuma niciodata la rutina proprie, nici nu sufoca setea de cunoastere
a spiritului tau, ci dimpotriva, cultiva puterea spiritului si acorda-i libertatea de a cunoaste
mai mult din Dzeu si a se apropria de acesta mai mult!
55. Astazi poate vei nega, lupta impotriva ei sau respinge doctrina Mea, dar stiu sigur ca
maine vei recunoaste adevarul si nu iti vei mai infometa spiritul, acordandu-i libertatea de
a evolua si avansa.
56. Toate revelatiile divine au intampinat negare, persecutie si respingere in momentul
aparitiei lor in plan fizic, doar ca lumina, pe care o poarta, sa consume intunericul din calea
ei si ulterior, ele sa fie acceptate, asimilate si recunoscute, ca provenind din adevar.
57. Acelasi lucru s-a intamplat si cu descoperirile stiintifice, pe care umanitatea, in
scepticismul ei, le-a respins la inceput, doar ca sa le accepte ulterior, ca pe o realitate
evidenta indiscutabila.(275, 64-70)
58. Cand din inimile umanitatii, devenite temple ale DUHULUI SFANT, spiritul ei se inalta
spre Infinit, din mijlocul locuintei lui celeste, se vor revarsa noi si noi revelatii, cu atat mai
mari, cu cat acesta avanseaza mai mult in ascensiunea lui.(242,62)
59. Cum poti crede ca, venind la tine, am neglijat celelalte natii, dat fiind ca toti sunt copiii
Mei? Oare tu crezi ca unii dintre ei sunt departe de Mine sau undeva in afara Mea, chiar
daca stii ca Spiritul Meu este Universal si cuprinde tot ceea ce a fost creat?
60. Totul traieste si este sustinut de Mine. Din acest motiv, raza Mea universala s-a
raspandit pe intregul glob, iar spiritul a primit influenta Mea prin aceasta, aici si in alte lumi,
caci am venit sa -Mi salvez toate creaturile!(176,21)
61. Manifestarea Mea prin vorbitori,(profeti-scribi) este temporara, si a fost conceputa de
Mine ca o scurta perioada de pregatire, care va servi oamenilor ca standard, lege si
principiu, ca marturie pentru acest adevar si ca sa marcheze inceputul celei de a treia ere.
62. Asa cum manifestarea Mea prin intermediul intelectului si limbajului uman a fost
conceputa ca o strafulgerare de lumina, tot astfel a fost prevazut, din Inalt , ca o

multitudine de receptori umani sa fie gata sa o preia si sa o transmita mai departe
celorlalti, ca martori ai ei.
63. In contrast cu aceasta, comunicarea de la spirit la Spirit, destinata speciei umane, se
va raspandi asupra tuturor, fara limitare temporala, caci ea include tot ceea ce tine de
cautarea Mea, gasirea Mea si receptionarea mesajelor de la Mine, prin mijloacele
rugaciunii, ascultarii de Mine si simtirii prezentei Mele, caci toate aceste abilitati umane
exceptionale apartin eternitatii si se vor manifesta la nesfarsit, pentru gloria Mea.(284,4143)
Manifestarea prezentei lui Dzeu in om si prin om
64. Eu imi doresc sa te convertesc intr-un discipol al Meu, pentru ca am atatea sa te invat
si pentru ca trebuie sa incepi cu a-Mi discerne si simti prezenta, asa cum doar un adevarat
fiu, nascut din spiritul Meu, o poate face! De ce sa nu IMi simti prezenta in interiorul tau,
daca faci parte din Mine si esti nascut si intocmit din aceeasi esenta cu Mine: cea
spirituala?
65. Tu nu Ma simti pentru ca nu esti constient de sursa vietii din tine, pentru ca duci lipsa
de pregatire spirituala si atribui, in mod gresit, senzatiile si semnele pe care ti le trimit, unor
cauze materiale. De aceea iti spun ca, desi Eu sunt cu tine, tu nu Imi percepi prezenta.
66. Atunci te intreb: daca esti parte din Mine, nu este normal ca tu sa Ma simti in interiorul
fiintei tale? Nu este firesc ca, meditand asupra acestui adevar, spiritul tau sa ajunga sa se
contopeasca si sa se dizolve in Mine? Iata ca am venit sa iti descopar adevarata maretie,
care ar trebui sa existe in fiecare om, ca sa te eliberezi de confuzia, in care te-ai ratacit,
caci din dorinta de a te realiza material si de a atinge culmile succesului terestru, ai
devenit mic spiritual, orb, si surd si mort la chemarea spirtului, de aceea ti-am spus ca ai
nevoie sa fii nascut din nou!(331,25-26)
67. Eu nu doresc sa te mai aud intrebandu-Ma:” Doamne, de ce esti atat de departe de
mine? De ce nu ma auzi si nu-mi raspunzi? De ce m-ai lasat singur in calatoria vietii
terestre?”
68. Iubitii mei oameni, Eu nu imi abandonez niciodata copiii! Voi sunteti cei care v-ati
distantat fata de Mine, din lipsa de credinta! V-ati pierdut discernamantul si de aceea nu
M-ati recunoscut, cand am batut la usa inimii voastre, care Mi-a ramas inchisa de atunci,
desi Eu inca bat…(336,60)
69. Nu este dorinta Mea ca voi sa va simtiti ca si cum ati fi la mare departare de Mine, de
aceea v-am spus ca toti ma vor simti, si ca vor avea ocazia sa Ma atinga chiar, iar ca
spiritul vostru imi va auzi vocea si ca voi veti trai experienta prezentei Mele spirituale in
mijlocul vostru! Eu doresc ca spiritele voastre sa fie unite cu al Meu in eternitate, caci Eu
doresc ca nimeni sa nu piara, aceasta este voia Mea, pe care am facut-o cunoscuta
oamenilor, prin jertfa Mea, in cea de-a doua era, iar Eu nu ma schimb, caci sunt
etern!(342,57)

Pacea Mea fie cu voi!

