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Marea Evanghelie a lui Ioan - Volumul 9
 

Capitolul 1 Domnul pe calea spre Ierihon.
Domnul întâlnește un grup de pelerini săraci 

[1] Când eram la o distanță de 1 oră de mers pe jos
de  la  Essaea,  ne-am  întâlnit  cu  pelerinii  săraci
menționați mai devreme care veneau din regiunea
Ierihonului, și ei ne-au cerut milostenie.
[2]  Și  Eu  le-am spus  iudeilor  greci:  "Dați-le  din
abundența, voastră pentru că ei sunt la fel de săraci
în  lume, ca Mine Însumi  care încă nu dețin  nici  o
piatră  ca  proprietate  a  Mea  pentru  a  o  pune  sub
capul Meu. Vulpile au vizuini și păsările cuiburile lor,
dar acești săraci nu dețin nimic, cu excepția sărăciei
lor și hainele lor sărăcăcioase. Deci, dați-le ceva."
[3] După aceste cuvinte ale Mele, toți iudeii greci și,
de asemenea, câțiva ucenicii  ai lui Ioan au adus o
sumă considerabilă de bani împreună și au dat-o cu
bucurie  săracilor. Cu  mâinile  ridicate  ei  Mi-au
mulțumit  Mie  și  Donatorilor,  și  ne-au  rugat  să-i
iertăm că  ne-au  întrerupt  călătoria  noastră,  și  din
moment  ce  noi  eram  iudei,  ei  ne-au  întrebat,  de
asemenea,  cu  neliniște  și  îngrijorare  dacă  ei  vor
ajunge în Essaea înainte de răsărit.
[4]  Eu am spus: "De ce vă este frică să profanați
Sabatul prin mersul pe drum? Nici Moise, nici orice
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alt  profet  nu  a  dat  vreodată  o  poruncă  să  nu  se
călătorească într-o zi  de Sabat. Noile învățături  ale
templului  nu sunt  porunci  divine și,  de asemenea,
sunt  inutile  pentru  Dumnezeu. Dar  este  încă
devreme, și voi veți ajunge acolo în 1 oră. Și când
veți ajunge acolo, să vă cazați în primul han, care se
află  în  afara  porții  cetății  mici. Acolo  veți  fi  bine
primiți  și  îngrijiți,  pentru  că  Eu  deja  am  anunțat
sosirea voastră acolo. Dar cine sunt Eu, cu siguranță
voi  veți  auzi  în  Essaea. Și  astfel,  acum  vă  puteți
continua călătoria voastră."
[5] Săracii au fost cu siguranță surprinși când le-am
spus toate acestea, dar cu toate acestea, ei nu au
îndrăznit  să  întrebe  cum  aș  fi  putut  Eu  ști  toate
acestea și și-au continuat drumul lor.
[6] De-a lungul drumului ucenicii M-au întrebat de ce
acești săraci călătoreau de fapt în Essaea, pentru că
nu putea fi  văzut  dacă ei  aveau o boală sau alta,
deoarece  oamenii  bolnavi  nu  ar  fi  putut  niciodată
merge așa ușor.
[7] Eu am spus: "Acești oameni nu se duc la Essaea
pentru a fi vindecați, dar fiind total lipsiți ei încearcă
să găsească de lucru și de sprijin financiar, pentru că
au auzit de la călători ca esenienii au devenit foarte
caritabili  în ultimul timp față de oamenii  săraci  cu
adevărat, și astfel, s-au dus la Essaea, deoarece ei
nu au putut găsi de muncă și, astfel, de asemenea,
nici  realiza  venituri  acasă  pentru  traiul  lor.  Acest
lucru  nu  onorează  regiunea  lor  și,  prin  urmare,

~ 17 ~



aceasta  este  doar  cu  moderație  binecuvântată  de
Mine.
[8]  Dar  totuși,  printre  ei,  erau  câțiva  care  erau
bolnavi când au plecat de acasă. Cu toate acestea,
unii  dintre  cei  70 de  ucenici  ai  Mei,  pe  care l-am
trimis,  au  ajuns  în  regiunea  lor  săracă  și  i-au
vindecat,  și,  astfel,  nu mai  erau persoane bolnave
printre ei acum. Ucenicii, de asemenea, i-au sfătuit -
din cauza sărăciei lor - să meargă în Essaea unde cu
siguranță vor găsi de lucru, și  se va avea grijă de
corpul si spiritul lor. Și de aceea acești oameni săraci
s-au dus repede pe drumul lor."
[9] Petru a zis: "Apoi, ei trebuie să fi plecat la scurt
timp după noi, din moment ce aceștia sunt deja aici,
acum,  pentru  că  ei  nu  se  pot  mișca  într-un  mod
miraculos ca noi?"
[10] Eu am spus: "Acesta, de asemenea, nu este un
motiv de îngrijorare pentru noi. Ei curând vor ajunge
la destinația lor și acest lucru este cel mai important
lucru. Ziua sau ora nu sunt importante deloc, și, prin
urmare o vom lăsa așa acum."
[11]  Cu  acest  răspuns  al  Meu,  toți  au  fost
mulțumiți. Noi  am  mers  repede,  și  așa  noi  ne-am
mișcat  repede,  ceea  ce  era,  mai  ales  în  această
regiune, foarte bine și practic, pentru că era foarte
pustiu,  și  pentru  mai  multe  ore  în  zonă,  nici  un
copac, nici un tufiș, nici orice alt arbust nu putea fi
găsit. Astfel  noi,  nu am întâlnit  pe nimeni,  și,  prin
urmare, noi ne puteam mișca cu viteza vântului, și în
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acest mod partea lungă și foarte pustie a drumului
nostru a fost curând lăsată în spatele nostru.
[12] După ce noi am lăsat acel loc, în urma noastră -
care a era foarte neprimitor pentru orice călător, prin
urmare noi am avut nevoie de 2 ore, in ciuda vitezei
noastre ca a vântului,  în timp ce altfel  chiar și  un
călător pe o cămilă ar fi trebuit să petreacă aproape
o zi întreagă pe drumul pustiu - am ajuns din nou,
într-o  regiune  locuibilă,  și  de  aceea  de-a  lungul
drumului  erau un han și  mai multe case și  ferme,
care erau fost în cea mai mare parte proprietate a
grecilor.
[13] Când am ajuns la han, câțiva ucenici, au spus:
"Doamne, am parcurs un drum foarte lung acum și
am devenit, prin urmare, însetați. Ești de acord dacă
noi am lua o mică gustare aici, și am cere să ni se
dea apă pentru a ne potoli setea noastră?"
[14]  Eu am spus:  "Acest  lucru  noi  cu  siguranță  îl
putem face, dar această regiune este săracă în apă,
iar  hangiul  va  cere mult  pentru apă,  pentru că el
este un păgân, care este foarte dornic de profit, la
fel  cum  majoritatea  grecilor  sunt.  Dacă  doriți  să
plătiți  pentru  apă,  atunci  putem  intra  han,  să  ne
odihnim un pic și să cerem să ni se dea apă și ceva
pâine."
[15] Din moment ce ei aveau bani,  iudeii greci și,
de asemenea,  ucenicii  lui  Ioan au spus:  "Doamne,
aceasta noi vom face plăcere. Și dacă hangiul are un
vin  care este  bun de băut,  atunci  noi  suntem, de
asemenea, dispuși să plătim vinul."
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[16] Eu am spus: "Sunteți liberi să faceți acest lucru
aici. Faceți ceea ce credeți că este necesar, apoi Eu
voi  face  ceea ce cred Eu că este  necesar. Așa că
haideți să intrăm în han."
 

Capitolul 2 Miracolul din casa hangiului
 [1]  Apoi noi  am mers imediat  în han și  hangiul  a
venit la noi și ne-a întrebat foarte politicos în ce mod
ne-ar putea fi de folos.
[2] Eu am spus: "Noi suntem înfometați și însetați -
prin urmare, dă-ne pâine și apă."
[3]  Cârciumarul a  spus:  "Dragi  domni,  eu,  de
asemenea, am vin. Nu preferați să beți vin, pentru
că al meu este foarte bun? Mai bun decât apa din
această regiune, care cu greu este potrivită pentru
gătit?"
[4]  Eu am spus: "Vinul tău într-adevăr nu este rău,
dar noi suntem din punct de vedere pământesc nu
atât  de  bogați  pentru  a  ne  permite  vinul  scump
pentru a ne potoli setea. Deci, adu-ne ceea ce am
cerut,  iar  apoi  vom fi,  de asemenea,  mulțumiți  cu
aceasta. Dar ia apă de la izvorul din crama ta, și nu
din  fântâna  de  apă  de  ploaie  din  spatele  curții
interioară, deoarece pentru apă vei fi plătit și, prin
urmare, de asemenea, ar trebui să fie bună, curată
și clară."
[5] Cârciumarul s-a uitat surprins la Mine și a spus:
"Prietene, din câte știu, Tu ești acum pentru prima
dată  în  casa  mea.  Atunci  de  unde  știi  cum  este
aranjată? Cine ți-ar fi putut raporta aceasta?" 
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[6]  Eu am spus: "Oh, nu fi  surprins de aceasta, ci
adu-ne ceea ce am cerut. Nimic din casa aceasta nu
este necunoscut pentru mine, chiar dacă Eu sunt cu
acești  prieteni  ai  Mei  pentru  prima  dată  sub
acoperișul tău.  Cum acest lucru este posibil, Eu cu
siguranță știu, la fel cum Eu știu, de asemenea, că
fiica ta cea mai mare și mai dragă Elena suferă de o
febră rea deja de 3 ani întregi, și că tu deja ai făcut o
mulțime de cheltuieli pentru aceasta, în timp ce nici
un medic nu a fost capabil să o ajute, chiar mai puțin
vreunul din mulții zei ai casei pe care i-ai comandat
să  ți  se  aducă  de  la  Atena  pentru  o  mulțime  de
bani. Iată așa, știu încă o mulțime de alte lucruri din
casa ta. Dar mergi acum și adu-ne ceea ce am cerut,
astfel  încât  să  ne  putem  întări  și  ne  continuăm
drumul nostru după aceea."
[7]  Atunci  hangiul  extrem  de  surprinsul  hangiu  a
chemat câțiva slujitori și  a ordonat să ni se aducă
pâine, sare și câteva carafe cu apă proaspătă.
[8]  Când  totul  a  fost  pus  pe  masă  pentru  noi  și
însetații ucenici au vrut să apuce imediat carafele,
Eu le-am zis: "Doar așteptați puțin până când Eu voi
binecuvânta apa, astfel încât acesta să nu vă facă
rău nici  unuia,  pentru că de asemenea, apa de la
izvor  provoacă febră  în  această regiune,  deoarece
conține spirite necurate ale naturii."
[9] Apoi ucenicii au așteptat, și  Eu am suflat peste
carafe  și  am  zis  ucenicilor:  "Acum,  apa  este
binecuvântată  și  purificată,  dar  mâncați  mai  întâi
niște pâine și apoi beți cu măsură, în așa fel încât să
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nu vă îmbătați."
[10]  Cele Ucenicii au făcut așa, și atunci când au
început să beau au spus cu chipuri surprinse, veseli:
"Da., noi trebuie să bem astfel de apă, într-adevăr,
cu măsură, astfel încât să nu ne îmbătăm."
[11] Cârciumarul a observat aceasta și a zis celor 2
slujitori:  "Cum  poate  fi  aceasta?  Ați  adus  voi,
probabil, vin acestor oaspeți remarcabili, în timp ce
ei în mod explicit au cerut doar apă?"
[12] Slujitorii au spus: "Stăpâne, noi am făcut ceea
ce  ne-ai  comandat  să  facem.  Cu  toate  acestea,
modul  în  care  această  apă  a  devenit  vin  acum,
aceasta nu știm. Cel care a suflat peste ea va ști cu
siguranță cum apa a devenit vin.  Întreabă-L pe El
pentru că El pare să fie capabil să facă mai multe
lucruri decât noi toți împreună în această regiune."
[13] Atunci hangiul a venit la masa noastră și noi i-
am dat  ceva  de  băut. Când  noi  am băut  carafele
aproape complet,  el  a  fost  pe deplin  uimit  și  Mi-a
spus: "Ești Tu, probabil, un mare și celebru magician
sau un Dumnezeu care este încă necunoscut pentru
mine, fiindcă poți să faci ceva de genul ăsta? Te rog
spune-Mi."
[14] Eu i-am spus: "Dacă tu te vei îndepărta de zeii
tăi din casa ta și nu vei mai crede în ei, atunci Eu de
asemenea, vreau să îți  spun cine sunt Eu și  să îți
arăt  singurul  Dumnezeu  real,  adevărat,  dar  încă
complet necunoscut pentru tine, care, de asemenea,
o poate ajuta pe fiica ta dacă tu ai crede în El și I-ai
da toată cinstea numai Lui."
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[15] Atunci când hangiul a auzit aceasta de la Mine,
el  a  spus:  "Tu  vorbești  cuvinte  remarcabile.  Să
distrug toți zeii  mei nu ar fi  greu, dar dacă preoții
noștri  sau romanii  ar  auzi  aceasta,  m-aș  descurca
prost, pentru oricine va spurca o imagine, sau chiar
numai un semizeu, va fi  aspru pedepsit aici. Prima
dată eu ar trebui să devin un iudeu, cu toată familia
mea, să dovedesc acest lucru, în prezența unei curți
de judecată,  și  să dovedesc în scris,  sigiliu și  prin
tăierea împrejur, după care cetățenia mea romană
mi-ar fi luată de la mine, și ca iudeu Eu ar trebui să o
cumpăr înapoi cu bani, dacă aș dori să continui să fiu
un  cetățean  roman. Ce  îmi  ceri  să  fac,  prieten
minunat,  cu greu poate fi  realizat  din poziția  mea
actuală. Cu  toate  acestea,  Eu  știu  o  soluție:
Îndepărtează  tu  zeii  din  casa  mea,  în  prezența
martorilor, care sunt în serviciu în casa mea, apoi, în
tăcere  Eu,  cu  familia  mea  vom  da  onoarea
Dumnezeului pe care Tu mi-L vei arăta. "
[16] Eu am spus: "Bine, atunci privește în casa ta și
convinge-te pentru a ști dacă vreuna din camerele
tale multe încă mai este împodobită cu vreun idol,
mare sau mic."
[17]  Atunci  când hangiul  a  vrut  să verifice,  toată
casa  lui a  venit  la  el  plângând  cu  disperare  și
jelind,: "O mare nenorocire trebuie să fi venit peste
casa  aceasta,  pentru  că  toți  zeii  brusc  ne-au
părăsit."
[18] Atunci hangiul a spus cu o față neînfricată: "Fiți
liniștiți  pentru aceasta.  Numai  zeii  morți,  făcuți  de
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mâna omului, care nu sunt de nici un folos nimănui
și  care  nu  pot  ajuta  pe  nimeni  în  nevoie,  sunt
distruși,  cu  siguranță  de  un  viu  adevărat,  și  mai
presus de toate un puternic Dumnezeu. Și în loc de
aceștia,  cel  mai  probabil  unicul,  singurul  adevărat,
viu și mai presus de toate atotputernic Dumnezeu a
venit  în  casa noastră,  și  acest  slujitor  al  Lui,  care
este El Însuși deja mai mult decât puternic, ni-L va
dezvălui  și  chiar  arăta  pe  El  nouă. Și  astfel,  prin
eliminarea  zeilor  morți  și  în  întregime  lipsiți  de
putere, nu o calamitate, ci numai o mântuire foarte
mare a venit peste casa noastră.
[19]  Astfel,  ca  voi  să  credeți  că  acest  lucru  este
minunat  și  adevărat,  doar  priviți  aici  la  carafele
noastre de apă. La cererea acestui slujitor minunat
de puternic al unicului, Dumnezeu adevărat, acestea
au fost puse pe masă pline cu apă de către cei 2
slujitori ai mei  de aici, despre care ei pot depune
mărturie  în  fața  tuturor. Din  moment  ce  ei  erau
foarte  însetați,  acești  oaspeții  au  vrut  să  bea apa
imediat, dar slujitorul puternic al lui Dumnezeu le-a
spus că ei ar trebui să bea apa doar după ce El a
binecuvântat-o. Apoi, El a suflat peste carafe și apă,
iar  apa  a  fost  imediat  schimbată  în  cel  mai  bun
vin. Acolo încă mai puteți vedea o carafă plină. Luați-
o,  gustați  conținutul  și  spuneți  dacă  aceasta  este
apă sau vin de cel mai bun fel."
[20] Apoi, femeia hangiului a luat carafa, a gustat
conținutul  și  a  spus,  extrem  de  uimită:  "Ascultă,
acest  lucru  este  nemaiauzit.  Numai  un  Dumnezeu
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poate  face  o  astfel  de  lucrare  minunată. Odată  în
Atena eu de asemenea, am văzut magicieni făcând
minuni  și  care  au schimbat,  de asemenea,  apa,  o
dată în sânge, apoi din nou în lapte, și apoi din nou
în vin și în continuare în toate tipurile de alte lucruri,
dar de la un preot al lui Apollo - care umbla, după
mine, pentru că eu eram o femeie foarte frumoasă și
bogată  greacă  –  eu  am  auzit  în  curând  în  toate
detaliile  modului  în  care  schimbările  care  păreau
atât  de  minunate  puteau  fi  obținute  într-un  mod
foarte natural, dar acest lucru a luat, de asemenea,
de la mine toată credința în magicieni și minunile lor
false.
[21] Dar aici, nici un secret sau falsitate ascunsă nu
pot  fi  descoperite,  și,  prin  urmare,  este  o  minune
complet adevărată a unui Dumnezeu viu.  Eu cred pe
deplin aceasta acum, și voi adera la această credință
până la moartea mea. Gustați  acest  vin  acum, voi
toți, și să dați-vă părerea voastră."
[22] Apoi ei toți au gustat vinul, și au descoperit că
era,  într-adevăr,  așa  cum  hangiul  și  soția  sa  l-au
descris.
  

