
Capitolul 25: Natura 

 

1. Te-am invatat sa il vezi pe Dzeu, Marele Creator, ca pe TATAL SUPREM si ca pe 
TOTUL  pentru tine. Ca pe VIATA, care se manifesta in acelasi timp si in aceeasi masura, 
atat intr-o simpla planta oarecare, cat si in lumile, care se rotesc cu milioanele in spatiu, 
fara ca, nici una dintre ele, sa incalce Legea, care le guverneaza. Ca pe minunea perpetua 
si fara limite, din fata ochilor tai, care este mai presus de orice inchipuire a ta, sau concept 
mental, pe care le poti avea.Ca pe prima cauza -sursa de miscare si actiune din intreg 
universul. 
2. Acea lege, care guverneaza astrele, sunt Eu, Dzeul tau! Este legea continua a evolutiei, 
in fata careia omul este uluit, cea care ii ofera orizontul vast de cercetare, cea care ii 
permite sa penetreze mereu, mai profund, secretele naturii.(359,75) 
3. Intelege faptul ca LEGEA este CALEA trasata de dragostea Creatorului Suprem, prin 
care El urmareste sa ghideze fiecare dintre creaturile Sale! Mediteaza asupra vietii, care te 
inconjoara, compusa dintr-un numar infinit de elemente si organisme, si vei sfarsi prin a 
descoperi ca fiecare corp fizic, precum si fiecare fiinta, prin modul in care vietuieste, se 
aliniaza de-a lungul unei traiectorii prestabilite de o forta invizibila, necunoscuta, si 
misterioasa, lucru care iti va parea ciudat la inceput. Acea forta imuabila, este LEGEA, pe 
care Dzeu a decretat-o fiecarei creaturi. 
4. Analizand aceste observatii, vei ajunge la concluzia ca, intr-adevar, totul exista, traieste, 
se misca si creste, in limitele unui mandat suprem, specific lui, dar universal valabil!(15,4) 

PREZENTA LUI DZEU IN NATURA 
 

5. Cauta sa descoperi prezenta Mea, in lucrarile Mele din natura, si, la fiecare pas, Ma vei 
gasi. Incearca sa Ma auzi si Imi vei recunoaste vocea, in sunetul puternic al vietii, din toate 
creaturile Mele, caci Eu insumi Ma manifest prin fiintele create de Mine, oricand doresc, 
fara sa intampin nici cel mai mic obstacol, sau rezistenta. 
6. EU ma manifest la fel de mult intr-o stea indepartata tie, ca si in furia unei furtuni, care 
se apropie de tine, si la fel de mult, in forta furtunii, cat si in blandetea luminii din zorii 
diminetii. Eu Imi fac vocea auzita in cantecul melodios al unei pasari, in acelasi mod, in 
care, Imi raspandesc mireasma in parfumul florilor, pe care voi le admirati. Orice expresie 
a Mea, cuvant sau fraza, iti vorbeste despre dragoste, despre implinirea Legii Mele de 
dreptate si despre intelepciunea ei, precum si despre eternitatea spiritului. (170,64) 
 