Capitolul 3 Vindecarea bolnavei Elena 
 [1]  Apoi  hangiul a  continuat  să  vorbească
personalului  casei  sale,  care  era  prezent  acum:
"Acum  ne-am  convins  noi  înșine  că  slujitorul
singurului Dumnezeu adevărat încă necunoscut nouă
a făcut un adevărat  miracol  pentru a ne lăsa să-L
cunoaștem pe singurul Dumnezeu adevărat, și El, de
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asemenea,  mi-a  dat  alte  dovezi  care  nu sunt  mai
puțin minunate, și din care eu am concluzionat că El
trebuie să fie un om extrem de minunat, pentru că El
este  conștient  de  cele  mai  ascunse  și  secrete
aranjamente și circumstanțe ale casei noastre, chiar
mai precis decât noi înșine.
[2]  Astfel,  El  știe  și  de  boala  fiicei  noastre  dragi
Elena, care este incurabilă până în prezent, și El, de
asemenea,  mi-a  promis  că  El  o  va  vindeca  pe  ea
dacă eu voi înlătura toți idolii morți - mari și mici -
din casă și dacă apoi voi adera cu toată familia mea
la  singurul,  Dumnezeu  adevărat  și  îi  voi  oferi  tot
onoarea. Cu  toate  acestea,  totuși,  eu  nu  am
îndrăznit să profanez idolii morți eu însumi de teamă
că mai întâi aș putea fi trădat de cineva și apoi voi fi
pedepsit de către preoți și de curțile de judecată, dar
eu i-am spus acestui  slujitor  minunat  al  singurului
Dumnezeu  adevărat:  "Elimină  Tu  din  casă,  cu
martori, atunci noi nu putem fi responsabili  pentru
aceasta". Și iată, aceasta El a făcut-o într-o singură
clipă, și, astfel, toți idolii  numeroși ai casei au fost
distruși  în totalitate în modul cel  mai minunat. Noi
toți  suntem martori  pentru aceasta și  nu putem fi
trași la răspundere de către preoți și încă mai puțin
de o curte de judecată romană pentru aceasta, lucru
pe care voi toți veți fi în măsură să îl realizați la fel
de bine ca și mine.
[3]  Dar  acum,  că  acest  Om  a  lăsat  ca  astfel  de
lucruri neașteptate să se întâmple brusc, astăzi,  în
fața ochilor noștri, acum să, de asemenea, să lăsăm
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acum ca fiica noastră să fie vindecată și să lăsăm ca
unicul, singurul Dumnezeu să adevărat să fie făcut
cunoscut și arătat nouă tuturor, astfel ca noi toți să îi
putem oferi onoare numai Lui și să acționăm și să
trăim în conformitate cu voia Lui."
[4] Toți  cei care erau prezenți au fost de acord în
această privință, și hangiul cu soția și copiii săi s-au
întors acum spre Mine și Mi-au cerut ca, dacă ar fi
posibil, să o vindec pe fiica lor bolnavă.
[5] Și Eu am spus: "Din moment ce tu și întreaga ta
familie credeți, aceasta de asemenea, se va face în
funcție de credința voastră. Mergeți acum în camera
fiicei  tale  și  convingeți-vă  dacă  ea  este  deja
vindecată. Apoi  aduceți-o  aici,  astfel  ca  ea,  de
asemenea, să poată gusta acest  vin al  vieții  și  să
ajungă să îl cunoască pe Cel care a vindecat-o."
[6] După ce Eu am spus aceasta, toți au părăsit în
grabă sala de mese pentru a vedea dacă Elena era
deja vindecată. Când ei au ajuns la ea, au văzut că
era complet sănătoasă, și ea a relatat că un foc a
trecut prin ea și  că febra și  toate durerile și  toate
fostele ei slăbiciuni au părăsit-o brusc. Acest lucru a
produs  o  mare  bucurie. Fiica  a  părăsit  apoi,  de
asemenea, imediat patul ei de bolit, s-a îmbrăcat și a
fost adusă cu strigăte de bucurie la Mine.
[7]  Când  ei  i  s-a  spus  că  Eu  am fost  Cel  care  a
vindecat-o, ea a îngenunchiat la picioarele mele și
le-a  umezit  cu  lacrimile  ei  de  recunoștință. De
asemenea,  toți  ceilalți  mi-au  mulțumit  pentru
vindecarea miraculoasă a Elenei.
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[8] Și Eu i-am spus: "Ridică-te, fiică, și bea niște vin
din carafa care se află lângă tine, astfel încât să fi
întărită în tot corpul și în sufletul tău."
[9] Atunci Elena s-a ridicat ușor, a luat cu smerenie
carafa și a băut vinul, care a întărit-o, și despre care
nu se mai putea opri lăudându-l și apreciindu-i gustul
bun.
[10]  Atunci  când  ea  s-a  întărit,  toți  aceștia  Mi-au
cerut din nou să le fac cunoscute și, de asemenea,
să le arăt singurul Dumnezeu adevărat, dacă lucrul
acesta ar fi posibil.
[11]  Eu am spus: "Atunci,  ascultați  ceea ce Eu pe
scurt vă voi spune acum.
[12]  Nu  mai  există  aproape  nici  un  grec,  care  să
trăiască și să facă afaceri în țara iudaică, care să nu
fie familiarizat cu învățătura lui Moise și a celorlalți
profeți. Dumnezeul de acum, care a fost propovăduit
iudeilor, Dumnezeul care a vorbit pe Muntele Sinai
cu Moise și care a vorbit prin el și fratele său Aaron,
în mijlocul tunetelor și fulgerelor, iar mai târziu, de
asemenea,  întotdeauna,  prin  gura  proorocilor  și  a
multor alți bărbați înțelepți, al cărui nume mai mult
decât  sfânt  este  Iehova,  este  unicul,  singurul
adevărat, veșnic viu, cel mai înțelept, mai mult decât
bun și extrem de puternic Dumnezeu, care a creat
din Sine, cerul,  cu soarele, luna și toate stelele, și
acest Pământ, cu tot ce este în el, pe el și deasupra
lui.
[13] Credeți în acest Dumnezeu, păziți poruncile Lui
pe care le cunoașteți, și iubiți-L mai presus de toate
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prin păzirea poruncilor Lui. Dar, de asemenea, iubiți-
vă  semenii  voștri  așa  cum  fiecare  dintre  voi  se
iubește pe sine, ceea ce înseamnă: să faceți pentru
ei tot ceea ce ați ca doriți în mod rezonabil aceștia
să  facă,  de  asemenea,  pentru  voi,  atunci  unicul,
singurul  Dumnezeu  adevărat  va  fi  întotdeauna
milostiv cu voi și va asculta cu bucurie rugăciunile
voastre.
[14] Atunci El nu Se va descoperi ca un Dumnezeu
îndepărtat și surd pentru voi,  ci ca un Tată mereu
aproape, care vă iubește mai presus de toate și care
nu va lăsa niciodată rugăciunile voastre neascultate.
[15]  Aceasta  este  tot  ceea  ce  unicul,  singurul
Dumnezeu  adevărat  dorește  -  care  este,  de
asemenea,  singurul  Tată  adevărat  al  tuturor
oamenilor. Oricine  va  face  aceasta,  nu  va  fi  doar
binecuvântat deja pe acest Pământ tot mai mult și
mai  mult,  dar,  după  căderea  trupului  său,  de
asemenea, va primi viața veșnică a sufletului său, și
va fi veșnic acolo unde este Tatăl, și va fi din ce în ce
mai  fericit. Acum  știți  voi  cine  este  singurul
Dumnezeu adevărat?"
[16] Toți au spus: "Da, dacă El este Acela - și noi nu
ne îndoim de aceasta mai -, atunci Îl cunoaștem din
Scripturile,  care  sunt  bine  cunoscute  pentru
noi. Nouă  întotdeauna  ne-a  plăcut  învățătura  lui
Moise, dar pentru că noi cu toții de prea multe ori a
trebuit  să  descoperim  că  această  învățătură  era
ținută  într-un  mod  total  opus,  și  anume  de  către
preoții proeminenți, și pentru că singurul Dumnezeu
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adevărat  nu  le-a  făcut  nimic  rău  lor  ca  pedeapsă
pentru crimele pe care le-au comis semenilor lor, noi
ne-am gândit:  ce  adevăr  poate fi  într-o  învățătură
atunci când reprezentanții  de seamă ai acesteia și
așa zișii slujitori ai lui Dumnezeu nu o cred câtuși de
puțin,  lucru care poate fi  văzut  mult  prea clar  din
toate acțiunile lor.
[17] Că ar trebui să-ți iubești aproapele ca pe tine
însuți este primul lucru care poate fi concluzionat din
legile lui Moise. Cu toate acestea, ar trebui să vedeți
modul în care reprezentanții de seamă ai învățăturii
lui Moise își iubesc semenii lor. Cineva trebuie să fie
lovit de cea mai profundă orbire dacă acesta nu-și
dă seama că exact acești reprezentanți ai învățăturii
nu  cred  în  ea  câtuși  de  puțin. Deoarece  adevărul
unei credințe reale ar trebui să devină evident din
acțiunile în conformitate cu învățătura, și mai exact
de  la  cei  care  reprezintă  și  răspândesc
învățătura. Dar  atunci  când  aceștia  afișează  prin
acțiunile lor în fața ochilor tuturor, și fără nici o sfială
sau teamă de singurul Dumnezeu adevărat, că ei nu
cred  nimic,  atunci  cum  putem  noi  străinii  să  ne
alăturăm învățăturii lor?
[18]  Iată,  puternic,  slujitor  adevărat  și  preot  al
unicului,  singur  Dumnezeu adevărat,  acesta a  fost
întotdeauna  motivul  pentru  care  noi  am  pus  la
îndoială adevărul și realitatea învățăturii lui Moise la
fel  cum  noi  ne-am  îndoit  de  politeismul
nostru. Pentru  binele  oamenilor  și  a  legilor  lor,  în
cele  din  urmă noi  am luat  parte  la  toate,  dar  noi
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înșine nu am mai crezut în nici un Dumnezeu, - dar
am crezut în  puterile naturii ce conduc totul pe care
am  ajuns  să  le  cunoaștem  mai  îndeaproape  prin
oamenii noștri de știință.
[19]  Dar  acum,  ca  urmare  a  faptelor  și  cuvintelor
Tale,  situația  s-a  schimbat  foarte  mult  pentru  noi
toți,  și  noi  credem  fără  îndoială  acum  în  unul,
singurul  Dumnezeu  adevărat  al  iudeilor,  care  Ți-a
dat  o  astfel  de  nemaiauzită,  într-adevăr
dumnezeiască  putere,  pentru  că  Tu  ai  făcut
întotdeauna, desigur, voia Lui.
[20]  Noi  vom adera pur și  simplu la învățătura lui
Moise  și  niciodată  la  cea  a  reprezentanților  săi  în
Ierusalim. Ieri,  seara târziu,  câțiva din acest  tip de
șefi au venit din Essaea la noi și ne-au vorbit serios
împotriva  propriului  lor  templu  și  au  lăudat  foarte
mult  marea putere și  înțelepciune a esenienilor,  și
noi ne-am gândit în noi înșine: "Dacă voi înșivă vă
criticați  deja  atât  de  mult,  atunci  ce  trebuie  să
credem noi străinii despre voi?" Dar totuși, noi i-am
plăcut,  deoarece ei  au mărturisit  adevărul. Ei  și-au
continuat  drumul  lor  din  nou  devreme  în  această
dimineață. Acum,  în  ceea  ce  privește  învățătura,
este  destul  de  clar  pentru  noi,  dar  există  încă un
punct, și acesta este ultima Ta promisiune.
[21] De asemenea, Tu ai promis să ne arăți singurul
Dumnezeu  adevărat,  ceea  ce  cu  siguranță  va  fi
posibil  pentru  Tine,  la  fel  ca  toate  celelalte
lucruri. Acum, că Tu deja ne-ai făcut atât de fericiți în
timp ce noi  nu ți-am cerut  aceasta permițându-ne
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să-L  cunoaștem  pe  unicul,  singurul  Dumnezeu
adevărat prin faptă și cuvânt, noi Te rugăm acum,
de  asemenea  să  faci  fericirea  noastră  completă,
arătându-ni-L  nouă  pe  singurul  Dumnezeu
adevărat. Noi toți Îți cerem aceasta foarte explicit."
 

Capitolul 4 Domnul depune mărturie despre
Sine

 [1] Eu-am spus:  Da,  copiii  Mei  dragi,  dar  tocmai
pentru binele vostru, aceasta nu va fi la fel de ușor
cum  credeți  voi,  dar  din  moment  ce  Eu,  de
asemenea, v-am promis aceasta vouă, voi toți Îl veți
vedea  pe  unul,  singurul  Dumnezeu  adevărat.  Dar
mai întâi trebuie să vă îndemn să nu faceți cunoscut
ceea ce veți vedea înainte ca 1 an să fi trecut."
[2] Toți Mi-au promis solemn.
[3]  Apoi  Eu am  spus  mai  departe:  "Foarte  bine,
atunci,  ascultați-Mă și deschideți-vă ochii  și  inimile
larg.
[4]  Eu  Însumi,  Cel  care  vă  vorbesc  acum vorbesc
vouă,  sunt  Acela  pe  care  profeții  L-au  anunțat
oamenilor. În conformitate cu hotărârea Mea veșnică
Mi-a  făcut  plăcere  să  vin  ca  un  Om din  carne  și
sânge  ca  o  lumină  clară  și  aducătoare  de  viață
printre oamenii care s-au rătăcit în vechea noapte a
păcatului  și  se prăpădesc,  și  să-i  eliberez de jugul
greu al judecății și de moartea veșnică.
[5]  Cu toate acestea, Eu nu am venit  doar pentru
iudei  care  au  fost  de  la  începuturi  poporul
Dumnezeului  cel  adevărat  -  și  încă  se  numesc  ei
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înșiși  așa, de și  mulți  dintre ei au devenit deja de
mult timp un popor al iadului din cauza acțiunilor lor
rele  –  ci  Eu,  de  asemenea,  am  venit  la
neamuri. Chiar  dacă  acestea  sunt,  de  asemenea,
descendente  din  același  prim  om  de  pe  acest
Pământ,  în cursul timpului,  ei  s-au lăsat seduși  de
ademenirile lumii și prin faptul acesta ei au devenit
necredincioși  în  Dumnezeul  adevărat,  nu L-au mai
cunoscut  deloc  și  apoi  ei  înșiși  și-au  făcut  zei  din
materia  moartă și  perisabilă  în  funcție  de pofta  și
plăcerea  lor,  și  i-au  onorat  și  venerat  pe  aceștia,
lucru care încă este cazul în continuare într-o mare
măsură în zilele noastre, după cum știți cu toții cu
siguranță.
[6]  Astfel,  pentru  ca,  de  asemenea,  neamurile  să
cunoască eternul și cel mai viu adevăr, care există
numai în Dumnezeu, Eu am venit, de asemenea, la
neamuri și  le dau cu plăcere înapoi  lumina vieții  -
care a fost pierdută deja de atât de mult timp - și,
prin urmare, de asemenea, viața veșnică.
[7] Eu însumi sunt Lumina, Calea, Adevărul veșnic și
Viața. Oricine  crede  în  Mine,  și  trăiește  în
conformitate  cu  învățătura  Mea  are  viața  veșnică
deja în el însuși și niciodată nu va vedea, nici nu va
simți  moartea,  chiar  dacă el  -  în  ceea ce privește
trupul  său -  ar  muri  de o 1.000 de ori,  pentru că
oricine  crede  în  Mine,  păstrează  poruncile  Mele  și
astfel Mă iubește mai presus de toate, este în Mine și
Eu sunt în Spirit în el. Și în cine sunt Eu prezent, este
prezentă, de asemenea, viața veșnică.
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[8]  Și  astfel  Eu  v-am  arătat  acum  pe  singurul
adevărat, unic Dumnezeu, așa cum v-am promis mai
înainte. Examinați acum voi înșivă, pentru a ști, de
asemenea, dacă credeți aceasta. Da, de asemenea,
aceasta credeți  acum, dar rămâneți  de asemenea,
ca eroi adevărați în această credință și nu lăsați pe
nimeni să nu vă întoarcă de la aceasta, atunci veți
trăi,  și  puterea voinței Mele, va fi  și  va rămâne în
voi. Așa să fie și așa va rămâne."
[9]  După  ce  Eu  am spus  aceasta  neamurilor  care
erau  prezente  acolo,  ei  au  tremurat  din  respect
profund, și nimeni nu a îndrăznit să spună un cuvânt.
[10] Dar  Eu am spus cu o voce bună: "Reveniți-vă
copii.  Arăt  eu acum,  ca  Tatăl  cel  mai  adevărat  al
tuturor oamenilor, așa de groaznic ca voi să fiți atât
de  mult  prinși  de  un  astfel  de  tremur? Iată,  deși
nimic nu este imposibil pentru Mine - pentru că, în
Mine este toată puterea, tăria și autoritatea în Cer și
pe Pământ - Eu nu pot ajuta că Eu sunt cine sunt, iar
voi sunteți cine sunteți. Căci Eu sunt cine sunt, am
fost și  voi  fi  din eternitate în eternitate, și  voi,  de
asemenea, veți fi și rămâne așa cum sunteți. Acum,
dacă  Eu  vă  numesc  copiii  Mei  dragi,  atunci  cu
siguranță sunteți complet egali Mie, și dacă voi trăiți
și acționați în conformitate cu învățătura Mea și, prin
urmare,  de  asemenea,  în  conformitate  cu  voința
Mea,  voi  cu adevărat  nu veți  fi  mai  puțin  perfecți
decât  Mine  Însumi,  și  voi  veți  fi  capabili  să  faceți
aceleași semne ca Mine, căci ce plăcere Îi pot oferi
copiii imperfecți unui Tată perfect? Astfel, renunțați

~ 34 ~



la respectul vostru prea mare pentru Mine, și în loc
de aceasta, aveți o încredere și dragoste deplină în
Mine, atunci veți fi mult mai mult plăcuți Mie, Eu voi
fi mai mulțumit cu voi și voi Îmi veți fi mai dragi Mie.
[11] Într-adevăr, oricine Mă iubește, nu trebuie să se
teamă  de  Mine,  pentru  că  cei  care  au  frică  prea
multă de Dumnezeu, în primul rând niciodată nu L-
au cunoscut cu adevărat pe El, și inima lor este încă
departe de dragostea Lui, și pe de altă parte astfel
de copii prea fricoși sunt din vina lor, în pericol de a
merge pe un drum greșit în ceea ce ei cred și știu,
pentru că teama lor le slăbește curajul și voința lor
de a  veni  în  inima lor  cât  mai  aproape posibil  de
Mine,  și  prin  aceasta  să  devină,  de  asemenea,
iluminați  de  Mine  în  tot  adevărul  vieții. Dacă  ați
înțeles aceasta, atunci renunțați la teama de Mine și
aveți dragoste pentru Mine și deplina încredere de
copil în Mine."
[12] După ce Eu le-am spus lor aceasta frica idolatră
a părăsit inima lor și ei au început să Mă glorifice și
să Mă laude pe Mine cu mai multă încredere, și în
inima lor s-a trezit tot mai multă iubire. Dar ei încă
nu au fost prea siguri de aceasta, deoarece ideile de
păgână necruțare și  putere veșnică și  severitate a
unui Dumnezeu, pe care le-au prețuit pentru o lungă
perioadă de timp, nu a fost și nu puteau fi șters atât
de repede. Dar, după o oră, timp în care Eu încă am
mai rămas în han, toți au devenit intimi și Eu încă le-
am  mai  dat  multe  lecții,  ceea  ce  i-a  întărit  și  a
confirmat dragostea lor pentru Mine.
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Capitolul 5 Înainte de sosirea în Ierihon

[1] Apoi ucenicii Mei, care aveau bani, l-au întrebat
pe hangiu cât ar trebui să plătească pentru pâine și
apa de izvor.
[2] Dar hangiul a spus: "Oh, cum mă puteți întreba
așa ceva, din moment ce eu voi fi  veșnic datornic
față de Dumnezeu Domnul și, astfel, de asemenea,
față de voi care cu siguranță sunteți prieteni Lui cei
mai apropiați? Fiecare cuvânt pe care El l-a rostit are
valoare  nesfârșită  mult  mai  mare  decât  toate
comorile de pe Pământ. Chiar dacă voi ați  vrea să
stați  o  1.000  ani  în  casa  mea  și  ați  mânca  zi  și
noapte, și eu v-aș cere chiar și un ban pentru acesta,
atunci eu nu aș merita mai mult decât să fiu aruncat
de  viu  ca  hrană  pentru  șerpi  și  dragoni. Dar  este
aproape  amiază  acum. Cât  de  fericit  aș  fi  dacă
Domnul, Dumnezeu și voi ați dori să luați masa de
prânz cu mine."
[3] La aceasta Eu am spus: "Pentru mine, voința ta
este la fel de bună ca acțiunea. Cu toate acestea, noi
trebuie  să  ne  continuăm  drumul,  pentru  că,  de
asemenea,  în  alte  locuri,  sunt  copii  pe  care  Eu
doresc să-i ajut. Și în curând, pelerini săraci vor veni
pe  aici,  mai  precis  din  Essaea,  mergând  spre  la
Ierihon. Chiar dacă acolo ei și-au primit sănătatea lor
fizică completă înapoi,  ei  nu au mulți bani,  și  sunt
înfometați,  însetați  și  obosiți. Dă-le  lor  mâncare  și
băutură și, de asemenea, cazare la noapte, atunci Eu
voi accepta aceasta, ca și cum ai fi  făcut-o pentru
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Mine."
[4]  Cârciumarul a  spus:  "O,  Domn și  Dumnezeu,
chiar  dacă  acei  oameni  săraci  doresc  să  stea  aici
pentru un an întreg, aceștia vor fi  îngrijiți. Dacă ei
călătoresc pe drumul principal, eu imediat aș vrea să
le trimit animalele mele de povară și carele la care
sunt înhămați caii pentru a-i aduce aici.
[5] Eu am spus: "De asemenea acum, voința ta este
la  fel  de  bună  ca  acțiunea.  Pelerinii  care  ți  i-am
anunțat,  au  părăsit  ieri  seară  Essaea  peste  munți
spre acest loc și ei vor ajunge aici în câteva ore pe o
cărare de munte îngustă, astfel că animalele tale de
povară  și  carele  nu  vor  fi  de  nici  un  mare  ajutor
pentru ei. Cu toate acestea, atunci când aceștia vor
pleca de aici mâine le puteți fi de folos la un lucru
sau altul lucru de care au nevoie.
[6]  Dar,  de  acum,  nimeni  să  nu  te  mai  plătească
pentru apă,  pentru că Eu am avut,  de asemenea,
grijă  ca  izvoarele  tale  să  dea  întotdeauna  apă
abundentă  și  sănătoasă. Fii  întotdeauna  milos  cu
săracii,  atunci  tu,  de  asemenea,  vei  găsi  milă  la
Mine. Tu  ai  primit  binecuvântarea  și  mila  Mea,  și
acestea vor rămâne, de asemenea, cu tine, dacă în
mod activ vei adera la învățătura Mea. Și așa, noi ne
vom continua călătoria noastră acum."
[7] După aceste cuvinte, Eu M-am ridicat repede și
am plecat cu ucenicii afară.
[8] Este evident că hangiul cu familia lui au vrut să
ne  escorteze  pentru  o  vreme,  printre  lacrimi,
mulțumiri  și  laudă,  dar  când  noi  am  început  să
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mergem repede, cei care ne-au escortat au rămas în
urmă și s-au întors acasă.
[9]  Din  moment  ce  nu  existau  călători  în  jurul
prânzului, aici pe această parte a drumului, noi ne-
am mișcat mai departe cu viteza vântului din nou,
dar când am ajuns din nou, într-o regiune care era
populată, noi am continuat să mergem într-un mod
natural. Și așa, aproape de seară noi ne-am apropiat
de destinația noastră, Ierihon.
[10]  Un  gazon  frumos  era  localizat  acolo. Ne-am
odihnit  aici  până  când  soarele  a  apus  complet,
pentru că Eu nu am vrut să intrăm în oraș, pe lumina
zilei, și anume pentru că cei 2 farisei, pe care noi i-
am ajuns, în ciuda cămilelor lor rapide, s-au apropiat
de oraș doar cu câteva dimineți în fața noastră.
[11] În timp ce noi ne odihneam pe gazon, discutând
tot felul de lucruri, un colector de taxe a venit la noi
de la o vamă din apropiere, întrebându-ne de unde
venim și, dacă vom sta în acel loc peste noapte.
[12] Eu am spus: "Nici una, nici alta nu este de grija
ta, dar dacă vrei să știi, Eu îți spun în primul rând că
am venit cu toții din Essaea astăzi, în al doilea rând
că ne odihnim aici pentru un timp și vom intra după
aceea în oraș."
[13] Atunci când vameșul a auzit că noi de fapt am
venit  din Essaea la Ierihon pe jos  într-o 1 zi,  el  a
bătut din palme deasupra capului său de uimire și a
spus: "Oh, acest lucru este posibil pentru o cămilă cu
picioarele rapide, dar a face acest lucru cu picioarele
omului  este  nemaiauzit.  Atunci,  voi  trebuie  să  fi
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zburat."
[14]  Eu am spus: "Aceasta este treaba noastră. Cu
toate acestea, tu du-te în oraș, pentru că ai timp, și
întreabă de Kado al cărui tată este comandantul tău
suprem, și spune-i să vină la Mine, căci Eu, Domnul,
îl aștept pe el aici."
[15]  Apoi,  vameșul a  întrebat:  "Stăpâne,  dacă eu
nu-i pot spune numele tău la Kado, va veni atunci el
la Tine?"
[16] Eu am spus: "Asemenea, în acest caz. Acum du-
te,  apoi  îți  vei  primi  răsplata,  pentru  că  fiecare
lucrător voitor merită răsplată."
[17] După aceste cuvinte ale Mele vameșul s-a dus
repede în oraș și i-a transmis mesajul lui Kado.
 