Natura, parte a CREATIEI DIVINE, expresia metaforica a domeniului spiritual 
 

7. Multi au facut din natura Dzeul lor, considerand-o un fel de fantana a tineretii si 
regenerarii, o zeita a fertilitatii, exagerand si atribuindu-i calitati creatoare, confundand-o 
cu o sursa magica, divina, din care vin pe lume toate cele ce exista...Dar adevarul este ca 
aceasta natura, din sanul careia par a proveni toate lucrurile, toate fortele si elementele 
materiale, care te inconjoara, nu are capacitati creatoare, ci a fost conceputa si creata in 
acest scop, de catre Marele Creator al tuturor. Ea nu este nici cauza, nici motivul vietii, ci 
mediul prin care forta vietii se manifesta, prin care aceasta se exprima, obligand-o sa se 
transforme. Doar Eu,Tatal tau, sunt Alfa si Omega, Inceputul si Sfarsitul tuturor celor aflate 
acum in existenta si perpetua transormare. (26,26)  
8. Tot ceea ce te inconjoara si te hraneste, in aceasta viata, este o imagine in oglinda, a 
vietii eterne, din planul spiritual invizibil, o lectie profunda, explicata prin obiecte si forme 
materiale, ca sa o poti intelege, asimila si aplica, pentru a progresa, in cunoasterea 
aprofundata a lui Dzeu, care se reflecta in  puterea si intelepciunea de a proteja viata, de a 
crea, mentine si raspandi pacea, de a evita, invinge si depasi suferinta si moartea, de a 
tine sub control raul si distrugerea.  
9. Inainte sa apuce a explora adancimile acestei lectii minunate, iata ca omul a gresit din 
nou, luand viata terestra, ca si cum i s-ar fi cuvenit, ca si cum ar fi tot ce i s-a pus la 



dispozitie, tot ce are, ca si cum ar fi eternitatea insasi, in loc sa o abordeze ca pe o scoala 
necesara calificarii lui, pe o noua treapta de existenta, pe un nivel superior, in taramurile 
celeste de lumina! Astfel, omul s-a multumit cu formele materiale, din aceasta lume si cu 
satisfactia pe care o poate obtine prin ele, renuntand, de buna voie, la mesajul, pe care 
acestea il aveau de transmis, la esenta lor, la lectia despre adevar, relevata prin ele, 
neglijand dragostea divina, pe care o exprimau, pe care erau datori sa o practice si sa o 
reproduca, in semn de recunostinta!(184, 31-32) 
10. Nu vin sa te lipsesc de nimic din ceea ce am plasat in natura, pentru hrana, sanatatea, 
protectia, binele si bucuria copiilor Mei! 
11. Mai degraba, iti spun, ca in acelasi mod, in care am furnizat, prin natura, toate cele 
necesare traiului tau fericit, la fel, iti ofer cunoasterea spirituala, painea spiritului, si te invit 
sa absorbi(inspiri adanc in fiinta ta) emanatiile spirituale, sa te saturi cu ele, ca sa te 
dezvolti armonios, atat fizic cat si moral-spiritual. Asa cum nu ignori si nu te distantezi de 
tot ceea ce are natura de oferit, la fel trebuie sa procedezi si cu informatia spirituala, sa o 
asimilezi ca pe o hrana, destinata cultvarii spiritului tau, ca sa o pui in practica in traiul tau 
zilnic, pentru ca sanatatea perfecta a trupului tau fizic  sa devina expresia  evolutiei 
spiritului tau, care prospera neincetat, insusindu-si lectie dupa lectie si cu care fizicul se 
armonizeaza automat,  prin rezonanta! Astfel, atingand armonia intre natura materiala si 
cea spirituala a fiintei tale, vei exprima potentialul tau maxim de sanatate si energie, 
demonstrand perfectiunea, pe care Dzeu doreste sa o exprimi, si prin ea, implinirea 
completa a LEGILOR VIETII.(210,22) 
12. Fiintele irationale(animalele) se lasa ghidate de instinct, care devine ghidul lor, vocea 
lor interioara calauzitoare, maestrul  lor, carora ele se supun! El este de asemenea  ca o 
lumina, ce provine din sanul mamei Natura, care le lumineaza calea de urmat in viata, de 
asemenea plina de riscuri si lupte! 
13. De la ele, luati exemplul armoniei, in care fiecare specie traieste, in cadrul mediului ei 
natural si de grup (social)! Urmati exemplul lor de recunostinta si fidelitate! Imitati actiunile 
celor active, felul in care isi apara si protejeaza teritoriul sau membrii grupului! Aceste 
exemple contin intelepciune divina, pentru ca ele sunt creaturi ale Mele, care, de 
asemenea, au izvorat din Mine, ca sa va acompanieze in lumea terestra, sa va inconjoare 
si sa participe la tot ceea ce am amplasat si se petrece pe Pamant! (320,34-35) 
 