Capitolul 6 Domnul la Ierihon. Reîntâlnirea cu

Kado din nou
[1] Când a auzit Kado aceasta, el nu a așteptat nici
un moment mai mult, i-a dat vameșului o monedă ca
răsplată a mesagerului și  s-a grăbit cât de repede
putea la Mine.
[2] Când a ajuns la noi, fiind aproape fără respirație,
noi  ne-am ridicat  de pe gazon și  Eu l-am atins cu
mâna,  dar  el  M-a  îmbrățișat,  M-a  strâns  la  piept,
copleșindu-mă  cu  sărutări  multe  prietenoase  și  a
spus în cele din urmă, copleșit de bucurie și fericire
(Kado): "O, Doamne și Învățătorule, ce bucurie de
nedescris  ai  pregătit  pentru mine,  prin întoarcerea
Ta atât  de repede. O cât  de fericiți  suntem să Te
avem din nou în mijlocul mediului nostru păcătos și
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veșnic nedemn pe Tine. Tu ai fost doar 3 zile absent
și  pentru mine a devenit  aproape 3 ani,  deoarece
marea dorință a întregii noastre familii pentru Tine a
pus răbdarea noastră puternic la încercare. Dacă nu
ai fi venit azi, eu aș fi folosit cămilele noastre cele
mai bune mâine foarte devreme în dimineața și am fi
călătorit după Tine în Essaea. O, acum că Tu ai venit,
totul este în regulă din nou și complet în ordine. Dar
acum,  Doamne  și  Învățătorule  –  singura  noastră
mare dragoste și nevoie - Te rog vin-o, vin-o acum
cu mine, astfel încât întreaga noastră familie să fie
extaziată de fericire."
[3] Eu am spus: "Prietenia ta Mi-a împrospătat inima
Mea,  și  voi  merge  cu  tine,  dar  să  mai  așteptăm
pentru o vreme. Vom intra în oraș, când va deveni
întuneric, astfel încât să nu facem senzație în rândul
mulțimii,  care  este  curioasă,  pentru  că,  deoarece
mâine este o piață, sunt foarte mulți străini aici, și
nu ar trebui să se uite la noi și să ne critice atunci
când intrăm în oraș. De asemenea, câțiva farisei și-
au stabilit reședința împreună cu tatăl tău. Ei curând
vor  fi  cazați  și  apoi  putem  intra  în  casa  ta  fără
piedici."
[4] Aceasta a părut o idee bună pentru Kado, dar el
l-a chemat pe vameș încă o dată și l-a trimis la han
pentru a spune oamenilor săi să pregătească masa
de seară cea mai bună. De ce, ei vor afla cu bucurie
în scurt timp.
[5]  Atunci  vameșul  s-a grăbit  din nou în oraș și  a
transmis mesajul.
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[6] Tatăl lui Kado a spus: "Eu pot ghici motivul. Du-te
și spune-i lui Kado că vom avea grijă de toate într-un
mod excelent."
[7] Când vameșul s-a întors și a transmis răspunsul
tatălui său, și deja devenise destul de întuneric,  Eu
am  spus:  "Acum  ne  putem  continua  cu  ușurință
drumul nostru și noi nu vom fi văzuți și recunoscuți
de nimeni pe drum. Și chiar dacă cineva se va uita la
noi, atunci el ne va lua doar drept oameni de afaceri
care doar ce au sosit, și că nu ne va deranja."
[8] Deci, noi am ajuns ușor și nederanjați la hanul de
Kado.
[9] Când eram în fața hanului, Eu i-am spus lui Kado:
"Prietene, acum intră tu primul și a spune oamenilor
tăi că Eu am venit din Essaea cu ucenicii Mei. Când
Eu  voi  intra  în  camera  de  oaspeți,  aceștia  nu  ar
trebui să aibă izbucniri prea mari de bucurie, astfel
încât să nu atragă atenția puținilor străini înainte de
timp. Și să nu Mă cheme, de asemenea "Domn" său
"Învățător", ci pur și simplu să vorbească cu mine ca
unui prieten bun, pentru că Eu mă uit doar la inimă
și nu la gură. Motivul pentru care Eu vreau în felul
acesta acum, cu siguranță îl veți realiza mai târziu și
îl veți înțelege bine. Du-te și fă-o."
[10] Acum, Kado s-a grăbit să meargă în casă și a
dat instrucțiunile familiei lui așa cum Eu i-am spus să
o facă.
[11] Apoi Eu am intrat marea cameră de oaspeți în
care o masă mare era deja pregătită pentru noi.
[12] Și, când noi am intrat, toată lumea a venit cu

~ 41 ~



amabilitate  să  ne  întâlnească. Tatăl  și  mama  lui
Kado și, de asemenea soția și copiii M-au întâmpinat
cu amabilitate și M-au rugat să Mă așez, din moment
ce  trebuia  să  fiu  obosit  de  la  drum lung. Această
întâmpinare s-a fost făcut foarte bine și astfel străinii
nu  ne-au  observat  pe  Mine  și  pe  ucenicii  Mei. Cu
toate acestea, cu toate acele cuvinte bine alese, ei
toți au avut lacrimi din cea mai mare bucurie în ochii
lor, și anume tatăl lui Kado și servitor vechi, loial al
Kado, al cărui nume era Apollon. Dar Eu am întărit
imediat  inima  lor  și  astfel  ei  au  putut  suporta
prezența mea, fără nici o lacrimă suplimentară.
[13] Noi am mers imediat să ne așezăm la masă, și
hangiul,  Kado, soția și  copiii  și  la cererea Mea, de
asemenea, Apollon, au venit să stea mai aproape de
Mine. Mama lui Kado cu toate acestea, încă a avut
unele lucruri de făcut în bucătărie, precum și frații și
surorile lui Kado au avut de servit oaspeții.
[14] Când noi stăteam acum cu bucurie la masă, pe
care cel mai bun vin și cea mai bună pâine erau fost
prezente din abundență, câțiva discipoli, și mai ales
Iuda  al  nostru  Iscarioteanu,  au  vrut  să  le  apuce
imediat, pentru că ei deja erau foarte flămânzi.
[15]  Dar  Eu am  spus:  "Din  moment  ce  ați  fost
capabili să îndurați până acum, cu siguranță veți fi
capabili să îndurați câteva momente în plus, fără să
fiți lihniți de foame sau de sete. Așteptați mâncarea
caldă, doar atunci când va fi pe masă, trebuie mai
întâi ar trebui să luați niște pâine cu sare și apoi să
luați o înghițitură mică de vin, apoi masa de seară vă
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va întări și vă va face în formă și veseli, dar altfel
doar  va  slăbi  membrele  voastre  și  părțile
interioare. Omul trebuie de asemenea să încerce, să-
și mențină corpul său sănătos dacă vrea ca sufletul
său să fie  eliberat  de tristețe și  teamă. Faceți  așa
cum fac Eu."
[16] Discipolii mi-a mulțumit pentru acest sfat și ei,
de asemenea, l-au păstrat.
 
Capitolul 7 Domnul și de afaceriștii bolnavi din

Sidon
[1] Câțiva străini au observat că Eu am dat acest sfat
ucenicilor, iar unul dintre ei, un om de afaceri din
Sidon, s-a ridicat, a venit la Mine și a spus: "Buni
prieteni,  iertați-mă  că  eu  ca  un  străin  mi-am luat
libertatea de a vorbi cu voi. Potrivit cu cuvintele pe
care Tu le-ai rostit cu prietenului Tău Eu am observat
că Tu cu siguranță trebuie să fi un medic. Astfel eu
aș dori să îți cer un sfat, și anume ce ar trebui să fac
și  să folosesc pentru a scăpa de durerile mele de
stomac pe care le am acum deja de mai mulți ani. "
[2] Eu am spus: "Dacă tu crezi că Eu sunt un doctor,
atunci,  de  asemenea,  să  accepți  sfatul  Meu.  Nu
mânca prea mult  și  carne de porc prea grasă așa
cum ai  făcut până acum, și  nu bea toată ziua vin
atât de puternic, atunci durerile tale de stomac se
vor  opri  cu  siguranță. Acesta  este  sfatul  meu  ca
medic. Dacă  vei  urma  acest  lucru,  va  fi  mult  mai
benefic  pentru  tine  decât  sucul  tău  de  aloe,  ce
golește stomacul, tău într-adevăr, dar doar pentru a-
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l umple tot mai mult după aceea. Omul nu trăiește
pentru  a  mânca,  ci  el  mănâncă  pentru  a  trăi,  și
pentru  aceasta,  nici  stomacul  umplut  și  nici
intoxicarea zilnică a nervilor prin băutul vinului cel
mai tare nu sunt necesare."
[3] Atunci când străinul a auzit aceasta de la Mine,
el a fost foarte surprins și a spus: "Tu niciodată nu
m-ai văzut înainte. Atunci cum poți Tu ști exact cum
trăiesc eu?"
[4] Eu am spus: "Serios, Eu aș fi un doctor rău dacă
nu aș fi putut citi din fruntea unei persoane bolnave
cum trăiește și cum a prins boala lui. Fă ceea ce te-
am sfătuit  și  se abține-te  de la senzualitate, apoi
stomacul tău va fi mai bine."
[5] Străinul Mi-a mulțumit pentru acest sfat și a pus
3 monede de aur pentru Mine pe masă.
[6]  Cu  toate  acestea,  Eu i  le-am  dat  înapoi  cu
cuvintele: "Dă acestea săracilor, pentru că Eu nu am
nevoie de aurul, nici de argintul pe care oamenii îl
doresc cu atâta nerăbdare."
[7]  Străinul și-a luat aurul înapoi și  a spus: "Abia
acum pot să văd că Tu ești un doctor adevărat. Dacă
Eu  voi  fi  mai  bine,  săracii  vor  primi  însutit  de  la
mine."
[8] Apoi s-a întors la masa lui, și pe masa noastră
mâncarea era servită.
[9]  Alimentele  constau  din  pești  bine  pregătiți,  3
miei  prăjiți  și,  de  asemenea,  20  de  pui  prăjiți,
precum și diferite tipuri de fructe nobile. Astfel noi
am început imediat să mâncăm și toată lumea s-a
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bucurat într-adevăr de pâinea de grâu delicioasă și
de vin, și în curând a devenit foarte plin de viață, la
masa noastră.
[10] Când străinii au observat că ne-am bucurat atât
de mult alimentele de la masa noastră, și pentru că
ei știau că, de asemenea, că era întotdeauna foarte
scump să mănânci în acest han, străinul, căruia Eu
i-am dat înainte un sfat bun pentru stomac, a spus
mai mult  sau mai puțin încet însoțitorilor săi:  "Da,
acum este destul de clar pentru mine de ce doctorul
nu a acceptat  acele  3 monezi  de aur  de la  mine.
Oaspeții ca el și tovarășii săi, care își pot permite o
astfel de masă scumpă trebuie să aibă cu siguranță
mai multe comori decât avem noi, și apoi 3 monezi
de aur sunt, desigur, prea puțin pentru un astfel de
medic, care este deja mai mult decât bogat. Ei bine,
o astfel de masă de seară trebuie să coste în acest
han, cel puțin 500 de monezi. Da, da, cel care are
abilitatea de a fi un medic celebru este mai fericit și
mai bogat decât un rege care, atunci când el devine
bolnav, trebuie să caute ajutor în schimbul achitării
de mari comori. Pentru că indiferent cât de puternic
și bogat un rege poate fi, atunci când devine bolnav
și slab el totuși nu se poate vindeca și salva el însuși
de la moarte. Atunci, pentru o mulțime de bani și de
departe el cheamă cel mai bun doctor care există, și
atunci  când  medicul  l-a  ajutat,  el  încă  este
recompensat cu sume mari de bani. Iar acest lucru
cu siguranță ar fi cazul cu acest doctor, după ce a
câștigat deja sume mari de bani, cu regi și prinți, și
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acesta  este  motivul  pentru care El,  de asemenea,
poate trăi  destul  de diferit  față de noi,  oameni de
afaceri săraci din Sidon și Tir."
[11] Ucenicii Mei au auzit acea remarcă a străinilor,
și Iacob cel bătrân deja a vrut să-l întrerupă.
[12] Dar Eu i-am spus, de asemenea, mai mult sau
mai puțin încet: "Lasă-i să vorbească și să-și spună
părerile lor despre noi, pentru că ei cu siguranță nu
ne afectează în felul acest. Când voi veți proclama
Evanghelia  în  numele  Meu  tuturor  neamurilor  din
toată lumea, nu veți scăpa de toate tipurile de păreri
pe care oamenii le vor avea despre voi. Dacă aceste
păreri sunt oarbe și prostești, atunci lăsați oamenii
să vorbească. Atâta timp cât  opinia  lor  nu conține
nici  un  pericol  în  sine. Cu  toate  acestea,  dacă
aceasta este de un tip rău făcător, atunci îi  puteți
chema pe cei care vă judecă pentru socoteală în fața
unui  judecător,  sau puteți  părăsi  acel  loc  și  să vă
scuturați praful de pe picioarele voastre, atunci, în
secret, Eu voi fi judecătorul cu privire la un astfel de
loc și la locuitorii săi. Deci, îi vom lăsa să vorbească
despre noi și să își spună opiniile lor cum doresc și
cum pot ei înțelege, pentru că nimeni nu poate avea
o  opinie  despre  o  problemă  sau  o  circumstanță
diferit  față de ceea ce el  poate înțelege, la fel  de
puțin  cum un bou poate să cânte un psalm al  lui
David sau cum o persoană oarbă poate conduce o
altă persoană oarbă. De aceea, în viitor, nu ar trebui
să mai fiți supărați pentru astfel de incidente."
[13] Ei toți au fost de acord cu Mine și Mi-a mulțumit
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pentru acest sfat.
[14] Cu toate acestea, Apollon a declarat în această
privință: "Doamne și Învățătorule, este adevărat că
Tu ești  etern drept  în toate,  dar  este cu adevărat
foarte greu pentru noi că Tu nu ne poți spune nimic
special, din cauza prezenței acestor străini pentru a
nu Te face cunoscut, iar noi, de asemenea, nu putem
să te întrebăm ceva extraordinar."
[15]  Eu am spus:  "O,  prietene,  nu  fi  îngrijorat  de
aceasta. Înainte de miezul nopții, încă o mulțime de
lucruri  extraordinare  se  vor  întâmpla,  deoarece
această sarcină a zilei a fost corect finalizată, Eu mă
simt  fericit,  și  voi  toți  ar  trebui  să  vă  simțiți,  de
asemenea,  în  acest  fel. Și  acum să mâncăm și  să
bem, și  să nu ne tulburăm pentru nimeni care ne
perturbă despre fericirea noastră."
[16] Apoi, noi am mâncat și am băut foarte veseli,
precum și străinii de la celelalte mese.
 
Capitolul 8 Un cântăreț la harpă cântă pentru

Domnul  
[1] Deoarece ara o piață în Ierihon, care a durat timp
de  7  zile,  acolo  erau,  de  asemenea,  tot  felul  de
magicieni pe lângă mulții oameni de afaceri, precum
cântăreți  din flaut, cântăreți  cu vocea, cântăreți  la
harpă și cântăreți la liră, care mergeau dintr-un han
în  altul,  și  în  schimbul  unei  sume mici  de  bani  ei
arătau  tot  felul  de  lucruri  și  dădeau
spectacole. Astfel  era,  de  asemenea,  un  cântăreț
care a venit în hanul nostru cu o harpă la care el
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putea  cânta  destul  de  bine  și  care,  mai  mult,  a
cântat psalmii lui David, cu o voce clară.
[2]  Când  a  intrat  în  cameră  a  cerut  oaspeților
permisiunea de a efectua numărul său, în schimbul
unei plăți mici.
[3] Străinii, în mare parte greci și romani, au spus:
"Ah, pleacă de aici cu vechiul tău scârțâit iudaic. În
muzică, artă divină, doar grecii sunt competenți. Dar
dacă acei oameni de acolo, din capul mesei doresc
să te asculte, atunci nu avem nimic împotrivă, dar la
noi nu vei primi o răsplată."
[4] Atunci săracul cântăreț la harpă și  cântăreț cu
vocea a venit la masa noastră și a cerut permisiunea
de a cânta doar și numai în fața noastră.
[5] Și  Eu i-am spus cu o voce blândă: "Cântă fără
timiditate sau reflecții, pentru că Eu te cunosc și știu
că ești  un cântăreț cu o voce clară, complet după
felul lui David. De aceea, răsplata ta va fi mare."
[6]  Atunci  cântărețul  cu  vocea  și  harpa s-a
înclinat adânc în fața noastră, și-a acordat harpa lui
în mod clar și fiind surprins el a spus: "Cu adevărat,
aceasta este o sală bună pentru muzică și  cântat,
pentru  că  eu  n-am  auzit  niciodată  corzile  harpei
mele să sune așa de ceresc clar și pur."
[7]  Eu am spus:  "Ei  bine,  atunci,  în  acest  caz  cu
siguranță poți începe reprezentarea."
[8]  Atunci  cântărețul  la  harpă  cuprins  corzile  cu
degetele sale artistic instruite și el a lăsat în mișcare
un sunet de introducere. Când străinii au auzit foarte
purele sunete și melodii artistice, acestea s-au liniștit

~ 48 ~



și au ascultat cu atenție apropiată artistul.
[9] Când toată lumea din sală era complet tăcută,
artistul a  început  să  cânte,  în  acompaniamentul
sunetului frumos și cu o voce minunat de clară și, de
asemenea, foarte melodioasă, următorul psalm al lui
David:  "Cântați  un  cântec  nou  Domnului  -  cântați
Domnul, voi toți! Cântați Domnului și lăudați numele
Lui! Vestiți  zi  după  zi  mântuirea  Lui! Spuneți
neamurilor despre slava Lui, printre toate popoarele
minunile Lui, pentru că Domnul este foarte înălțat și
foarte demn de laudă, minunat mai presus de toți
dumnezeii! Deoarece toți dumnezeii neamurilor sunt
idoli  morți  -  Domnul  a făcut doar Cerul! Frumos și
magnific  stă în fața Lui,  și  în sfințenia Lui  vine să
treacă cu putere și vrednic de laudă!
[10]  Aduceți  Domnului,  voi  neamuri,  aduceți
Domnului  onoarea  și  puterea! Aduceți  slavă
Domnului  în  numele  Său,  luați  cu  voi  cadouri  și
intrați în curțile Lui! Rugați-vă Domnului, în haine de
sfinte de sărbătoare, și toată lumea să se teme de
El! Spuneți  printre  neamuri  că numai  Domnul  este
Regele,  și  a  pregătit  Împărăția  Lui  atât  cât  ține
lumea, astfel că aceasta va continua să existe, și El
va judeca națiunile într-un mod drept! Cer, bucură-
te, și Pământ veselește-te - să urle marea, și tot ce
este în ea! Câmpiile să fie fericite, și tot ce este pe
ele,  și  toți  copacii  din  pădure  se  bucure  în  fața
ochilor Domnului, căci El vine, și El vine să judece
împărăția  Pământului. El  va  judeca  suprafața
Pământului  cu  dreptate,  și  popoarele  cu  adevărul
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Său!"
[11] Atunci când cântărețul nostru din voce și harpă
a terminat complet acest psalm, el a cântat încă un
epilog  și  și-a  încheiat  performanța  sa  cu
aceasta. Apoi  străinii  l-au  copleșit  cu  laude  și
aclamații și au recunoscut că nu au auzit în viața lor,
ceva  mai  frumos,  cântat  la  harpă,  precum  și  din
voce. Ei de asemenea, l-au rugat să-i ierte pentru că
l-au întâmpinat atât de dur și grosolan, iar, în același
timp, ei l-au întrebat dacă el ar mai dori să repete
psalmul pe care l-a cântat.
[12] Și cântărețul M-a întrebat dacă el ar putea să o
mai facă încă o dată.
[13] Și Eu am zis: "Fă-o, căci chiar David nu a cântat
acest psalm mai frumos."
[14]  Interpretul a  spus:  "Doamne,  indiferent  cine
ești Tu, de asemenea, nici eu nu am mai cântat. În
timp ce cântam, era într-adevăr ca și cum Iehova era
alături de mine și mă ascultata cu plăcere. Și m-am
simțit  ca  și  cum,  de  asemenea,  coruri  îngerești
întregi  cântau  cu  mine. Oh,  dacă  aș  putea  păstra
această artă și voce, atunci aș fi cel mai fericit om
de pe Pământ, și prin cântarea mea aș converti toate
neamurile la Iehova al nostru."
[15] Eu am spus: "Doar cântă Psalmul 96 încă o dată
și poți fi sigur pios samaritean, că vei păstra această
artă și această voce până la sfârșitul zilelor tale de
viață pământească - și în cer vei fi în continuare un
cântăreț frumos în fața tronului Celui suprem. Acum
doar cântă."
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[16]  Interpretul a  spus:  "O,  Doamne,  Tu  cu
adevărat trebuie să fi un profet, pentru că oamenii
simpli  nu  vorbesc  așa  ca  Tine.  Dar  acum,  destul
despre  aceasta,  pentru  că  eu  trebuie  să  cânt
psalmul încă o dată."
[17] Apoi, el a cuprins din nou corzile sale și ele au
sunat chiar mai clare și mai pure decât prima dată,
la fel și vocea lui. Toți ucenicii Mei, hangiul și familia
lui și, de asemenea, străinii au fost mișcați până la
lacrimi,  și  cei  care-Mi  aparțineau  Mie  de  la  masa
noastră mai presus de toți, pentru că ei știau la cine
se referea acest psalm.
 