Puterea copiilor lui Dzeu asupra elementelor naturii 
 

14. Elementele naturii ti se vor supune atunci cand tu te pui in slujba legii Mele si Imi ceri 
Mie acest lucru, in favoarea fratilor tai, adica in scop altruist, spre beneficiul altora!(18,47) 
15. Nu ti-am aratat si nu te-am invatat ca chiar si elementele dezlantuite pot auzi 
rugaciunea ta si ascultand de ea se linistesc, pot deveni calme? Daca acele elemente 
asculta de vocea Mea, dupa cum ai observat, de ce nu ar asculta de vocea copiilor Mei, 
atunci cand ei au devenit maturi si umbla in neprihanirea ceruta de Mine?(38,10) 
16. Am dat spiritului putere asupra lumii materiale tocmai pentru ca, prin cultivarea puterii 
spiritului, fiinta umana sa depaseasca incercarile ei si sa ajunga la destinatia pregatita! 
Lupta va fi apriga, dar, din moment ce omul a stabilit pe pamant singura imparatie in care 
crede, cea a interesului propriu si a profitului material, (legea junglei), omul a distrus 
armonia, care trebuia sa existe intre el si tot ceea ce il inconjoara, mediul sau natural. Din 
tronul sau trufas, omul a vrut sa supuna toate lucrurile, puterii cunoasterii lui stiintifice si 
prin aceasta, sa impuna vointa lui asupra fortelor si elementelor naturii. Dar nu a reusit sa-
si atinga acest scop tocmai pentru ca, inainte de asta, cu mult timp in urma, a incalcat 
legile si legaturile lui de prietenie cu lumea spirituala. 
17. Acum, cand Eu am spus acestor oameni ca au autoritate asupra elementelor, care li 
se pot supune, au fost multi care nu M-au crezut: Lor, pe buna dreptate, le-am spus, ca au 
motiv sa nu Ma creada, pentru ca, intr-adevar, natura nu asculta niciodata de cel care o 
dispretuieste, ii desconsidera puterea de a transmite si ocroti viata si isi bate joc de 
menirea ei sacra considerand ca o poate inlocui cu o inteligenta artificiala, de laborator. 



Dar cel care stie cum sa traiasca, in acord cu legile spiritului si materiei, respectand 
ierarhia dintre ele, se pune in armonie cu tot ceea ce il inconjoara, si, prin aceasta, se 
identifica pe sine cu Creatorul sau, facandu-se pe el insusi vrednic de a fi servit si ascultat 
de catre elemente, asa cum i se cuvine oricarui copil, care stie sa-si asculte Tatal, 
Creatorul tuturor vazutelor si nevazutelor.(105,39). 
18. Eu nu mint, nici nu exagerez, atunci cand va spun ca elementele va pot auzi vocea si 
asculta de ea si respecta si implini dorinta ei, atunci cand ea este in acord cu voia Divina. 
19. Istoria poporului Israel a fost scrisa tocmai pentru a va lasa marturie despre acest 
adevar, iar in acel timp, precum si mai tarziu, sau chiar inainte de Moise, de nenumarate 
ori, poporul care facea sau pornea sa implineasca voia divina, era recunoscut si respectat 
de fortele si elementele naturii. De ce nu ti s-ar intampla si tie la fel? De ce nu doresti sa ai 
adevarata putere de partea ta? De ce nu vrei sa fii ca ei? 