Capitolul 9 Răsplata cântărețului 
[1] Atunci când cântărețul a cântat psalmul pentru a
doua  oară,  o  adevărată  izbucnire  de  laudă  și
aclamații a venit din rândul străinilor. Ei i-au dat mai
multe monezi de aur și l-au invitat să stea cu ei la
masă și să mănânce și să bea cu ei.
[2] Dar el  (cântărețul)  a spus: "Eu vă mulțumesc
pentru  onoarea  pe  care  mi-ați  arătat-o  și  mila  pe
care  mi-ați  dat-o  atât  de  abundent,  dar  eu  sunt
totuși  un iudeu pură din vechime -  chiar  dacă am
doar  30  de  ani  -  și  eu  nu  pot  mânca  mâncarea
voastră.  În  plus,  numai  acest  Domn aici,  mi-a  dat
permisiunea  de  a  cânta,  și,  prin  urmare,  de
asemenea, eu fac doar ceea ce El îmi va porunci."
[3] Atunci străinii au apreciat loialitatea artistului, și
Eu l-am invitat  să se așeze la masa noastră și  să
mănânce și  să bea cu noi,  ceea ce el  a făcut,  de
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asemenea, imediat, cu multe mulțumiri.
[4] Hangiul nostru și Kado cu toate acestea au mers
și au adus răsplată mare cântărețului la harpă, pe
care el aproape că nu a vrut să le accepte căci  a
primit deja atât de mult de la celelalte mese.
[5] Dar Eu i-am spus: "Primește ceea ce cu bucurie ți
s-a dat, pentru că tu însuți ai o inimă bună și ție, de
asemenea îți place să împărtășesc cu cei săraci ceea
ce ai câștigat cu dificultatea artei tale. Și dacă vei
câștiga mai mult  de acum încolo, vei  fi  capabil  să
acorzi inimii tale o mai mare bună sferă de lucru. A
face bine celor săraci este plăcut lui Dumnezeu, și a
lucra și aduna pentru săraci este frumos în ochii lui
Dumnezeu și este întotdeauna deja recompensat în
această viață și încă mai mult în cealaltă viață.
[6] Cântărețul la harpă a spus: "Da, foarte amabil
Domn,  așa  este,  și  eu,  de  asemenea,  am  crezut
întotdeauna aceasta, deși  pentru o lungă perioadă
de  timp,  nu  am  produs  o  recompensă  mai  multă
pământească, în timp ce eu am practicat cu credință
arta mea slabă în acest modalitate de aproape 15 de
ani. Dar de data aceasta am primit o recoltă bogată,
și  pentru  aceasta,  toată  laudă și  onoarea  și  toate
mulțumirile mele vor merge întotdeauna la Domnul
Dumnezeu, care în acest moment a privit peste mine
în sărăcia mea. Dar acum Eu de asemenea, aș dori
să  te  întreb  ceva,  bun  Domn,  dacă  mila  Ta  îmi
permite."
[7]  Eu am spus: "Oh, cu plăcere. Doar întreabă, Eu
cu siguranța nu-ți voi refuza răspunsul."
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[8]  Atunci  cântărețul  la  harpă M-a  întrebat:  "O,
bun Domn, cui, în afară de Dumnezeu, îi datorez eu
marea mea fericire, cum de îmi știi Tu condiția mea
de viață atât de precis, în timp ce eu nu-mi amintesc
să Te fi văzut vreodată pe undeva?"
[9]  Eu am spus: "De asemenea, tu nici nu trebuie.
Este  suficient  că  Eu  te-am auzit  deja  și  văzut  de
foarte  multe  ori. Uite,  tu  ai  făcut  o  performanță
acum și noi toți te-am urmărit cu atenție. Astfel noi,
de  asemenea,  te  vom recunoaște  cu  ușurință  din
nou,  ori  de  câte  ori  ne  vom  întâlni,  dar  tu  cu
siguranță  nu  ne  vei  recunoaște  pe  toți  atât  ușor,
acest  lucru  din  cauza  simplului  motiv,  natural,
pentru care chiar mii de oameni vor recunoaște mai
ușor  o  persoană  care  a  fost  într-un  fel  deosebit
specială,  și  o vor remarca complet decât pentru o
persoană să-și amintească miile de persoane pentru
care  a  performat. Iată,  acesta  este  motivul  foarte
natural pentru care Eu, probabil, te pot cunoaște mai
bine decât tu Mă cunoști pe Mine.
[10] De asemenea, pot fi alte motive, pe care tu nu
le-ai  înțelege  însă  atât  de  bine,  chiar  dacă  ți-aș
spune. De aceea, din cauza străinilor este mai bine
să păstrăm tăcerea cu privire la aceasta. Dar tu ai
spus chiar acum Eu aș putea fi, eventual, un profet,
pentru că tu ai cântat la harpă și cu vocea mai bine
în prezența Mea decât oricând înainte. Dacă eu sunt
un profet, eventual, atunci probabil aș putea ști, de
asemenea,  de  la  Spiritul  lui  Dumnezeu  din  Mine,
modul  în  care  sunt  împrejurările  vieții  tale. Deci,
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acum ai un motiv natural și unul supranatural pentru
care Eu întotdeauna te pot cunoaște mai bine decât
tu Mă poți cunoaște pe Mine, sau pe oricine altcineva
dintre noi. Este clar pentru tine acum?"
[11] Cântărețul la harpă a spus: "Da, într-adevăr
bun și, de asemenea, foarte înțelept Domn. Eu nu Te
numesc  înțelept,  fără  motiv,  pentru  că  în  timpul
rătăcirii  mele  pe  suprafața  Pământului  bun  al  lui
Dumnezeu eu repetat am experimentat că oamenii
cu adevărat buni sunt întotdeauna oameni înțelepți.
Dar  faptul  că  oamenii  buni  sunt  lăsați  în  urma
oamenilor duri și răi în ceea ce privește fericirea lor
pământească, nu este vina inteligenței pe care ei o
obțin din înțelepciunea lor - ca și cum aceasta ar fi
mai puțină decât șiretenia oamenilor duri și răi - ci
este  din  cauza  bunătății  inimii  lor,  răbdării  care
rezultă  din  aceasta  și  dragostei  pentru  adevăr,
pentru  Dumnezeu  și  chiar  și  pentru  dușmanii  lor,
care, până la urmă, sunt, de asemenea, ființe umane
chiar  dacă  aceștia  sunt  orbi  și  surzi. Și  numai  din
toate  aceste  rezultate  înțelepciunea  reală  și
adevărată,  care  niciodată  nu  va  prețui  bunurile
perisabile din această lume ca fiind mai importante,
după cum toți oamenii mari și cu adevărat înțelepți
au făcut întotdeauna. Iată, Domn cu adevărat bun,
prin urmare, eu Te-am numit o persoană înțeleaptă
pentru că am găsit atât de multă bunătate în Tine."
[12]  Eu am spus: "Dar atunci, de asemenea, tu, de
fapt, ești înțelept, deoarece, din câte știu eu, tu, de
asemenea, ești o persoană bună."
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[13]  Cântărețul  la  harpă a  spus  foarte  modest:
"Bun Domn, eu nu mă voi lăuda cu privire la faptul
acesta, las înțelepții să aibă opinia lor despre mine.
Cu toate acestea, despre mine eu pot conștientiza că
am văzut oameni, care se considerau ca fiind foarte
înțelepți  și  foarte  educați,  făcând lucruri  mult  mai
stupide  decât  am  făcut  eu  vreodată. Eu  sunt  de
părere  că  este  incontestabil  mai  înțelept  în  toate
împrejurările  vieții,  indiferent  cât  de  nefavorabile
sunt, să crezi fără nici  o îndoială, în unul, singurul
Dumnezeu  adevărat,  și  din  venerație  adevărată
pentru  Dumnezeu  și  din  dragoste  să  păstrezi
poruncile Lui sfinte decât să devii slab în credință,
întorcând  spatele  lui  Dumnezeu  și  ca  o  persoană
foarte  onorată,  educată  să  te  arunci  în  toate
plăcerile  imaginabile  ale  lumii,  și  în  acest  mod să
trăiești și să acționezi ca și când celelalte persoane
nu au nici un drept pe acest Pământ, în timp ce ei cu
siguranță,  de  asemenea,  au  fost  puși  pe  el  de
Dumnezeu să se miște pe el și să-și caute pentru ei
înșiși hrana necesară și celelalte mijloacele de trai. O
bun,  înțelept  Domn,  este  opinia  mea  corectă  sau
greșită?"
[14]  Eu am spus: "În fiecare aspect corect și,  prin
urmare,  de  asemenea,  într-adevăr  foarte  înțelept.
Dar acum mănâncă și bea după cum dorești."
[15] Acum cântărețul  la harpă a mâncat și  a băut
după  dorința  inimii  lui,  pentru  că  el  era  foarte
flămând și însetat, cu toate acestea, nici o lăcomie și
cu  atât  mai  puțin  abuz  de  alcool  nu  au  putut  fi
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observate la el.
 

Capitolul 10 Grecul îl întreabă pe Domnul
despre istoria creației 

[1]  În  timp  ce  cântărețul  nostru  la  harpă  mânca
foarte modest, ucenicii erau foarte impresionați și au
fost într-adevăr surprinși de cuvintele sale înțelepte.
[2] Dar Eu le-m spus: "De ce sunteți așa de surprinși
de  înțelegerea  cântărețul  nostru?  Nu  ați  auzit  că
Dumnezeu dă, de asemenea, înțelegere celui care El
i-a dat-o anumită sarcină în onoarea Lui? Eu vă spun:
sarcina acestui cântăreț pe acest Pământ, nu de este
fapt una dintre cele mai mici, deoarece prin căldura
mare  a  vocii  și  muzica  corzilor  el  înmoaie  inimile
împietrite în care Cuvântul și adevărul etern poate
apoi mai ușor pătrundă.
[3] Atunci când Saul a auzit harpa lui David, inima lui
de  piatră  a  devenit  moale  și  spiritul  cel  rău  l-au
părăsit,  și,  prin  urmare,  este  scris  în  Scriptură:
"lăudați-l pe Dumnezeu Domnul cu psalmi, cu o voce
clară și harpe bine acordate." Voi ar trebui să-l priviți
pe cântărețul la harpă și cu vocea ca pe cineva ca
Ioan."
[4]  Cu  aceste  cuvinte,  ucenicii  au  fost  complet
mulțumiți și au înțeles cauza cuvintelor înțelepte ale
cântărețului la harpă.
[5]  Dar  păgânii nu  au  putut  înțelege  cuvintele
psalmului și și-au zis între ei: "Păcat de acest artist.
Dacă el, cu vocea lui clară, divină ar cânta ca un al
doilea Orfeu înaintea zeilor noștri, așa cum descrie
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Homer, atunci el ar fi idolatrizat în Atena și Roma, și
ar aduna mari comori."
[6] După alte câteva astfel de mici discuții fără sens,
același străin căruia chiar mai înainte Eu i-am dat
un sfat  pentru stomacul  lui,  s-a  ridicat,  a  venit  la
masa  noastră  și  a  spus,  după  ce  încă  o  dată  a
apreciat foarte mult cântărețul: "Iertați-mă dacă eu
poate vă deranjez, dar din moment ce am dat unii
peste alții ca oaspeți în această sală și cu adevărat
nu avem nici un motiv să ne tratăm unul pe altul ca
dușmani, permiteți, de asemenea, cu această mare
oportunitate  neașteptată  ambele  părți  să  facă
schimb  de  câteva  cuvinte  binevoitoare.  Pentru  că
dacă noi suntem neamuri și voi iudei, pentru mine
nu  diminuează  absolut  deloc  adevărata  noastră
valoare  umană,  și  voi  păreți  să  împărtășiți  opinia
mea și filosofia de viață cu privire la acest lucru."
[7]  Eu am  spus:  "Prietene,  cu  Mine  toată  lumea
poate  spune  liber  ceea  ce  crede,  și  astfel  tu  și
însoțitorii  tăi,  de  asemenea.  Astfel,  vorbește  liber,
dacă ai ceva de spus."
[8] Grecul a spus: "Noi, grecii, care suntem cetățeni
cu experiență și civilizați ai lumii, deja de mult timp
nu  ne  mai  pasă  de  toți  zeii  fanteziei  noastre,  iar
iudeii,  eventual,  de  clasă  socială  mai  mare,  de
asemenea, nu acordă o importanță mare templului
lor  al  unicului  Dumnezeu  precum  noi,  grecii  și
romanii templelor noastre politeiste. Acest cântăreț
la harpă și cu vocea a cântat un psalm - care nu este
necunoscut pentru mine - al fostului rege al iudeilor,
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care a fost al doilea din seria de regi ai  poporului
vostru și care se numea David. Poezia este plină de
înțelepciune  divină  ascunsă,  dar  ceea  ce  pare  să
vină  în  față  este  faptul  că  marele  rege,  puternic,
curajos și,  de asemenea, victorios,  care se închina
unui singur Dumnezeu, a vrut să cucerească toate
neamurile  pentru  a  le  converti,  de  asemenea,  la
credința sa, pentru că aceasta ar fi făcut conducerea
lui  mult  mai  ușoară  și  ar  fi  crescut  foarte  mult
reputația lui în toate națiunile. Dar dacă el însuși a
urmat în mod serios pe singurul Dumnezeu, așa cum
poeziile sale par să indice, aceasta este o chestiune
cu totul diferită. Poate că da, dar din multele lucruri
pe care el le-a făcut, de asemenea, am putea crede
contrariul. Dar, oricum, David a fost și rămâne un om
mare și foarte memorabil din toate punctele de bune
de  vedere,  iar  Pământul  nu  va  avea  cu  siguranță
mulți  regi  ca el  cu care să se laude,  iar  eu îl  pot
lăuda  cântăreț  doar  pentru  faptul  că  el,  ca  iudeu
credincios strict a făcut din psalmii acelui mare rege
subiectul muzicii sale și a performanțelor de cântăreț
vocal. Dar, în ciuda tuturor excelențelor sale el este
totuși oarecum de o singură parte, deoarece el este
doar un cântăreț al lui David. Dacă el, la fel ca Orfeu
ar dori și ar putea să cânte, de asemenea, cântecele
sacre ale vechilor noștri poeți, și, ca atare, ar dori să
vină  la  Atena  și  Roma  -  așa  cum  am  făcut  deja
această remarcă înainte – el ar putea aduna comori
mari. Cu  toate  acestea,  acum  vom  lăsa  aceasta
deoparte și să ajungem la punctul principal.
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[9] Printre altele, în psalm era mai ales o propoziție
care mi-a atras atenția, și suna cam așa: "Toți zeii
tuturor popoarelor sunt niște idoli morți, dar Domnul
(deci unicul, Dumnezeu viu al evreilor) a făcut cerul
și pământul". Te rog să-mi spui dacă acest lucru este
într-adevăr  în  conformitate  cu  adevărul  complet,
care  poate  fi  dovedit. Pentru  că  noi,  neamurile
presupunem că înainte ca Pământul și cerul să fi fost
complet  dezvoltate,  o  substanță  haotică  era
prezentă, din care anumite puteri mai mult sau mai
puțin inteligente -  pe care noi  nu le cunoaștem și
care au fost ulterior transformate în idoli de poporul
inventiv - au format treptat, Pământul cu tot ceea ce
el poartă și care au format, de asemenea, cerul. Cu
toate acestea, voi lăsați totul să fie creat din nimic în
6  zile  sau  perioade  de  timp  de  către  un  singur
Dumnezeu. Acum, care este adevărul? O mulțime de
oameni  din  toate  părțile  Pământului,  care  sunt
cunoscuți pentru noi din lung și-n lat, cred la fel ca
noi, cu mici diferențe, și, de asemenea, cei mai vechi
egipteni au crezut aceasta că un adevăr ce aproape
poate  fi  dovedit. Cu  toate  acestea,  voi  sunteți
departe de credința noastră cum cerul este față de
Pământ. Acum, cine are dreptate, și care dintre cei
doi  are  adevărul? Dacă  voi  puteți  dovedi  adevărul
învățăturii  voastre,  atunci  eu  și  toți  însoțitorii  mei
vom abandona credința noastră și vom deveni iudei,
dar  altfel  vom  rămâne  ceea  ce  suntem  și,  de
asemenea,  nu  vom  cere  niciodată  cântărețului  să
vină la Atena sau Roma."
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Capitolul 11 Domnul vindecă grecul cu

stomacul bolnav 
[1] Eu am spus "Prietene, tu ceri acum ceva cu totul
excepțional la Mine. Mintea ta este mult prea plină
cu lucruri materiale lumești și, prin urmare. Atunci,
cum  va  fi  în  măsură  să  înțeleagă  lucrurile
spirituale? Cu toate acestea, noi ca reali și adevărați
iudei ai vechiului, ne-am umplut mintea noastră cu
lucruri  spirituale,  și  de  aceea  noi,  de  asemenea
putem înțelege lucrurile spirituale care sunt pentru
noi foarte demonstrabile și ușor de înțeles.
[2]  Există  o  corespondență între  ceea ce  este  din
spirit  și  ceea  ce  este  al  materiei. Dacă  ai  fi
familiarizat  cu  această  știință,  ar  fi  ușor  să-ți
dovedesc  că  numai  noi,  iudeii  puri  din  vechime
posedăm  adevărul  deplin,  iar  toate  neamurile,  în
ciuda întregii înțelepciunii lor lumești, încă urmează
o  doctrină  falsă  și  neadevărată. Cu  toate  acestea,
acea știință  interioară  este  ciudată  pentru  tine,  și
este greu de dovedit pentru tine într-un alt mod că
noi,  iudeii  suntem singurii  care  posedăm adevărul
deplin.
[3] Acesta este motivul pentru care David a cântat
numai  singurului,  Dumnezeu  adevărat,  nu  doar
pentru că el a crezut în El, dar, de asemenea, pentru
că el L-a văzut și a vorbit cu El, în mod continuu. Și
cântărețul nostru, care este un iudeu pur el însuși,
este complet drept să dea prin cântatul său la harpă
și cu vocea slavă numai Lui, singurul căruia Îi este
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datorată  cinstea  din  eternitate. De  aceea,  el,  de
asemenea, ar trebui să cânte doar psalmii lui David
neamurilor  pe  care  David  le-a  chemat  înapoi  la
vechiul adevăr, pentru ca inimile lor să devină mai
moi și  mult mai deschise să-L recunoască și să se
închine,  Dumnezeului  veșnic  adevărat. Și  acest
Dumnezeu  este,  pentru  un  om sincer,  nu  atât  de
ascunse și inaccesibil cum zeii voștri sunt pentru voi,
care au fost doar inventați și apoi făcuți din materie
moartă  de  mâna  omului. Că  acest  lucru  este  într-
adevăr  așa,  noi  toți  practic  îți  putem dovedi,  deși
prin  aceasta  nu  vei  fi  mai  aproape  de  adevărul
interior, spiritual și, astfel, singurul adevăr în sine viu
față de cum ești acum."
[4]  Grecul a  spus:  "Prietene,  dă-mi  o  dovadă
practică, atunci eu cu toți însoțitorii mei vom crede
în Dumnezeul  iudeilor,  iar  noi,  de asemenea,  vom
ține poruncile pe care El probabil le-a dat, și eu în
plus voi transforma încă multe mii la credința mea."
[5]  Eu i-am spus:  "Foarte  bine,  atunci,  Eu,  ca  un
Iudeu adevărat al Iudeilor, care-L cunosc foarte bine
pe unicul, singurul Dumnezeu adevărat și Domn al
cerului și al Pământului, și, de asemenea, știu că El
există și cum este El, pot aduce o astfel de dovadă în
fața ochilor tăi imediat. Tu încă mai simți durere la
stomac,  și  pentru  acest  motiv  aproape  nu
îndrăznești să mănânci sau să bei, cu toate că într-
adevăr începi să simți foamea și setea. Câte daruri ai
dat  tu  deja  idolilor  tăi,  la  sfatul  preoților,  și  câte
medicamente  ai  înghiți  deja. Toate  acestea  au
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calmat durerea ta cât de puțin? Tu spui: "Nu, nu, nici
puțin." Cu  toate  acestea  Eu  doresc  să  te  ajut
imediat, prin chemarea interioară a singurului, unic
Dumnezeu  adevărat  al  iudeilor,  în  așa  fel  încât
niciodată nu vei mai simți o durere de stomac."
[6] Grecul a spus: "O, prietene, dacă acest lucru ar
fi posibil pentru Tine fără medicamente, eu nu doar
voi  crede în Dumnezeul Tău dar eu de asemenea,
imediat,  împreună  cu  însoțitorii  mei,  vom  dovedi
toată cinstea Lui, iar apoi eu, de asemenea, vreau să
îți  dau Ție jumătate din averea mea, care nu este
mică."
[7] Eu am spus: "Prietene, aceasta Eu nu am nevoie,
pentru  că  singurul  Meu  adevărat  și  atotputernic
Dumnezeu Îmi dă Mie și nouă tuturor mereu ceea ce
avem nevoie. Și astfel noi nu avem nevoie de comori
pământești  ca  voi  păgânii,  deoarece  comorile
Spiritului lui Dumnezeu în noi sunt la nesfârșit mult
mai înalte decât tot ceea ce întregul Pământ și tot
cerul vizibil valorează, lucru de care tu vei fi imediat
convins. Uite,  acum Eu chem în Mine în tăcere pe
Dumnezeu  Domnul,  astfel  ca  tu  să  fi  vindecat  și
stomacul tău să fie întărit - și spune-Mi acum dacă
stomacul tău este deja mai bine."
[8] Acum  grecul a fost extrem de uimit și a spus:
"Da,  acum  cred,  fără  nici  o  îndoială  că  numai
Dumnezeul Tău este Acela singurul adevărat. Pentru
că atunci când Tu, prietene, abia ai rostit cuvintele
Dumnezeului  tău,  eu  am  simțit  dintr-o  dată  în
stomac  o  așa  bunăstare  cum  nu  am  mai  simțit
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înainte,  nici  măcar  în  primii  ani  ai  vieții  mele
sănătoase. Și încă acum eu simt bine acea stare de
bine, și doar acum eu simt o foame reală și o sete
reală. De acum înainte și până la sfârșitul vieții mele,
voi  da toate mulțumirile mele, toată cinstea și  cel
mai profund respect al meu și toată dăruirea voinței
Sale  sfinte,  extrem  de  puternice,  singurului  Tău
Dumnezeu adevărat. Oh, fie ca El să ne lumineze pe
noi neamurile cum El v-a luminat pe voi, astfel încât
să putem să Îl cunoaștem tot mai bine și să-I dăm
doar dreapta, bine plăcută onoare.
[9]  Și  tu,  remarcabil  cântăreț  de psalmi,  rămâi  cu
arta  ta  bună,  adevărată  și  cântă  mereu  și
pretutindeni onoarea singurul adevărat și într-adevăr
atotputernic  Dumnezeu,  pentru  că  toată  cinstea
merge numai la El, nu numai de la noi oamenii, ci
cum Psalmul, de asemenea, spune, de la tot ceea ce
este creat, care este lucrarea Sa. Pentru că acum îmi
dau seama cu siguranță că numai El a creat totul,
cerul  și  Pământul,  soarele,  luna  și  toate  stelele
numeroase. Cum? Eu  nu  voi  întreba  niciodată
aceasta, pentru că este suficient să știu acum că El
singur  este  complet  primul  fundament  al  tuturor
lucrurilor, și că numai voia Lui este substanța reală a
fiecărei  existențe.  În  această  credință  vreau și  de
acum  voi  trăi,  acționa,  crede  și  în  final,  de
asemenea, muri,.
[10] Și Tu, dragă prietene, care ești plin cu Spiritul
lui  Dumnezeu, Îți  mulțumesc,  de asemenea, că Tu
m-ai învățat atât de fidel și sincer această chestiune
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atât de importantă a vieții, care m-a ajutat aproape
mai mult decât vindecarea stomacului meu, care era
într-o stare așa de rea. Dar din moment ce eu acum
tânjesc foarte mult după mâncare și băuturi, voi sta
acum  la  masa  noastră  din  nou  și  moderat  voi
reîmprospăta și consolida trupul meu."
[11]  Eu i-am  spus:  "Fă  aceasta,  fără  teamă  sau
timiditate,  și  roagă-te  lui  Dumnezeu  înainte  de  a
mânca ca El să binecuvânteze mâncarea și băuturile
pentru  tine  și  pentru  toți  oamenii,  atunci  El
întotdeauna va auzi o astfel de rugăciune, și fiecare
masă care este destinat pentru oameni va fi foarte
benefică pentru voi,  și  cu adevărat  va hrăni  și  să
întări trupul vostru. Așa să fie și așa va rămâne."
[12] După aceste cuvinte ale Mele, grecul s-a întors
cu  recunoștință  la  masa  lui  din  nou,  s-a  rugat  lui
Dumnezeu pentru binecuvântarea Lui și el a mâncat
și a băut apoi într-o stare de spirit veselă, și el nu a
avut teamă că o mâncare sau alta sau băutura i-ar
face rău. Și ce făcea grecul, toți însoțitorii lui făceau
în același fel și au continuat să mănânce și să bea cu
multă  plăcere  și  bucurie. Ei  de  asemenea,  au
discutat, mult unii cu alții despre adevărul cu privire
la existența Dumnezeului  iudeilor,  iar ei  au fost în
mod  constant  uimiți  de  faptul  că  acele  persoane
care  chiar  cred  în  El,  își  pun  încrederea  în  El  și
păzesc  poruncile  Lui  sunt  susținute  de  către
adevăratul  Dumnezeu al  iudeilor  cu puterea Lui  în
așa fel încât în cele din urmă s-ar putea crede că ei
înșiși sunt dumnezei.
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[13]  După câteva discuții  similare,  în  care noi  am
vorbit  despre  evenimentele  care  au  avut  loc  în
Essaea,  grecii  acum complet  sătui  s-au ridicat,  au
mulțumit adevăratului Dumnezeu al iudeilor pentru
binecuvântarea Lui, și s-au rugat la Dumnezeu, ca El
întotdeauna să rămână cu această milă cu ei și, de
asemenea,  cu  toți  oamenii  care  Îl  vor  implora  cu
credință și încredere.
 

Capitolul 12 Domnul rostește cuvinte de
dojană grecului

[1] Apoi grecul a venit din nou la mine și a spus:
"Stimate  prieten,  au  fost  bine  în  felul  acesta,
rugăciunea și mulțumirea noastră?"
[2] Eu am spus: "Tu ai copii acasă, pe care îi iubești
foarte  mult.  Dacă  aceștia  sunt  flămânzi  și  îți  cer
pâine,  tu ai  reține atunci  pâinea lor,  pentru ei,  ca
binecuvântare a dragostei tale părintești în cazul în
care  ei  îți  cer  aceasta  într-un  mod  prostesc
învățat? Ca o ființă umană și un păgân tu te uiți doar
la inima copiilor  tăi,  și  gânguritul  lor  este cu mult
mai  valoros  pentru  tine  decât  discursul  cel  mai
elegant al unui orator experimentat. Cu cât mai mult
Dumnezeu,  care  este  singurul  Tată  adevărat  al
tuturor oamenilor, se uită numai la inima lor, și nu la
cuvintele  inutile  ale  gurii  lor  și  la  modul  în  care
aceștia copilărește le formează.
[3]  Deși  rugăciunea și  mulțumirea voastră  au fost
puse  în  cuvinte  simple,  ele  au  venit  din  inima
voastră și, prin urmare, acestea au fost într-adevăr
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plăcute  singurului  Tată  adevărat  al  oamenilor  din
Cer. Rămân în acest fel, apoi la momentul potrivit o
lumină  mai  mare  din  ceruri  vă  va  fi  dată
vouă. Întotdeauna îndreptați-vă în iubirea deplină a
inimi spre Dumnezeu, Tatăl veșnic din Cer, apoi El
întotdeauna se va întoarce mereu la voi cu lumina
vie a adevărului veșnic din El.
[4]  Dar,  în  scopul  de  a-l  iubi  cu  adevărat  pe
Dumnezeu, voi, de asemenea, ar trebui să iubiți pe
aproapele vostru ca pe voi înșivă, și să nu faceți nici
o nedreptate nimănui. Orice nu doriți ca alții să vă
facă  vouă,  de  asemenea,  nu  faceți  acest  lucru
aproapelui  vostru. Vreau  să  spun  că  ar  trebui  să
aplicați aceasta, cu rațiune și înțelepciune, pentru că
altfel  un  criminal  pentru  jaf  ar  putea  dori,  de
asemenea,  să  nu-l  urmări  și  predați  pe  el  în  fața
justiției pentru că el însuși nu ar urmări pe nimeni în
acest  scop  -  și  încă  mult  mai  multe  astfel  de
absurdități.
[5]  Astfel,  oricine  cu  credință  deplină  și  în  mod
rezonabil, și, prin urmare, de asemenea, într-adevăr,
va iubi pe semenii săi, de asemenea, Îl  va iubi pe
Dumnezeu și va fi de asemenea la rândul său iubit
de Dumnezeu. Dar cine nu iubește pe aproapele său,
pe care îl vede, atunci cum poate să-L iubească pe
Dumnezeu, pe care el nu poate vedea cu ochii  lui
sau auzi cu urechile lui?
[6] Voi sunteți oameni de afaceri și schimbători de
bani, și, prin urmare, ați prefera un câștig mare în
loc  de  unul  mic,  și  voi,  de  asemenea,  credeți  că
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acest lucru este mult mai drept. Dar eu vă spun, de
acum înainte să fiți drepți în toate, și să vă amintiți:
cum voi preferați ca altcineva să fie drept și corect
față de voi, de asemenea, voi ar trebui să fiți drepți
și  corecți  cu  aproapele  vostru  în  preț,  măsură  și
greutate. Pentru  că  cu  aceeași  măsură,  preț  și
greutate  cu  care  veți  servi  pe  semenii  voștri,
Dumnezeu Domnul și Tatăl din ceruri în schimb vă
va  plăti  vouă  înapoi. Mincinoșii  și  înșelătorii,
indiferent în ce fel de condiții de viață de aici de pe
Pământ, nu sunt priviți  de Dumnezeu, și  ei  nu vor
putea  să  intre  în  Împărăția  Sa  veșnică  a
vieții. Aceasta Eu cu siguranță vă pot spune, pentru
că  Eu  Îl  cunosc  pe  Dumnezeu  și  Împărăția  Lui  și
tronul Său veșnic al stăpânirii și voia Lui foarte bine.
[7] Dacă ați înțeles aceasta acționați, de asemenea,
în  consecință  atunci,  binecuvântarea  adevărată  și
vie nu va fi luată de la voi. Dacă cineva într-un regat
cunoaște  legile  regelui  și  le  ține,  de  asemenea,
întotdeauna cu credincioșie, și  regele știe aceasta,
atunci el va fi bine dispus față de acea persoană, și,
de  asemenea,  îi  va  oferi  cu  ușurință  o  poziție  ca
răsplată  pentru  loialitatea  sa. Acum,  că  ați  auzit
voința,  unicului  Dumnezeu  adevărat  de  la  Mine,
acționați  în  consecință,  atunci  veți  găsi  milă  cu
Dumnezeu."
[8] Grecul a  spus:  "Prietene,  noi  Îți  mulțumim
pentru  această  învățătură  cu  adevărat  foarte
înțeleaptă, și Îți promitem că de acum înainte vom
trăi cu credincioșie în ea. Dar din moment ce nu este
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încă nu este atât de târziu seara, și eu am ajuns la
concluzia, din cuvintele Tale și din ceea ce ai făcut
pentru  mine  că  Tu  Îl  cunoști  pe  adevăratul
Dumnezeu foarte bine și Te bucuri, de asemenea, de
dragostea  și  prietenia  Lui  pentru  că  Tu  trăiești  și
acționezi complet în conformitate cu voia Lui, Tu ai
putea cumva, de asemenea, să ne dai o indicație din
lumina  divină  din  Tine  despre  cum  Dumnezeu  a
putut  pentru  crea  acest  Pământ  din  Sine,  fără  a
substanță  sau  materie. Deși  eu  deja  am  spus  că
substanța din care totul a fost creat, există doar din
voia  atotputernică  a  lui  Dumnezeu,  dar,  în  ciuda
faptul acesta, eu încă mă întreb cum este posibil ca
numai din voința lui Dumnezeu substanța și materia
să existe. Dacă noi, grecii am putea avea vreo idee
despre acest lucru, am fi extrem de fericiți."
[9]  Eu am  spus:  "Tu  cu  adevărat  întrebi  despre
lucruri  pe  care  raționamentul  uman  nu  va  fi
niciodată  capabil  să  le  înțeleagă  complet,  și  chiar
dacă  el  ar  înțelege  doar  un  pic  mai  multe  din
secretele  cele  mai  profunde  ale  Regatului  lui
Dumnezeu,  el  nu va fi  mai  aproape de iubirea lui
Dumnezeu prin aceasta. Pentru că nimeni nu poate
ști  ce este în Dumnezeu,  cu excepția Spiritului  lui
Dumnezeu. Dar  oricine  păzește  poruncile  lui
Dumnezeu  și-L  iubește  mai  presus  de  toate,  va
primi, de asemenea, Spiritul lui Dumnezeu în inima
lui  și  va  vedea,  de  asemenea,  apoi  în  cele  mai
profunde secrete ale lui Dumnezeu.
[10]  Deci,  faceți  ceea  ce  Eu  v-am  sfătuit. Prin
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aceasta  voi  veți  fi  călăuziți  în  toată  înalta
înțelepciune, iar apoi, ceea ce pare a fi de neînțeles
și imposibil pentru tine, va deveni la fel de clar și de
bine înțeles că jucăriile copiilor tăi.
[11] Dar, astfel că voi să aveți încă o dovadă în plus
că  voia  lui  Dumnezeu  în  Ea  Însăși  este  totul,  în
primul rând pură ca Spirit și apoi, de asemenea, ca
substanță și materie, adu-Mi o carafă complet goală
de la masa ta."
[12] Imediat  un alt grec a adus o carafă complet
goală și a pus-o înaintea Mea pe masă, cu cuvintele:
"Uite,  Prieten al  lui  Dumnezeu,  aici  este  o  carafă,
care a fost golită până la ultima picătură."
[13]  Eu am spus: "Bine, acum fi  foarte atent și  ia
carafa în mâinile tale. Vezi, cum este încă goală și
chiar complet uscată. Dar acum Eu vreau din voia lui
Dumnezeu  din  Mine  că  această  carafă  destul  de
mare să fie plină în același moment cu cel mai pur și
cel mai bun vin pe care tu îl poți bea apoi pentru a-ți
întări membrele."
[14] Eu abia am spus aceasta, când carafa era deja
plină cu cel mai bun vin.
[15] Când  cei 2 greci au văzut acest lucru foarte
clar,  au  spus  ei  extrem de  uimiți:  "Da,  acum am
văzut  clar  că  voința  unicului,  adevărat  Dumnezeu
este  totul  în  toate,  și,  prin  urmare,  toată  cinstea
merge doar la El. Noi nu trebuie să știm deloc cum
este posibil, dar este suficient pentru noi să știm că
este așa, și  că aceasta nu este și  nici  nu poate fi
altfel."

~ 69 ~



[16]  Eu am spus: "Deci, acum, că aveți vinul, care
este la fel de bine voia lui Dumnezeu precum vinul
pe care îl dețineți acasă, în saci, în cantități mari, ar
trebui, de asemenea să bei din el și să spui ce gust
are."
[17] Apoi grecii au gustat vinul, și din nou au fost
uimiți continuu cu privire la calitate și tărie.
 
Capitolul 13 Nerușinații acrobați și înlăturarea

lor dreaptă
[1]  În  timp  ce  grecii  încă  apreciau  miracolul  din
carafă, un grup de un fel de artiști au intrat și erau
greci. Priceperea  lor  era  că  făceau  tot  felul  de
mișcări  acrobatice și  salturi. Ei,  de asemenea,  l-au
întrebat  pe  hangiu,  pe  care  îl  știau  dacă  ei  și-ar
putea arăta arta lor jalnică în fața oaspeților.
[2]  Cu  toate  acestea,  hangiul  M-a  întrebat,  de
asemenea, de această dată dacă el ar trebuit să le
permită acest lucru lor.
[3] Eu am spus: "Tu ești Domn în casa ta și poți face
ce vrei. Acest lucru nu este preocuparea noastră și
noi nu ne vom deranja cu privire la performanțele lor
păgâne. Eu  trebuie  să  îndur  multă  prostie  a
oamenilor  cu  toată  răbdarea. Atunci  de  ce  nu  ar
trebui să sufăr prostiile acestea? Dar întreabă grecii
dacă  ei  doresc  o  astfel  de  performanță  a  naturii
umane  total  lipsită  de  sens  și  inutilă. Dacă  lor  le
place,  atunci  ei  pot  lăsa  acești  oameni  jalnici  să
efectueze  câteva  dintre  abilitățile  lor. Cu  toate
acestea, dacă grecilor nu le place, de asemenea, ei
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pot lăsa acești acrobați să plece."
[4] Atunci hangiul a mers și s-a consultat cu grecii.
[5]  Dar  aceștia  au  zis  (grecii): "Prietene,  noi  am
auzit  și  am văzut  aici,  cele  mai  mari  dintre  toate
aptitudinile  și  acum  sunt  singurele  complet
preocupate  de  singurul  Dumnezeu  adevărat  al
iudeilor,  și  atunci  astfel  de  mult  prea  stupide  și
inutile  arte  pentru  oameni  nu  mai  sunt  bune  de
nimic în ochii noștri. În plus, noi îi cunoaștem pe acei
acrobați și abilitățile lor deja de o lungă perioadă de
timp și nu vrem să îi mai vedem încă o dată, și, prin
urmare, în ceea ce ne privește, ei pot pleca așa cum
au venit."
[6] Când hangiul a primit acest răspuns foarte bun
de la greci,  el a spus acrobaților:  "Din moment ce
nimeni  nu  vrea  să  vadă  nimic  din  arta  voastră
complet inutilă, puteți pleca din nou, cum ați venit."
[7] Cu acest răspuns acrobații într-adevăr nu au fost
satisfăcuți,  și liderul  grupului  lor, a  spus:
"Stăpâne, cu arta noastră, am călătorit  în aproape
jumătate  din  lume  și  am fost  extrem de  admirați
peste tot. Niciodată nu ne-a fost refuzat să dăm un
spectacol. Noi suntem cel puțin adevărați semizei și
noi suntem cei mai importanți favoriți ai marelui zeu
Marte, precum și ai lui Apollo și ai celor 9 muze, și ei
se vor  răzbuna pe această casă pentru ofensa pe
care am primit-o aici."
[8] Foarte vesel,  hangiul a spus: "Din moment ce
noi toți am ajuns să-l cunoaștem în casa aceasta pe
unicul și singurul Dumnezeu adevărat al iudeilor, noi
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cu adevărat nu mai avem nici o frică, deloc față de
zeii morți ai egiptenilor, grecilor și romanilor. Deci,
poți  să ne ameninți  cu idolii  tăi  cât de mult  că îți
place,  aceasta  nu  ne  va  deranja  odihna  noastră
câtuși de puțin.
[9] Dar dacă tu, așa cum ai spus, ai călătorit deja
prin jumătate din întreaga lume, și tu cu siguranță
trebuie să fi  adunat,  de asemenea, mari  comori și
bogății, atunci călătoriți, de asemenea, ca adevărați
semizei în cealaltă jumătate a lumii și lăsați-vă să fiți
extrem de onorați după cum doriți, dar lăsați-ne pe
noi în pace. Dar, dacă doriți să faceți o scenă aici,
pentru  că  aici  nimeni  nu  vrea  să  vadă  nimic  din
abilitățile voastre, atunci cu siguranță v-ați descurca
prost,  pentru că aici,  la  masa mea este  un Domn
foarte  puternic  pentru  care  nimic  nu  este
imposibil. El  cu  siguranță  va  fi  capabil  a  pedepsi
sever  impertinența  dumneavoastră. Deci,  mai
degrabă plecați de bună voie din casa mea."
[10] Fiind furios, liderul a spus: "Din moment ce tu
nu mai ai deloc frică de înalții zei pe care îi numești
morți  și  nesemnificativi  în comparație cu fabulosul
Dumnezeu  al  iudeilor  care  nu  este  nimic  altceva
decât un idol al fanteziei atunci află tu, disprețuitor
al  zeilor:  Eu  însumi  sunt  zeul  Marte  și  voi  aduce
acest pământ în ruină prin război, foamete și ciumă.
Eu, ca un zeu nu am nici o teamă pentru un iudeu
atotputernic sau altul de la masa ta."
[11] Dar la aceasta Eu am spus liderului "Marte": "Tu
păgân nerușinat, pleacă acum, sau altfel vei ajunge
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să cunoști  puterea singurul  Dumnezeu adevărat  al
iudeilor."
[12] După aceste cuvinte ale Mele, liderul a devenit
foarte nepoliticos și a început să Mă certe.
[13] Dar Eu l-am avertizat încă o dată, și pentru că el
nu a vrut să plece, Eu i-am spus: "Din moment ce nu
vreți să plecați la cererea Mea, atunci prin puterea și
tăria  Dumnezeului  iudeilor  Eu,  acum,  în  acest
moment  vă  voi  îndepărta  la  100  de  zile  de  mers
departe de aici. Acolo vă poți lăsa venerați ca zeul
Marte de către mauri. Și așa în  depărtare cu voi!"
[14] Atunci când Eu am spus aceasta acrobații cei răi
au dispărut brusc și au fost duși la maurii din Africa,
pe care noi deja am ajuns să-i cunoaștem în Cezarea
lui Filip, unde ei curând au fost instruiți în învățătura
Mea,  care  provenea  de  la  Mine,  și  astfel  ei  au
devenit ucenicii Mei.
[15]  După  aceea,  noi  încă  am  vorbit  despre  o
mulțime  de  lucruri  și,  de  asemenea,  despre
îndepărtarea rapidă a așa-zișilor semizei.
[16] Între timp s-a făcut miezul nopții, și ne-am dus
să ne odihnim.
[17] De asemenea, cântărețul la harpă și cu vocea a
rămas cu noi. El a început să înțeleagă, pentru cine a
cântat  el  psalmi  lui,  și,  prin  urmare,  dragostea lui
pentru Mine a devenit tot mai puternică.
 