20. Oare crezi tu, ca de-a lungul timpului, dragostea Mea fata de umanitate a variat sau 
puterea Mea a slabit? Nicidecum! Iata ca chiar acum, lumina spiritului Meu ii imbratiseaza 
pe toti cei pana la care ajunge Cuvantul Meu, pe toti cei care studiaza aceasta carte, iar 
lor le spun: Puterea si dragostea Mea sunt eterne si nu se schimba, nu variaza in timp sau 
din loc in loc.(353,64) 
 

OMUL si NATURA 
 

21. Dar trebuie sa fiti cu bagare de seama, locuitori ai pamantului, caci daca veti continua 
sa va puneti putina cunoastere pe care o detineti in prezent in slujba raului, daca 
continuati sa faceti uz de lectiile Mele, doar ca sa provocati elementele, veti primi 
raspunsul lor dureros, dar bine meritat foarte curand, atunci cand va asteptati mai putin. 
Prin ceea ce faci, tu provoci vantul focul, pamantul si apa, impreuna cu toate celelalte 
forte! Ar trebui sa stii ce urmeaza sa culegi datorita acestui fapt si esti constient ca, daca 
nu iti corecezi actiunile la timp, nu vei putea sa stapanesti contrareactia elementelor 
dezlantuite, din pricina nebuniei tale prostesti. 
22. Eu te previn ca esti pe punctul de a atinge limita maxima a liberului arbitru, pe care ti l-
am acordat si faci asta in directia gresita, provocand enorm natura. Intrucat te porti 
copilareste, considerandu-te superior generatiilor anterioare, din pricina cunoasterii tale 
stiintifice, Cuvantul Meu vine ca un avertisment, despre marele pericol in care te afli. 
(17,60)  
23. Ti-am spus ca frunzele copacului nu se misca fara voia Mea si acum iti spun, ca nici 
unul din elementele sau fortele naturii nu asculta de alta voie decat de a Mea! 
24. Iti spun de asemenea ca natura poate fi, pentru om, ceea ce omul o face sa devina: un 
leagan al vietii ca o mama iubitoare, care il hraneste si sustine, sau un desert bantuit de 
vanturi naprasnice, datator de moarte prin insetare si foamete! Ea poate fi un profesor al 
revelatiilor intelepte si infinite despre viata, bunatate, dragoste sau eternitate, sau un 
judecator nemilos si implacabil, care serveste sentinta meritata, celui care o profaneaza, 
dispretuieste, nerespectandu-i legile, continuand in erori de toate felurile! 
25. Cand am binecuvantat primul om, spunandu-i sa rodeasca, sa se inmulteasca si sa 
umple pamantul cu prezenta urmasilor lui, ca sa domneasca peste toate creaturile care 
misca pe fata pamantului, pasari sau animale, am inzestrat omul cu abilitatea de a invata 
arta ocrotirii vietii si de a cuceri pamantul prin insusirea ei.  
26. Da, umanitate, am creat omul pentru ca el, traind si invatand in mijlocul naturii, sa 
devina  maestru in cunoasterea ei, pentru a sti cum sa o ocroteasca, si sa traiasca in 
belsug si caritate de pe urma cultivarii abundentei ei, in acelasi timp in care, prin 
intermediul ei, invata lectiile spirituale necesare evolutiei spiritului lui, pentru ca el sa aiba 
autoritate asupra spatiului, apelor, pamantului si elementelor creatiei. Dar, usand gresit de 
liberul sau arbitru, omul a devenit, in loc de maestru, sclav, caci a ajuns sa creada ca 
poate controla natura prin cunoasterea lui stiintifica, nu prin dragostea, respectul si 
recunostinta, cu care ii este dator. In vanitatea lui, omul, crezand ca domina fortele naturii, 



a devenit victima propriei ignorante, lipsei de pregatire si gravei neglijente, prin care isi 
pune in pericol propria existenta, ca specie. 
27. Puterea si stiinta omeneasca au invadat intreg pamantul, apele si spatiul, dar aceasta 
putere si cunoastere stiintifica nu este in acord si armonie cu puterea naturii, care exprima 
Dragostea divina a lui Dzeu, si inseamna viata, intelepciune, armonie, forta si perfectiune. 
Pentru ca faptele oamenilor, sunt pline de vanitate, si mandrie, iar stiinta si puterea lor 
sunt puse in slujba egoismului si a vicleniei.(40,26-30) 
28. Poti vedea inversarea, pe care elementele naturii au suferit-o si dezechilibrul pe care 
aceasta l-a creat? Realizezi tu oare felul in care vei fi afectat de dezlantuirea fortelor 
naturii? Asta se intampla pentru ca ai rupt legatura dintre viata spirituala si cea materiala, 
provocand haosul care te inghite si in care te scufunzi lent, dar sigur. Doar atunci cand 
umanitatea se supune legilor, care guverneaza viata, totul revine la pace, abundenta si 
fericire(108,56). 
29. Cum ar putea fi lucrarile tale pe Pamant perfecte, atunci cand ele sunt ostile tocmai 
acelor elemente ale naturii, care iti transmit si ocrotesc viata? 