Capitolul 14 Ce au crezut grecii despre
dispariția acrobaților
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[1]  Cu  toate  acestea,  grecii  au  rămas  treji  toată
noaptea  și  nu  au  putut  ajunge  la  o  concluzie  cu
privire la  dispariția  bruscă a acrobaților,  și  ei  s-au
întrebat dacă am vorbit serios cu privire la ei, sau
dacă Eu, poate prin puterea lui Dumnezeu din Mine
doar i-am alungat într-o altă parte a orașului.
[2] Primul vorbitor a spus: "În ceea ce mă privește,
eu sunt de părere că puternicul Prieten al singurului,
Dumnezeu adevărat niciodată nu va spune absolut
nimic doar de formă, iar ceea ce El a rostit o dată
ferm în legătură cu puterea interioară a lui Iehova,
care  se  află  în  El,  se  va  întâmpla,  de  asemenea,
exact așa cum El a spus. Și de aceea acrobații vor fi
de acum departe în Africa, unde El a pregătit un loc
pentru ei."
[3] Un altul a spus: "Dacă au fost aruncați prin aer –
ceea ce este cel mai probabil – spre acel loc cu o
viteză mai mare de fulgerul, atunci ei cu siguranță
nu s-au descurcat bine într-o astfel de excursie."
[4]  Primul grec a  spus:  "Eu  nu  sunt  îngrijorat
despre aceasta, pentru că în cuvântul Său puternic
El  nu  a  menționat  nimic  despre  vătămarea
acrobaților,  și,  prin urmare,  eu cred că și-au făcut
călătoria  lor  miraculoasă  nevătămați.  Cu  toate
acestea, cum se vor descurca aceștia în acel loc nou
și  total  necunoscut  este,  desigur,  o  chestiune  cu
totul diferită. Dar cine știe de ce El a lăsat aceasta
să se întâmple? Poate că un obiectiv bun încă mai
poate fi realizat cu acești artiști jalnici."
[5] În curând ceilalți grecii au fost de aceeași părere,
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și în timpul acestor tipuri de discuții ei au moțăit la
masa lor spre dimineață.
[6] Eu Însumi am dormit de data aceasta cu ucenicii
într-un  dormitor  real  până  când  soarele  a  răsărit
complet,  pentru  că  din  cauza  oamenilor  mulți  din
piață eu nu am vrut să apar în public  cu ucenicii,
deoarece aceștia M-ar fi  recunoscut atunci, și  ar fi
provocat o senzație în oraș printre oameni, ceea ce
M-ar fi făcut cunoscut prematur. Și așa am rămas în
han până aproape de prânz.
[7] Când Eu am intrat din nou cu ucenicii în marea
cameră de oaspeți, grecii noștri erau, de asemenea,
deja  treji  și  stăteau  cu  bucurie  înaintea  mesei  de
dimineață,  care a  fost  pregătită  pentru ei  și  M-au
salutat cu multă bunăvoință.
[8] Acum, ei, de asemenea, au pregătit o adevărată
masă de dimineață pentru noi, și așa noi ne-am dus
imediat să ne așezăm la masa noastră pentru a lua
parte la masă.
[9] Când grecii Și-au terminat masa de dimineață, M-
au întrebat imediat cu privire la grupul probabil trist
al  acrobaților care au fost  aruncați  Dumnezeu știe
unde, și Eu le-am spus lor care era situația lor și care
va  fi  situația  lor  în  viitor,  și  ceea  ce  vor  face  în
continuare.
[10] Grecii au fost mulțumiți de faptul acesta, Mi-au
cerut  încă  o  dată  binecuvântarea  lui  Iehova  și  au
mers rapid la piață pentru a face afaceri.
[11] Dar Eu le-am spus că nu ar trebui să Mă facă
cunoscut oamenilor de afaceri,  colegilor lor înainte
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de prânz, ceea ce ei de asemenea, Mi-au promis, și,
pe  cât  posibil  ei,  de  asemenea,  și-au  ținut
promisiunea lor.
[12] Atunci când grecii noștri s-au dus,  ucenicii M-
au  întrebat:  "Doamne,  încă  mai  avem  câteva  ore
până  la  prânz.  Trebuie  să  ne  petrecem  aceste
complet fără treabă sau trebuie să facem ceva?"
[13] Eu am spus: "Noi suntem acum de aproape doi
ani și jumătate, împreună, și ați avut ceva mai mult
de făcut decât să Mă însoțiți peste tot, să Mă asculți
și să vă uitați la faptele mele cu uimire completă, și,
prin urmare, voi nu a trebuit suferiți de foame sau de
sete, și niciodată nu a trebuit să mergeți goi. Dacă
ați  îndurat  deja  de  mult  timp  fără  a  fi  nevoie  să
faceți nimic special, atunci probabil că veți fi capabili
să îndurați, de asemenea, astăzi până la prânz, fără
să faceți nimic special.
[14] Când Eu nu voi mai fi cu voi fizic și vă voi preda
lucrarea Mea pentru vouă,  veți  avea suficiente de
făcut. Acum este lucrarea voastră să Îmi fiți martori
peste tot. Cu toate acestea,  nu va dura mult  timp
înainte ca de asemenea, în această casă, să avem
ceva de făcut,  iar  apoi  timpul  va trece pentru voi
prea repede."
[15] Cu acest răspuns, ucenicii au fost mulțumiți din
nou, au stat liniștiți la masă și au vorbit cu ucenicii
lui Ioan.
[16] Ucenicul meu Ioan a luat materialul de scris din
geanta de călătorie pe care el o purta întotdeauna
împreună cu el, și a luat note foarte scurte despre
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călătoria noastră și faptele noastre de la Ierihon la
Essaea și de acolo din nou la Ierihon.
[17] Eu Însumi am vorbit cu hangiul, cu fiul său Kado
și  cu  bătrânul  servitor  Apollon  despre  mai  multe
lucruri,  mai  lumești  care  erau  utile  în  domeniul
agricol,  pentru  care  cei  3  Mi-au  fost  foarte
recunoscători, deoarece înainte de aceasta, ei chiar
nu  știau  deloc  despre  aceste  metode  de  a-și
îmbunătăți agricultura.
 

Capitolul 15 O sesiune de încercare în han
[1] În timp ce noi vorbeam unul cu altul, cu cuvinte
și  sfaturi  timp de 1 oră,  un zgomot  neobișnuit  de
mare a venit din piața, din fața casei, hangiul nostru,
și  în  câteva  momente  mai  multe  persoane  s-au
adunat  acolo. Acest  lucru  a  atras  câțiva  dintre
ucenicii mei la ferestrele din sală.
[2] Dar  Eu i-am chemat înapoi și le-am zis: "De ce
atâta  curiozitate?  Noi  vom  auzi  în  curând  ce  se
întâmplă oricum. Cu siguranță nu este nimic pozitiv,
și ceea ce este rău, vom ajunge să cunoaștem destul
de  repede,  chiar  dacă  noi  vom  auzi  cumva  mai
târziu."
[3] Atunci curioșii ucenici au revenit înapoi la masă
din nou.
[4] Și nu a durat mult timp înainte ca câțiva oameni
de afaceri, cu fețe foarte furioase să intre în camera
de oaspeți pentru a acuza pe 3 hoți infami care erau
strâns legați cu frânghii  și  care a furat bani și,  de
asemenea, alte lucruri de la oamenii de afaceri din
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mulțime. Aceasta  deoarece  hangiul  era  un  fel  de
primar  și  judecător  al  pieței  în  acest  oraș  și  el
trebuia să asculte hoții și apoi să-i dea pe mâna unei
curți  de  judecată  principale,  care  a  trebuia  să
impună o pedeapsă asupra lor.
[5] Dar acest lucru era neplăcut pentru hangiu din
cauza  prezenței  Mele. Dar  ce  putea  el  face? El  a
trebuit  să  asculte  oamenii  de  afaceri  și  încă  alți
martori,  și  el  a  trebuit  să-i  ia  pe cei  3,  care erau
peste tot foarte bine cunoscuți ca hoți, în custodie.
[6] Când oamenii de afaceri și-au primit bunurile lor
confiscate  înapoi,  ei  au  revenit  la  tarabele  lor  din
piață.
[7] Dar Eu i-am spus hangiului: "Prietene, acum că,
în afară de noi, nu este nimeni aici, îi poți aduce pe
cei 3 hoții din camera închisă aici, apoi voi vorbi Eu
cu ei."
[8] Cârciumarul a făcut aceasta, și ajutoarele sale au
adus cei 3 hoți la noi.
[9] Când ei erau înaintea Mea,  Eu am vorbit cu ei,
după cum urmează: "Voi sunteți iudei din regiunea
Bethleemului.  Nu  ați  învățat  despre  legea  lui
Dumnezeu,  care  spune  să  nu  furi? Cine  v-a  dat
dreptul  să  acționați  contrar  legilor  lui
Dumnezeu? Vorbiți sincer și deschis, dacă nu doriți
să primiți o pedeapsă mai grea decât cea la care vă
puteți aștepta deja ca un rezultat al crimei voastre."
[10] La aceste cuvinte, unul din cei 3 hoți a spus:
"Doamne, fie iertător și milostiv cu noi, atunci eu Îți
voi spune de la început cum s-a întâmplat totul. Iată,
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noi  suntem 3 frați,  și  părinții  noștri  dețineau,  într-
adevăr aproape cetatea lui David o casă și o bucată
de pământ. Ei au fost, cu noi și cele 4 surori -, care
cu  siguranță  erau  cele  mai  frumoase  fete  din
întreaga  regiune  -  foarte  buni  și  pioși  și,  de
asemenea, foarte prosperi.
[11]  Cu toate acestea,  tatăl  a  murit  cu câțiva ani
înaintea  mamei,  care  a  avut  întotdeauna  o  mare
admirație  pentru  preoți,  în  special  pentru  cei  din
Ierusalim. Orice ei ar fi spus cu o față pioasă, ea a
luat drept Cuvânt al lui Dumnezeu.
[12] Dar aceste slujitorii  evlavioși  ai  lui  Dumnezeu
într-adevăr  au  abuzat  de  naivitatea  oarbă  a
mamei. Ei i-au descris cerul ca extrem de frumos în
cele mai frumoase culori. Iadul (Sheolul), pe de altă
parte, atât de plin de agonie și tortură cât omul își
poate  imagina  doar  în  fanteziile  sale  cele  mai
rele. Pentru  ca  mama noastră  să  poată  fi  complet
sigură de rai deja în această lume, preoții extrem de
pioși  a sfătuit-o să-și  vândă totul  și  să ofere banii
templului. Ea a trebuit, de asemenea să ofere cele 4
surori templului, astfel încât puritatea lor feciorelnică
și  castitatea  să  fie  păstrate. Pentru  că  dacă  una
dintre  fiicele  ei  s-ar  da  unui  bărbat  înainte  de
căsătorie, atunci păcatul acela va condamna sufletul
mamei  pentru  totdeauna în  cel  mai  adânc abis  al
iadului. Cu  toate  acestea,  dacă  mama  noastră  ar
face ceea ce el a sfătui-o să facă, ca preot, care are
de-a face cu Dumnezeu zi de zi și cunoaște voia Lui,
atunci, după căderea trupului ei, ea nu numai că ar
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ajunge  direct  în  paradisul  ceresc,  dar  ea,  de
asemenea, va fi luată în grijă de către templu în casa
sfântă pentru văduve pentru o sfințire și mai mare a
sufletului ei, unde în zilele de Sabat și zilele sfinte
văduvele cele mai pioase sunt servite de îngerii lui
Dumnezeu  și  unde  nici  un  diavol  nu  s-ar  putea
apropia vreodată de un suflet să o seducă.
[13] Aceasta a fost pentru mama noastră ca și cum
Iehova i-ar fi anunțat ei cu fulgere și tunete de pe
Muntele Sinai.
[14] Noi, cei 3 fii,  care am perceput deja intențiile
viclene  ale  slujitorilor  templului,  am  sfătuit-o  pe
mama noastră împotriva a face acestea, dar aceasta
nu a fost de nici un folos și într-un timp scurt, ea a
vândut totul și noi, de asemenea, a trebuit să o ajute
să care banii grei la templu.
[15] Apoi, noi l-am întrebat pe șeful templului foarte
triști ce ar trebui să facem noi avut de fapt, acum,
din  moment  ce  am  fost  aduși  la  starea  de
cerșetori. "Cine ar trebuit să aibă grijă de noi și unde
vom găsi un loc de muncă și pâine?"
[16]  Apoi,  șeful  ne-a  dat  3 monezi  de argint  și  la
fiecare dintre noi un pachet cu câteva relicve, și a
zis: "Din aceste 3 monezi de argint  puteți trăi timp
de 7 zile, și puterea lui Dumnezeu, care este în mod
miraculos  prezentă în  cele  3 pachete sfinte  vă va
ajuta pentru fericirea voastră să reușiți în tot ce veți
întreprinde. Dacă  dețineți  aceste  pachete,  voi  de
asemenea, puteți fura și să jefui, cu toate acestea,
nu  ucideți,  cu  excepția  cazului  de  necesitate,  un
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păgân,  de  asemenea,  bogat  sau  un
samaritean. Acestea  nu  vă  vor  fi  socotite  vouă  că
păcat de Dumnezeu, deoarece prin fapta pioasă a
mamei  voastre,  care  a  fost  extrem de  plăcută  lui
Dumnezeu,  voi  sunteți  îndreptățiți  și  a  sfințiți  ca
îngerii înaintea Lui." Apoi, el a trecut un toiag peste
noi și a spus că a trebuit să plecăm."
 

Capitolul 16 Povestea vieții hoților
[1] La început noi am fost foarte triști, și în timp ce
noi am plâns ne-am dus înapoi în regiunea noastră
pentru a găsi cazare. Noi am găsit, de asemenea un
loc  de  muncă,  dar  care  a  fost  atât  de  groaznic  -
nimic  nu poate fi  mai  teribil. Nu se punea absolut
nici o problemă despre vreun salariu de nici un fel. În
schimbul produselor alimentare, care erau chiar prea
rele pentru porci,  noi  trebuia să muncim din greu,
aproape zi și noapte, și în ciuda întregului nostru zel
noi  am primit  doar  certuri  și  am fost  criticați,  iar
dacă am căutat un alt loc de muncă care putea fi
mai bun, atunci în loc de unul mai bun, a fost chiar
mai rău.
[2] Așa am suferit noi timp de 5 ani lungi, mai mult
decât orice sclav păgân, și din moment ce nu ne-au
dat  nicăieri  un  salariu  sub  formă  de  bani  și,  de
asemenea, pentru că am văzut cum cu nerușinare
am fost  jefuiți  de  toate  bunurile  noastre  de  către
slujitorii  templului  sub  pretextul  de  "a-L  onora  pe
Iehova", și pentru că noi, de asemenea, am ajuns să
vedem mai  mult  și  mai  clar  faptul  că  templul  din
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Ierusalim nu  este  o  casă  a  lui  Dumnezeu,  ci  într-
adevăr  o  vizuină  a  jefuitorilor  și  o  groapă  a
criminalilor,  ne-am  pierdut,  prin  urmare,  toată
credința noastră într-un Dumnezeu, și am considerat
întreaga  învățătură  a  lui  Moise  și  profeții  doar  o
lucrare a oamenilor,  prin care mai multe persoane
inteligente și leneșe au construit o fortăreață solidă
pentru ei înșiși cu mâinile săracilor și ale oamenilor
creduli  orbi,  cu  scopul  de  a  subjuga  oamenii,  să
lucreze pentru ei și, astfel, să se îngrașe într-o viață
plină de plăcere.
[3]  Cu toate acestea am îndrăznit  noi  să furăm în
cursul celor 5 ani mizerabili menționați anterior? Nu,
pentru  că  credința  noastră  într-un  Dumnezeu,
atoatevăzător  ne-a  împiedicat. Dar,  după  această
perioadă de timp, noi am început să ne întrebăm din
ce în ce mai mult, serios, dacă a existat vreodată un
Dumnezeu,  și  din  ce  în  ce  mai  mult  din  toate
experiențele  noastre  am  auzit  cu  voce  tare
răspunsul: nu, nu există nimic - totul este o iluzie și
minciună,  inventată  de  leneși  și  persoane  cu
imaginație pentru binele lor pământesc. Numai noi,
care am devenit  oameni  săraci,  fără vina noastră,
trebuie  să  păstrăm  legile  și  să  credem  într-un
Dumnezeu. Cei  bogați  și  care  muncesc  puțin,  nu
trebuie să facă aceasta pentru că știu că nici măcar
cel  mai  mic cuvânt  nu este adevărat  cu privire  la
Moise și  toți  proorocii. Pentru că dacă ar fi  așa, ar
trebuit să creadă ei înșiși și să respecte legile, care
sunt foarte bune, ca atare, pentru societatea de pe
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Pământ,  dar  cu  toate  acestea,  ele  nu  au  nici  o
valoare morală spirituală în sine, pentru că, dacă ar
avea aceasta, atunci cu siguranță mai ales preoții ar
fi  trăit  strict  în  conformitate cu aceste legi,  ca un
exemplu pentru laicii orbi.
[4]  Pe  scurt,  prin  reflecții  profunde  în  ceea  ce
privește mizeria noastră, și ca urmare a faptului că
toate rugăciunile noastre multe, pe care multe le-am
trimis  până  la  stele,  printre  multe  lacrimi  au  fost
întotdeauna în totalitate fără răspuns, și cu atât mai
mult  când  am  auzit  că  mama  noastră  a  murit
remarcabil  de  rapid  și  foarte  mizerabil  după  ce  a
intrat în acea acasă, și că surorile noastre frumoase
au fost dezonorate aproape până la moarte de către
farisei, toată credința noastră s-a terminat complet,
și am decis să ne răzbunăm pe omenirii răi, și să nu
credem ca nebunii creduli și orbi pentru a-i satisface.
[5]  Am început  să  încălcăm bogățiile  înstăriților  și
prin  șiretenia  noastră  întotdeauna  am  reușit  să
scăpăm  nevătămați. Aceasta  ne-a  dat  cel  puțin  o
anumită  încredere  în  micile  noastre  pachețele,
precum și  pentru câțiva ani  activitățile  noastre au
mers  destul  de  bine. Cu  toate  acestea,  de  data
aceasta nu am fost destul de atenți și am fost prinși,
dar  nouă  chiar  nu  ne  pasă  de  aceasta  pentru  că
suntem deja obișnuiți cu toate tipurile de mizerii și
noi deja ne-am săturat de viață, și fiecare dintre noi
își dorește moartea. Dar, înainte ca, eventual, să fim
legați pe cruce, blestemul cel mai oribil trebuie să fie
rostit  cu  voce  tare  peste  tot  pământul,  peste  toți
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oamenii și alte creaturi, peste soare, lună și stele și
peste puterea naturii, care ne-a chemat la o astfel
de  viață  mizerabilă. Noi  vom arăta  oamenilor  cum
stau lucrurile cu unicul lor Dumnezeu adevărat, cu
legile  Lui  și  preoții  Lui,  și  cum  și  cât  de  mult
valorează acestea.
[6] Cu toate acestea până acum nu am comis nici o
crimă, asta. Deoarece noi, cei mizerabili am acordat
tuturor viața lor mizerabilă și nu am vrut să eliberăm
pe nimeni din marea sa mizerie lui mare Dar oricine
a vrut să ne reziste în stradă, a fost scump bătut,
pentru că fiecare picătură de sânge milostiv a inimii
noastre ne-a părăsit deja cu mult timp în urmă. Într-
adevăr,  dacă  vreodată  am  putea  distruge  toți
oamenii  de  pe  întregul  Pământ  dintr-o  singură
lovitură,  atunci  ar  însemna o  ușurare  foarte  mare
pentru noi, și apoi un Dumnezeu sau altul dur și surd
va trebui să adune din nou pentru tiranica sa plăcere
alți oameni mizerabili, din bălți și mlaștini.
[7] Acum Tu știi totul, Domn severă și judecător, și
Tu ne poți judeca, pe noi mizerabilii,  cum Îți place
dar  înainte  amintește-Ți  cine  și  ce  este  de  vină
pentru nefericirea noastră. Noi am vorbit cu adevăr
deplin, sincer și deschis așa cum Tu ne-ai cerut."
 

Capitolul 17 Furia și bunele intenții ale
hangiului

[1]  După  ce  unul  dintre  hoți  Mi-a  spus  aceasta,
hangiul precum  și  Kado  și  bătrânul  Apollon,  au
bătut din palmele lor de 3 ori deasupra capului lor, și
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el  a  spus:  "Nu,  Doamne  și  Învățătorule,  auzind
aceasta despre fariseii din Ierusalim foarte mult mi
se umple mintea mea întreagă, cu mânie și furie, și
eu chiar nu înțeleg cum un Dumnezeu, despre care
Tu ne-ai învățat în modul cel mai sincer și activ, se
poate uita la astfel de urâciuni atât de mulți ani, cu o
răbdare  de  neconceput  și  cum  El  poate  permite
astfel  de  crime.  Comparativ  cu  acei  preoți,  acești
hoți și tâlhari stradali sunt îngeri adevărați.
[2] Într-adevăr, dacă acesta este motivul pentru care
acești  trei oameni sunt într-o stare mizerabilă, așa
cum  această  persoană  ne-a  mărturisit,  atunci  în
primul rând, acei funcționari mizerabili ai templului,
care acționează mai rău decât furiile păgâne, merită
să fie distruși dintr-o singură lovitură, și pe de altă
parte acești 3 oameni nu merită nici o pedeapsă, ci o
recompensă,  deoarece  faptul  că  aceștia  sunt  în
această  condiție  de  acum  în  fața  noastră,  cu
siguranță  nu poate  fi  învinuit  nimeni  altcineva,  cu
excepția  acelor  preoți  condamnabili  care  se  lasă
onorați  și  venerați  pretutindeni  ca  slujitori  ai
unicului,  singur  Dumnezeu  adevărat,  dar  ca  ființe
umane  ei  depășesc  în  mare  măsură  până  la  cer
toate  fiarele  sălbatice  și  animalele  de  pradă  din
păduri și deșerturi.
[3] Doamne și Învățătorule, cu siguranță ar fi timpul
acum să-i elibereze o judecată distrugătoare peste
această rasă cu adevărat infernală, deoarece acești
cei mai răi dintre cei răi trebuie să fi comis atât de
multe  urâciuni  față  de  semenii  lor  că  nici  o  ființă
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umană nu poate rosti numărul lor. Dar mie chiar îmi
pasă cu adevărat de acești 3 oameni, și eu nu voi
impune o pedeapsă peste ei, ci îi  voi elibera, și ei
trebuie  și  vor  avea  o  cazare  bună  în  casa  mea
pentru tot restul vieții lor și vor fi mereu de partea
mea  ca  credincioși  martori  atunci  când  acești
demoni din templul din Ierusalim vor trebui înfruntați
în  modul  cel  mai  puternic. Doar  lasă  unul  dintre
acești preoți iudei să vină la mine acum din nou -
așa cum se întâmplă de multe ori  - cu o plângere
despre cineva de la care el încă mai are de colectat
o zecime. Apoi am să-i spun eu cu siguranță despre
ce este vorba și  la ce fel  de dreptate se poate el
aștepta de la mine. Și odată ce eu voi părăsi această
viață  temporară,  atunci  fiul  meu drag Kado va ști
cum să continue în același spirit."
[4] Apoi, el amabil s-a întors la cei 3 hoți și a spus:
"Sunteți  mulțumiți  de  judecata  mea,  și  vreți  să
acceptați oferta mea?"
[5]  Cel  care deja a vorbit înainte, a spus: "Ei bine,
astfel printre neamuri, încă există oameni adevărați,
care  nu  mai  pot  fi  găsiți  deloc  printre  iudei,  care
insolenți se numesc poporul ales al lui Iehova și copii
ai  lui  Dumnezeu, dar prin faptul acesta ei  sunt, în
realitate, copii ai tuturor demonilor. Cu mare plăcere
și  o  inimă  foarte  recunoscătoare  noi  acceptăm
ofertata și dorim să te servim mai loial decât cel pe
care l-ai considerat robul tău cel mai loial. De acum
înainte noi vrem să facem bine, pentru că aceasta
este bine, și alegem adevărul, datorită adevărului ca
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un ghid pentru viața noastră viitoare. Acesta nu va fi
un  iadul  -  care  este  în  conformitate  cu  iudeii  o
pedeapsă pentru păcatele sufletelor  dincolo -  care
ne vor  împiedica  să  facă  rău,  și  nu  va  fi  raiul  ca
răsplată  veșnică  pentru  suflete  pentru  faptele  lor
bune, aceasta ne va îndemna să facem ceea ce este
bun și adevărat, iar ceea ce este bun și adevărat în
sine va fi  Raiul  nostru cel  mai adevărat,  și  noi  ne
vom  strădui  cu  zel,  cu  toată  puterea  noastră  să
facem acesta Raiul nostru.
[6]  Cu  toate  acestea,  acum  noi  vă  rugăm  să  ne
eliberați  de  lanțurile  noastre,  pentru  că  noi  într-
adevăr  nu  merităm  să  le  purtăm. Oamenii  cu
adevărat buni vor percepe aceasta, de asemenea, și
un  judecător  drept  ar  trebui  să  pedepsească  mai
degrabă fără milă pe cei care prin modul lor de a
acționa fără milă s-au făcut criminali de oameni, și
nu atât de mult criminalii care - din cauza necesității,
disperării  și  mâniei  față  de  nelimitatele  și
nerușinatele  răutăți  ale  oamenilor  -  au  fost  doar
forțați să acționeze ca atare, este adevărat, rău în
sine, dar aceasta, cu siguranță ar trebui să fie scuzat
pentru oameni ca noi.
[7] O, cât de mulți zac în temnițe, care, socotind din
copilăria lor, cu siguranță nu au fost vinovați câtuși
de  puțin  că  au  devenit  infractori,  deoarece  ei  au
devenit infractori, fie din cauza unei educații greșite
sau în același mod cum am devenit noi.
[8]  Dacă un Dumnezeu extrem de bun,  înțelept și
drept ar exista, atunci El, de asemenea, ar trebui să
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realizeze  aceasta. Și  cu  atotputernicia  Sa,  El  ar
trebui  să  pedepsească  acei  oameni  care  sunt
principala cauză că oamenii devin din ce în ce mai
răi și care vor continua să fie cauza pentru o lungă
perioadă de timp, până la sfârșitul probabil al lumii și
al timpului său rău. Dar marii și puternicii diavoli în
formă de ființe umane sunt chiar și pentru cele mai
mari  fapte  abominabile  ale  lor  aproape  niciodată
vizibil  pedepsiți  de  Dumnezeu  ca  un  exemplu
înfricoșător pentru alții care sunt la fel ca ei, dar ei
trăiesc o viață complet liberă și întotdeauna extrem
de onorată și bogată și poate în plus încă comit o
faptă  abominabilă  nepedepsită  după  alta. Dacă
acesta este cazul,  atunci  cu adevărat  nu putem fi
învinuiți  dacă am afirma că niciodată nu a existat
sau  nu  poate  exista  un  Dumnezeu  adevărat  cum
Scripturile  lui  Moise  și  ceilalți  profeți  ni-L  descriu
pentru noi, și că o putere pământească sau alta, pe
care  noi  oamenii  nu  o  cunoaștem,  prin  influența
soarelui,  lunii,  planetelor,  stelelor  și  a  altor  4
elemente, ne-au produs pe noi oamenii jalnici și, de
asemenea, toate celelalte ființe și lucruri, fără voia
lor,  iar  acest  lucru  este  mai  mult  sau  mai  puțin
modul în care noi am ajuns în existență prin puterile
brute  ale  naturii,  care  cu  siguranță  sunt  la  fel  de
puțin  conștiente  de  ele  însele  cum  omul  este
conștient de modul în care corpul său crește, de cum
tot felul de fire de păr sunt produse pe pielea lui și
de paraziții care-l deranjează. Din acest motiv, este
un prost cel care găsește cumva plăcere în viața lui
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atât de mizerabil  aranjată și întotdeauna-perisabile
și care în plus este recunoscător în smerenie deplină
și  profundă dăruire  pentru acest  tip  de viață  unui
Dumnezeu care nu există nicăieri.
[9]  Da,  o  persoană  bună  ar  trebui  să-L  caute  pe
Dumnezeu  -  și  dacă  el  L-a  găsit  și  a  ajuns  să
cunoască de la El de ce a fost pus în această lume
mizerabilă, și dacă într-adevăr există pentru suflet,
ca  atare,  o  continuare  a  vieții  de  cealaltă  parte,
atunci el ar trebui să-I mulțumească, de asemenea,
cu toată dragostea inimii lui pentru o astfel de viață
și existență, care poartă mari destine în sine, care
pot fi  dovedite. Dar unde astfel  de căutători  pot fi
găsiți  pe  Pământ,  care  au  reușit  cu  adevărat  în
găsirea acelui Dumnezeu pe undeva?
[10] Și dacă oamenii L-au găsit pe undeva, așa cum
în mod repetat se poate citi în Scripturi, atunci de ce
El nu s-a lăsat să fie găsit de noi oamenii din aceste
vremuri? Suntem noi, poate, mai puțin umani decât
oamenii  care  au  fost  menționați  în
Scripturi? Desigur,  toți  oamenii,  la  nașterea lor,  au
fost ființe extrem de nevinovate în mod similar. Cine
altcineva poate fi  învinuit cel mai mult că oamenii
din  prezent  au  devenit  astfel  de  ființe  jalnice,  cu
excepția exact a acelui Dumnezeu, care s-a lăsat să
fie găsit și cunoscut de oamenii din cele mai vechi
timpuri, dar noi, urmașii lor, nu L-am mai auzit sau
văzut  pe  El? Și  noi,  oamenii  slabi,  suntem  lăsați
complet liberilor tirani puternici fără inimă, și, astfel,
întregii mizerii."
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Capitolul 18 Religia celor 3 tâlhari

[1] Da, noi săracii oameni căutători suntem forțați la
o credință oarbă de diferite puteri, cu focul, sabia și
crucea,  dar  tiranii  pot  face ce vor  ei,  nepedepsiți,
deoarece ei sunt mai presus de lege. Dar eu întreb
intelectul  uman  pur  dacă  aceasta  ar  fi,  de
asemenea, drept în cazul existenței unui cu adevărat
extrem  de  bun,  înțelept,  atotcunoscător  și
atotputernică Dumnezeu, pentru care toți oamenii ar
trebui  să  fie  egali,  din  moment  ce  aceștia  sunt
lucrarea Lui  și  nu propria  lor  muncă. Dacă ei  sunt
acum mult mai degenerați decât înainte, pot fi ei de
vina? Sau poate fi cineva învinuit dacă acesta este
scos din corpul mamei sale în această lume oarbă și
surdă, și trebuie să trăiască apoi o viață mizerabilă?
[2]  Oh,  oh,  prieteni,  pentru un gânditor,  există  cu
siguranță  de  1.000 de ori  mai  multe  motive  de  a
pune la îndoială existența unui Dumnezeu decât să
creadă în ea. Dar, cu aceasta noi încă nu vrem să
pretindem  definitiv  și  cu  toată  convingerea  că
fiecare  credință  într-un Dumnezeu este  o  amăgire
deșartă, care a fost inventată de fantezia oamenilor,
pe  care  Ei  au  prezentat-o  celor  creduli,  oamenilor
orbi intelectual ca adevărul deplin prin toate tipurile
de magii, cu scopul de a-i face pe ei mai ușor să le
fie servilă.
[3]  Odată ce marea majoritate  a  oamenilor  a  fost
convinsă,  a  fost  inutil  pentru  câțiva  oameni  cu
gândirea mai  clară să se opună înșelării  masive a
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națiunii,  care  a  fost  aranjată,  iar  pentru  a  nu  fi
torturat  în  modul  cel  mai  crud  ca  un  călcător  al
adevărul o dată determinat, toată lumea a trebuit să
danseze și să sară în conformitate cu tonul care le
era cântat în mod continuu cu o față și o voce teribil
de  amenințătoare  de  către  așa-zișii  învățători
religioși. Și dacă cineva a avut îndrăzneala de a pune
întrebări  suplimentare  unor  astfel  de  învățători
religioși  despre  Ființa  lui  Dumnezeu,  atunci  el  cu
siguranță a primit un răspuns care ar trezii  morții,
așa cum este, fără îndoială, cazul cu toate castele
preoțești din zilele noastre, cu neamurile, precum și
cu iudeii.
[4] Și dacă cineva ar căuta în secret și ar cerceta pe
cont  propriu  despre  existența  unui  Dumnezeu,
atunci  el  ar  fi  găsit  la  fel  cum noi  am găsit,  doar
aceleași  forțe  lucrătoare  mute  ale  marii  naturi,  și
apoi el ar renunța, fiind convins că tot deranjul lui a
fost inutil.
[5] Din moment ce până acum noi am avut onoarea
de  a  experimenta  aceasta  noi  înșine,  noi,  de
asemenea, nu putem fi învinovățiți pe seama acestui
punct de o ființă umană inteligentă atunci când noi
în  aceste  condiții,  nu  putem  crede  într-un
Dumnezeu, și  nici  într-o viață continuă a sufletului
uman după  moartea  trupului. Ceea  ce  credem noi
este  că,  de  fapt,  nimic  nu  poate  pieri  în  marea
natură,  doar  își  poate  schimba  forma. Dar,  dacă
forma  noastră  umană  prezentă  ar  avea,  de
asemenea,  în  forma  sa  alta,  fără  îndoială,  foarte
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împărțită,  cu  o  gândire  și  o  conștiință  proprie,
aceasta este o altă întrebare.
[6]  Pe  scurt,  noi  am  explicat  suficient  motivele
noastre  de  ce  ne  îndoim  de  existența  unui
Dumnezeu și  de  ce  noi  ca  oameni  dorim doar  să
căutăm și, de asemenea să găsim de acum înainte
raiul adevărat, în adevăr și bunele sale rezultate. În
această explicație,  noi  acum cu credință și  adevăr
deplin v-am arătat că noi nu ascundem nimic, și așa
noi te rugăm din nou, primar al acestui oraș, să ne
eliberezi de lanțurile noastre."
[7]  Atunci  hangiul  a  poruncit  slujitorilor  lui  să
slăbească lanțurile celor 3, ceea ce, de asemenea, s-
a întâmplat imediat. Apoi cârciumarul a lăsat ca cei
3  să  fie  duși  într-o  altă  cameră  pentru  a  li  se  da
mâncare și  băutură, și să li  se dea, de asemenea,
haine curate pentru că hainele lor erau deja într-o
stare jalnică.
 

Capitolul 19 Despre îndrumarea oamenilor
[1] Numai după ce cei 3 stăteau veseli într-una din
camerele următoare, hangiul mi-a spus: "Doamne și
Învățătorule,  ce  părere  ai  despre  aceste  cu
siguranță,  bine-fondate  cuvinte  ale  acestor  3
oameni? Nu, eu am auzit deja foarte multe și chiar
am citit filosofii noștri, dar niciodată nu am dat peste
ceva  mai  solid  de  atât. Chiar  și  cu  cea  mai  bună
voință și cea mai bună credință, cu adevărat nimic
nu poate fi spus împotriva acestora - nimic împotriva
lucrurilor individuale, nici despre lucrurile generale,
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pentru că exact aceasta este situația în  care este
umanitatea,  în  general,  și,  adesea,  de  asemenea,
mai mult în particular. Și acum eu sunt cu siguranță
extrem de curios de modul în care Tu vei scuza sau
justifica acest lucru."
[2] Eu am spus: "Nici unul dintre voi nu ar trebui să
fie  îngrijorat  de  aceasta  pentru  că  Eu  Însumi  am
făcut  să  se  întâmple  pe  socoteala  câtorva  iudei
ortodocși templieri, care stau în camera de alături –
ei au ajuns în această noapte de la Ierusalim și au
închiriat-o  pentru  o  câteva  zile.  Ei  au  ascultat  cu
urechea lor ascuțită la perete toate lucrurile care s-
au  spus,  în  sală  despre  ei,  și  vorbitorul  i-a
caracterizat  cu  glas  tare  exact  așa  cum  sunt. Și
aceasta a fost bine.
[3]  Acești  iudei  au  venit  aici  pentru  a  colecta  cu
ajutorul  tău  o  zeciuială,  care  este  depășită. Dar
acum tu cu siguranță vei ști ce fel de ajutor le vei
da. Când acești 3 oameni își vor fi recăpătat puterea
lor, atunci lăsă-i să fie aduși aici din nou, atunci noi
în continuare vom aranja și termina problema într-un
mod bun.
[4]  Cârciumarul  și,  de  asemenea  Kado au  spus:
"Noi deja credeam că acest lucru ar putea fi cazul,
dar nu am avut curajul să spunem cu voce tare, în
primul rând pentru că nu am vrut să-i lăsăm pe cei 3
să știe de Tine prematur, iar în al doilea rând pentru
că cuvintele vorbitorului  aveau nevoie de serioasa
noastră  atenție  și  noi  am  vrut  să  vedem  cât  de
departe mintea ascuțită a omului  poate ajunge. Și
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într-adevăr,  văzut  din  punct  de  vedere  pur  uman,
vorbitorul  a  avut  dreptate,  de  asemenea,  în
descrierea  relațiilor  dintre  Creator  și  creație,
deoarece  pentru  mintea  noastră  umană  este  cu
adevărat greu de înțeles cum ai fi putut să aștepți o
așa  lungă  perioadă  de  timp  pentru  o  viitoare
revelație  despre  Tine,  voia  Ta  și  scopul  Tău  cu
oamenii, și să lași nenumărați dintre ei să se piardă
în cea mai adâncă noapte a vieții. Și câți se vor mai
pierde,  fără a ajunge să știe  nimic despre Tine. Și
chiar dacă ei vor ști de la propovăduitorii învățăturii
Tale că Tu Însuți ai venit pe acest pământ în forma
unei  ființe  umane  și  că  ai  arătat  oamenilor  calea
spre viața veșnică a sufletelor lor, vor crede ei la fel
de ferm cum credem noi  acum că este exact  așa
cum mesagerii Tăi le vor spune?"
[5]  Eu am spus:  "Deși  voi,  ca  ființe  umane  aveți
dreptul de a vorbi, întreba și a avea părerea voastră
despre aceasta, dragostea Mea, înțelepciunea Mea și
a ordinea Mea vrea de la Mine ca și Creator să ofer
întotdeauna ființelor  Mele  create  ceea ce  este  cel
mai necesar pentru ele în fiecare moment.
[6]  De la  primul  om de pe acest  Pământ  până în
acest moment, oamenii nu au fost lăsați niciodată,
fără nici o revelație care a ieșit din Mine - nici măcar
pentru  1  an  -  dar  întotdeauna  într-o  asemenea
manieră încât voința lor  liberă să nu fie încălcată,
deoarece  omul  fără  acea  voință  liberă,  nu  ar  fi  o
ființă umană, ci doar o mașină a voinței Mele.
[7] Acesta este motivul pentru care, de asemenea,
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mintea  a  fost  dată  omului  ca  o  lumină  bună,  cu
scopul de a-L căuta pe Dumnezeu și voia Lui, ceea
ce a fost, de asemenea, făcut de multe persoane, în
toate timpurile, și cu zel drept ei, de asemenea au
găsit ce căutau.
[8] Faptul că Dumnezeu nu se lasă atât de ușor găsit
așa cum mulți oameni ar dori, are următorul motiv
foarte înțelept: dacă oamenii ar găsi cu puțin efort
ceea ce caută, atunci lucrul pe care l-au căutat în
curând nu ar mai avea multă valoare pentru ei și ei
ar  face  puțin  efort  să  caute  și  să  cerceteze  în
continuare. Ei  ar  deveni  leneși,  și  atunci  comoara
spirituală, care a fost găsită atât de ușor și de rapid
ar  fi  chiar  mai  puțin  folositoare  pentru  ei  decât
atunci când ar trebuit să caute acea comoară în mod
continuu și cu nerăbdare și pe care ei o pot găsi în
această  lume  numai  rareori  complet  și  cu  mult
efort. De  aceea,  mari  revelații  se  întâmpla  doar
foarte  rar,  astfel  ca  oamenii  să   trebuiască  să
depună efort ei înșiși în frica nopții sufletului lor, în
căutarea cu tot zelul a adevărului etern, și astfel a
Mea.
[9] Faptul că oamenii din această lume, în timp ce
caută,  ajung  foarte  des  pe  toate  felurile  de  căi
laterale și, de asemenea, în toate tipurile de situații
neconfortabile este un rău pământesc, într-adevăr,
dar acest lucru nu este rezultatul  căutării  serioase
active,  ci  vine  din  lenea  mizerabilă  din  timpul
căutării, care este un rod al iubirii lumești prea mari
și al dragostei de sine prin care oamenii doresc să
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facă lupta pentru împărăția spiritului cât mai plăcută
posibil  pentru  ei  înșiși. Atunci  când  alte  persoane
care sunt încă mai leneșe observă aceasta, în curând
și  ușor  ei  vor  spune celor  care  caută  într-un mod
călduț:  "Hei,  voi  faceți  mult  efort  pentru  a  căuta
ceea ce noi am găsit deja atât de ușor de o lungă
perioadă de timp. Dacă doriți să ne credeți și să ne
slujiți  și  să  ne  dați  mici  daruri  în  locul  căutării  și
cercetării  voastre  independente  zadarnice,  atunci
noi  vă  vom spune cu credincioșie  tot  ceea ce am
găsit noi ușor și rapid."
[10]  Ei  bine,  acum,  pentru  căutătorii  leneși  și
evitători de efort, o astfel de ofertă este binevenită,
ei iau și cred ceea ce acești alții le spun cu o față
serioasă. Fiind ajutați de tot felul de minuni false și
semne  pe  care  căutătorii  încă  mai  leneși  al
adevărului le-au inventat, ei le prezintă acestea, cu
tot felul de ceremonii orbilor pentru beneficiul bunei
lor  vieți  pământești. Deci,  în  aceste moduri,  există
multe  tipuri  de  superstiții,  minciuni,  înșelăciuni  și
lipsa totală de iubire, și prin aceasta tot răul dintre
oamenii de pe Pământ.
[11]  Acum,  desigur,  vă  întrebați  de  ce  Eu  permit
acest lucru. Iar Eu vă spun: motivul pentru care Eu
permit  acest  lucru,  este  faptul  că  este  mai  bine
pentru un suflet omenesc, care este leneș să caute
în  mod  serios,  să  creadă  totuși  în  ceva,  și  din
această credință să adere la o anumită ordine decât
ca  el  să  fie  complet  mort  în  lenea  și  fuga  sa  de
muncă. Odată  ce  înșelăciunea  și  asuprirea  vor
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merge prea departe, atunci cei creduli sunt în primul
rând forțați  de necesitate a căuta, independent, în
continuare  adevărul. Ei  observă  înșelăciunea,
renunță la lenea lor, încep să caute în mod serios și
nu evită lupta - și de la faptul acesta, vor ajunge în
curând la multe tipuri de lumină. Și în al doilea rând,
după aceasta, o revelație recentă dată de Mine, care
este dăruită unei persoane ce a fost înșelată atât de
mult  timp și  care  a  devenit  prin  faptul  acesta  un
căutător zelos, este nespus de mult mai bine venită,
și este, de asemenea, mult mai eficientă în a scăpa
de superstiția veche.
[12]  Acum Eu  v-am explicat  foarte  clar  de  ce  Eu
permit atât de multe lucruri  printre oamenii  de pe
acest Pământ în funcție de propria lor voință, care
nu  pare  bune  și  înțelepte,  în  fața  scaunului  de
judecată al oamenilor, dar, adânc în esență ele sunt
foarte bune și înțelepte.
[13] Până aici pentru ceea ce vă îngrijora. Dar acum
să vină cei 3 din nou, și eu voi vorbi cu ei."
 