30. Doctrina Mea nu vine sa iti interzica sa folosesti elementele si fortele naturii, ci vine sa 
te invete sa le folosesti cu intelepciune, spre folosul tuturor, in scopuri merituoase, nu 
numai in avantajul tau, intrucat acest egoism  te poate costa supravietuirea! 
31. Daca nu le abordezi cu aceasta intelepciune, elementele naturii, pe care crezi ca le 
domini temporar, se pot schimba, intr-o clipa, din cel mai bun prieten si frate intr-un 
dusman de temut, care e gata sa te pedepseasca aspru! 
32. Era  timpul ca omul sa fi acumulat deja experienta necesara pentru a nu provoca 
fortele elementelor naturii, caci, cu toata cunoasterea lui stiintifica, omul nu va putea stavili 
dezlantuirea lor destructiva!(210,43-46) 
33. Copacul stiintei va fi scuturat de furia uraganului, iar fructele lui vor cadea pe pamant, 
asupra umanitatii...si cine este acela, care a declansat uraganul lor naprasnic, daca nu 
omul?  
34. A fost bine ca primii oameni au cunoscut durerea, prin care s-au trezit la realitate si 
care a facut sa renasca, in ei, lumina constiintei lor, care i-a ghidat sa se conformeze 
LEGII morale supreme! Dar de ce oare omul contemporan, atat de avansat in cunoastere 
si civilizat, nu numai ca nu a invatat nimic din experienta inaintasilor sai, dar a indraznit sa 
profaneze Copacul sacru al vietii?(288,28) 
35. Celor care presupun ca Eu sunt cel care dezlantui fortele naturii impotriva omului, 
pentru a-l pedepsi, le spun ca gresesc enorm in gandirea lor...Natura evolueaza si se 
transforma in cursul evolutiei ei, iar aceste schimbari cutremuratoare produc suferinta 
omului, atunci cand el nu se conformeaza Legii divine! In mod eronat voi atribuiti pedepsei 
divine aceste suferinte, caci cel care respecta Legea Mea, trece prin ele nevatamat!  
36. Intra-devar, in cadrul lor si prin aceste transformari se manifesta justitia Mea, dar daca 
voi , fiinte privilegiate, care purtati cu voi o scanteie din divinitatea Mea, iluminandu-va 
spiritul, ati trai in armonie cu natura care va inconjoara, spiritele voastre v-ar mentine 
deasupra dezlantuirii distrugatoare a elementelor si aceasta nu v-ar atinge, nici afecta cu 
suferinta.(280,16) 
37. Ce este oare natura daca nu altceva decat o f mare creatura? Da, discipoli, intocmai: 
Natura este o creatura care ea insasi evolueaza,se purifica, se dezvolta si 
autoperfectioneaza in scopul gazduirii oamenilor viitorului in sanul ei. 
38. De cate ori v-ati indignat, fiind nevoiti sa va adaptati la transformarile ei, punand 
tranzitia ei spre atingerea perfectiunii necesare, pe seama pedepsei divine! Desi ati 
avansat in cunoasterea stiintifica, inca nu ati realizat faptul ca nu va puteti separa de 
mediul vostru de viata si ca impreuna cu natura, si intreaga Creatie, voi, de asemenea, 
evoluati, va purificati si avansati catre perfectiune? (283,57-58) 
 

 

Pacea Mea fie cu voi toti! 