Capitolul 20 Nojed întreabă despre adevărata

religie 
[1] Cârciumarul i-a chemat pe cei 3 imediat, și astfel
ei au venit îndată. Ei erau într-o formă mai bună și,
astfel,  de  asemenea,  mai  veseli,  și  au  mulțumit
hangiului  pentru  marea  prietenie  pe  care  el  le-a
arătat-o.
[2]  Și  vorbitorul  a  întrebat  dacă  el  ar  mai  putea
adăuga încă câteva cuvinte de mulțumire.
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[3]  Cârciumarul a  spus:  "Vorbește,  dar  fi  scurt,
pentru că veți auzi și experimenta acum ceva foarte
important, care va fi în marele vostru beneficiu."
[4] Vorbitorul, al cărui nume a fost  Nojed, a spus:
"Prietene,  și  cel  mai  nobil  dintre  oameni,  mă  voi
gândi la aceasta, pentru că dorința ta va fi de acum
o comandă pentru noi. Din moment ce noi am găsit
o persoană adevărată în tine ca păgân, și în plus o
înțelepciune care este unită cu bunătatea adevărată,
care de fapt nu mai poate fi găsită printre iudei, ne-
am gândit la zeii  voștri  și  am ajuns la ideea că la
urma  urmei  aceștia  ar  putea  fi  mai  mult  de  o
fabulă. Noi  cu  bucurie  dorim  să  devenim  mai
familiarizați  acum cu învățătura voastră,  cu scopul
de a aduce ofrande zeilor voștri și, de asemenea,  să
le dăm toată cinstea.
[5] Pentru că acest lucru eu cred: religia, în care cei
mai buni oamenii pot fi găsiți, de asemenea, trebuie
să fie cea mai bună și mai adevărată în sine. Religia
noastră într-adevăr nu este așa, pentru că oamenii
care au fost născuți și crescuți în ea, cu siguranță,
sunt  acum cei  mai  răi  care  pot  exista  oriunde  în
lumea  largă. Cele  mai  bune  națiuni  iau  în
considerare și recunosc preoții lor, în general, ca o
ciumă adevărată pentru oameni. Și o religie al cărei
pântec produce numai tigrii adevărați și hiene și lupi
și urși în loc de oameni buni și înțelepți, nu poate fi
un  bună,  și  chiar  mai  puțin  o  învățătură
adevărată. Ce  crezi,  prietene  nobil  al  oamenilor,
despre această idee a noastră?"
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[6]  Cârciumarul a  spus:  "Prietenii  mei,  despre
această  problemă,  ar  trebui  să  vorbiți  cu  acest
Prieten, care stă aici, lângă mine, pentru că El este
nespus de mult mai abil și mai înțelept decât mine și
toți grecii, indiferent cât de buni și înțelepți ei sunt."
[7]  Nojed a spus: "Dorința ta este poruncă pentru
noi. Deși acest Om și Domn este în conformitate cu
aspectul său, de asemenea, un iudeu, dar El poate a
devenit  foarte  înțelept  după  contactul  cu  grecii,
pentru că, dacă El ar fi un învățător al templului, ar fi
păcat să irosim cuvinte despre El, indiferent de cât
de clare și adevărate ar putea fi."
[8] Apoi el s-a întors către Mine și a spus: "Dacă Tu
nu ești un discipol al templului și dacă Tu poate ai
căutat  și,  de  asemenea,  ai  găsit  ceea  ce  este
adevărat și bun la fel de mult cum și noi am căutat
acum și  sperăm să găsim într-un fel,  atunci  dă-ne
părerea Ta despre ideile pe care le-am rostit cu voce
tare. Nu  suntem noi  drepți  să  căutăm adevărul  și
bunătatea  numai  acolo  unde  ne-am  găsit  oameni
buni și înțelepți?"
[9]  Eu am spus:  "Da sigur,  dar  cu  toate  acestea,
religia lui Moise este singura adevărată, deși în acest
moment  a  fost  atât  de  mult  călcată  în  picioare și
distrusă de porcii din templu ca în timpul vechiului
Babilon și Ninive și încă alte foste orașe ale curvei.
[10] Crede-Mă: Iehova al nostru este din eternitate,
singurul  adevărat,  bun,  viu  Dumnezeu și  niciodată
nu a ratat să răspundă rugăciunilor celor care fără să
se îndoiască au crezut în El, au păzit poruncile Lui și,
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prin  urmare,  de  asemenea,  care  L-au  iubit  mai
presus  de  toate  și  pe  aproapele  lor  ca  pe  ei
înșiși. Chiar  dacă  El  uneori  întârziate  să  răspundă
rugăciunilor  complet,  cu  scopul  de  a  purifica
sufletele tot mai mult, dar El încă nu a ratat să le
răspundă complet și întotdeauna le-a îndeplinit, de
multe ori într-un moment în care cei care s-au rugat
pentru aceasta s-au gândit la aceasta cel mai puțin.
[11] Voi înșivă – Eu știu aceasta foarte bine - v-ați
rugat de multe ori în nevoia voastră lui Dumnezeu ca
El să ia mizeria voastră, dar pentru că voi anterior ați
trăit în mare bogăție ca oameni ce au fost la mare
cinste, iar prin aceasta v-ați  manifestat astfel fizic și
spiritual  lenea  în  toate  privințele,  El  v-a  lăsat  să
treceți printr-o școală serioasă și grea a vieții pentru
câțiva  ani,  astfel  încât  să  experimentați  numai
atractivitatea vieții pământești, ci ca, de asemenea,
voi înșivă să vă confruntați cu amărăciunea sa, astfel
ca de atunci să căutați în voi înșivă și să ajungeți să
cunoașteți valoarea reală a vieții și scopul său.
[12] Acum, ați gustat cupa de viață amară până la
ultima  picătură  și  ați  devenit  astfel  oameni
adevărați,  profunzi  gânditori,  capabili  să  absoarbă
adevărata  vie,  lumină  dumnezeiască  a  vieții  din
ceruri,  și  astfel  Dumnezeu  a  răspuns  în  acest
moment rugăciunilor voastre, acum că aveți nevoie
de ajutorul lui cel mai mult.
[13] Și ce a făcut El acum pentru voi, El a făcut deja
foarte credincios pentru o mulțime de oameni atunci
când, în nevoia lor crezând într-adevăr, s-au întors la
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El,  și,  prin urmare, voi  mai puteți  spune că religia
iudeilor adevărați  este falsă și  neadevărată,  iar  că
religia  a  tuturor  păgânilor  cu  siguranță  este
adevărată.
[14] Voi credeți că, probabil, acest hangiu, care este
un patrician în acest oraș, v-ar fi arătat milă, dacă el
încă mai era un păgân? Oh, absolut nu. Ca un păgân
v-ar fi tratat cu toată claritatea legii romane. Dar, din
moment ce el, împreună cu toată casa lui, în inima
lui nu mai este un păgân, ci un iudeu adevărat, la fel
că Avraam, Isaac și Iacov, prin urmare, el la sfatul
Meu v-a făcut binele, de care vă bucurați deja acum
și vă veți bucura și mai mult în viitor. Puteți vedea
aceasta?"
 

Capitolul 21 Circumstanțele familiei lui
Hiponias, tatăl celor 3 hoți

[1] Nojed a spus: "O, prieten înțelept, aceasta pare
a fi foarte aproape de adevăr, și, de asemenea, va fi
așa, pentru că este scris că hotărârile lui Dumnezeu
sunt  nedescoperite  și  îndrumarea  și  căile  Lui  de
nepătruns.  Dar  de ce au fost  mama noastră,  care
întotdeauna a acționat și trăit strict în conformitate
cu legile din templu, și,  de asemenea, cele 4 cele
mai  inocente  surori,  atât  de  complet  părăsite  de
Iehova? Dacă învățătura templului este o învățătură
complet distrusă și călcată în picioare, cum ar putea
mama noastră și săracele noastre surori inocente să
fie învinovățite pentru aceasta? După cum am auzit
noi ca un fapt stabilit, mama noastră a murit la scurt
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timp după intrarea ei  în acea casă frumoasă a lui
Dumnezeu - probabil otrăvită - și surorile noastre au
fost  violate  imediat,  și  cine  știe  ce  altceva  s-a
întâmplat cu ele. Ar putea bunul și foarte înțeleptul
Dumnezeu al iudeilor, de asemenea, să fie încântat
de faptul acesta, din moment ce El l-a permis? Dacă
Tu poți, de asemenea, să ne asiguri despre aceasta,
noi,  de  asemenea,  dorim  să  rămânem  fermi
credincioși iudei."
[2]  Eu am spus: "Oh, nimic nu este mai ușor decât
aceasta  -  atunci  ascultă:  tatăl  tău,  al  cărui  nume
este Hiponias, precum și al celui mai mare dintre voi,
era un iudeu care a fost convertit la iudaism, după
învățătura  mai  pură  a  samaritenilor.  Lui  nu  i-au
plăcut ceremoniile goale și tot felul de alte înșelătorii
ale  templului. Dar,  din  cauza  aceasta,  el  a  avut
întotdeauna  probleme  cu  soția  lui,  care  la  fel  ca
surorile  tale  care  au  devenit  la  fel  ca  ea,  era
adevărați  proști ai  templului. Astfel,  cinstitul vostru
tată a murit de durere, și pe patul de moarte el s-a
rugat lui Dumnezeu să lase ca soția sa și fiicele sale
să vadă, chiar din această viață pământească, că nu
mergeau pe căile Lui, ci pe căile prințului minciunii și
al  puterii  morții. Și  Dumnezeu a răspuns rugăciunii
tatălui vostru, care întotdeauna a fost în întregime
dedicat cu fidelitate Lui în adevăr.
[3]  Și  ce  mijloace ar  putea fi  mai  potrivite  și  mai
bune pentru acele 5 femei, care așteptau mântuirea
lor în întregime din templu, decât a le lăsa să guste
mântuirea superioară a templului? Este adevărat că
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viața pământească a mamei tale, care a fost cel mai
mare templu al prostiei, s-a încheiat în templu, dar
astfel ea a revenit în totalitate la adevărata credință
a soțului ei căruia ea i-a dăruit atât de multă durere,
și ea a învățat să disprețuiască faptele din templu,
cu toată inima ei. Și surorile tale curând au ajuns să
cunoască  mai  îndeaproape  -  prin  propria  lor
experiență și cu o mulțime de lacrimi - despre îngerii
lui Dumnezeu, care le slujeau, și au ajuns repede să-i
deteste  foarte  mult. Ca  urmare  a  unei  hotărâri
superioare și  a permisiunii  lui  Dumnezeu,  ele sunt
acum complet sănătoase și pline de dreapta credință
și  de  încredere  în  singurul  Dumnezeu  adevărat  a
iudeilor în Essaea, în casa hangiului marelui han  din
piață, în care cu o anumită ocazie vă puteți întâlni și
vorbi cu ele. Dar astăzi este abia ziua a 4-a de când
ele au fost aduse acolo de 2 arhifarisei, împreună cu
multe  altele  pentru  vindecare.  Toate  detaliile
suplimentare veți fi putea să le auziți în timp util din
la gura lor.
[4] Și acum încă mai poți pretinde în continuare că
Dumnezeul  iudeilor  este o inventată,  goală fabulă,
acum că știi toate acestea?"
[5] Nojed a spus: "Prietene, Tu ești un profet, noi Te
credem, și credem acum, de asemenea, din nou în
Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov. Căci dacă Tu
nu  ai  fi  un  profet,  umplut  cu  Spiritul  lui  Iehova,
atunci  Tu  nu  ai  putea  ști  atât  de  precis  numele
noastre  și  chiar  mai  puțin  secretele  circumstanței
vieții  noastre. De  aceea,  toată  cinstea  din  nou
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singurului Dumnezeu adevărat al iudeilor, care, prin
grija  Lui,  ne-a  făcut  într-un  mod  minunat  ființe
umane  adevărate. În  ce  țară  ai  devenit  Tu  un
profet? Ești tu, de asemenea, un samaritean?"
 

Capitolul 22 Despre destinul oamenilor 
Eu am spus: "Ascultă, Nojed, și, de asemenea, frații
tăi Hiponias și Rasan. Eu nu sunt un samaritean cum
vrei tu să spui și înțelegi, și totuși, Eu, de asemenea,
sunt un samaritean, la fel cum Eu, de asemenea, nu
sunt un iudeu, și totuși, Eu încă sunt un iudeu, și Eu,
de asemenea, nu sunt un păgân, și totuși, Eu încă
sunt un păgân, altfel Eu nu M-aș putut asocia într-un
mod bun cu păgânii. Pe scurt, Eu sunt totul cu totul
și în totul ceea ce, pentru că unde adevărul, iubirea
și bunătatea lucrează complet împreună, acolo Eu,
de asemenea,  sunt  cu toată lumea de pe întregul
Pământ,  iar  eu  nu  blestem  pe  nimeni  care  se
străduiește pentru adevăr și bunătatea sa.
[2] Cu toate acestea, cel care, din iubire pentru lume
și  dragostea  de  sine,  se  întoarce  cu  spatele  la
adevăr  și  toată  bunătatea,  și,  astfel,  inevitabil
păcătuiește împotriva adevărului și bunătății  sale -
care  este  iubirea  pură  eternă  în  Dumnezeu  -  de
asemenea,  păcătuiește  împotriva  ordinii  lui
Dumnezeu și împotriva justiției sale de nezdruncinat,
și el însuși se blesteamă.
[3] Dar dacă el își dă seama marele său rău, revine
la adevăr și începe să caute adevărul și bunătatea sa
și, de asemenea, începe să acționeze în consecință,
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atunci  blestemul  se  depărtează  de  el,  în  aceeași
măsură  în  care  el  face  adevărul  cu  seriozitate
deplină ca orientare a vieții sale. Apoi, Dumnezeu îl
va lua de braț și-i va lumina din ce în ce mai mult
inima și mintea și va întări voința lui, făcând la fel cu
neamurile, ca și cu iudeii. Și așa Eu sunt, din Spiritul
lui Dumnezeu care se află în Mine, totul în toate, în
neamuri, precum și în iudei.
[4]  Tu,  de  asemenea,  Mă  iei  drept  un  profet
adevărat, și eu Îți spun ție că Eu, de asemenea, sunt
unul,  și  totuși,  din  nou,  Eu nu sunt,  pentru  că  un
profet  a  trebuit  să  facă  ceea  ce  Spiritul  lui
Dumnezeu i-a  poruncit  să facă. Iar  Eu Însumi sunt
Domn și slujitor,  am prescriu căile potrivite pentru
Mine, și nimeni nu poate să Mă facă răspunzător și
să spună: "De ce faci aceasta?" Pentru că Eu însumi
sunt și în Mine Însumi se află adevărul, calea și viața,
iar cel care va acționa în conformitate cu învățătura
Mea și va crede că Eu Însumi sunt adevărul, calea și
viața, și, astfel un veșnic independent, complet liber
Domn, de asemenea, la fel ca Mine va deține viața
veșnică în el însuși.
[5] Căci dacă oamenii de pe acest Pământ doresc să
devină copii ai lui Dumnezeu, ei trebuie să încerce în
orice mod să fie la fel de perfecți ca eternul și sfântul
Tată din Ceruri, care este în El Însuși adevărul etern,
iubirea  și  puterea  veșnică,  și  toată  nesfârșita
bunătate,  dreptatea  și  minunea,  care  rezultă  din
aceasta. Prin  urmare,  este,  de  asemenea,  scris  în
Scriptură: "Dumnezeu la creat pe om după chipul și
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asemănarea Sa, și a suflat suflarea Lui în el, pentru
ca el să devină un viu, suflet liber."
[6] În acest fel, oamenii acestui Pământ nu sunt doar
simple creaturi din atotputernicia lui Iehova, ci copiii
ai  Spiritului  Său, și,  în consecință ai  iubirii  Sale,  și
astfel - cum este, de asemenea, scris - zei înșiși.
[7] Și dacă ei sunt așa - și voința lor, complet liberă,
care nu este limitată de nimic dovedește în mod clar
acest  lucru  -  atunci  ei  sunt,  de  asemenea  domni
complet  liberi  și  judecători  peste  ei  înșiși. Dar  ei
devin perfecți și domni care sunt complet egali  cu
Dumnezeu, doar făcând voia lui Dumnezeu, care cu
credincioșie  le-a  fost  descoperită,  ca  propria  lor
voință prin acționarea în conformitate cu aceasta, în
care ei, de asemenea, sunt complet liberi.
[8] De aceea, lucrarea lui Dumnezeu doar foarte rar
este vizibilă printre oameni, deoarece deja de la bun
început El le-a dat din Sine capacitatea de a se ridica
încet,  din propria lor  putere,  până la cel  mai  înalt
nivel de viață, care este egal cu Dumnezeu.
[9] Astfel, cel care, de îndată ce își folosește mintea
lui, începe să caute adevărul și bunătatea lui și va
acționa,  de  asemenea,  imediat  în  conformitate  cu
ceea ce el a găsit, deja merge pe drumul cel bun, și
Dumnezeu va lumina acel drum pentru el din ce în
ce mai mult și-l va duce la slava sa. Dar cel care, de
asemenea, prin propria voință, devine leneș și care
se va atașa el însuși de această lume și ademenirile
sale - care sunt prezente doar pentru organele de
simț exterioare și perisabile ale omului material sau
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fizic pentru testul voinței sale libere – se va judeca el
însuși din voința sa liberă și se va face el însuși egal
cu moartea și judecata, și prin urmare, el însuși este,
de asemenea, la fel de bine ca și judecat și mort.
[10] Și această moarte este atunci ceea ce voi ați
respins ca concept "Iadul" ca pedeapsă pentru suflet
din cauza păcatelor sale, pentru că voi niciodată nu
ați vrea să evitați păcatul de teama unei astfel de
pedepse,  nici  nu vreți  să sperați  pentru  un rai  ca
recompensă  traiul  în  conformitate  cu  adevărul
cunoscut. Și Eu sunt complet de acord cu voi, pentru
că acest tip de iad într-adevăr, nu există nicăieri, la
fel de puțin ca acel tip de rai. Și totuși, Iadul și Raiul
există, dar nu în afara omului, ci în interiorul lui, în
funcție  de  modul  în  care  el  însuși  se  judecă  în
maniera pe care Eu tocmai v-am prezentat-o acum."
 

Capitolul 23 Despre necesitatea și scopul
ispitelor

[1]  Dacă  această  lume  nu  ar  fi  dotată  cu  toate
ademenirile imaginabile, și ar fi pentru oameni doar
cum  un  deșert  este  pentru  animalele  sălbatice,
atunci  voința  lui  liberă,  care  este  egală  cu  a  lui
Dumnezeu, rațiunea și mintea lui i-ar fi fost date în
zadar. Pentru  că  în  ce  mod  ar  fi  putut  fi  trezită
iubirea  sa,  și,  după  ce  este  trezită,  ce  trebuie  să
dorească și să vrea, și ce ar putea purifica rațiunea
sa și să trezească mintea lui și să o aducă la viață?
[2]  Astfel,  aproape  nesfârșit  de  marea  diversitate,
bună și rea, nobilă sau nu, există numai de dragul
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omului, astfel încât el să poată vedea, să ajungă să
cunoască, să cerceteze, să aleagă și să folosească
eficient  totul. Astfel  din  faptul  acesta,  el  poate
concluziona,  de  asemenea,  că  un  Creator  foarte
înțelept, bun și atotputernic a creat și a aranjat toate
acestea, și atunci când omul, din el însuși, începe să
raționalizeze în felul acesta, atunci Creatorul Însuși
niciodată  nu  ratează  să  se  descopere  mai
îndeaproape omului gânditor, așa cum acesta a fost
incontestabil în orice moment ale omenirii.
[3] Dar, desigur, în cazul în care oamenii merg prea
mult  pe  căi  greșite  și  devin  prinși  în  ademenirile
lumii  și  cred  că  acestea  există  doar  pentru  a-și
asigura  ei  înșiși,  ca  ființe  umane  sensibile  și
gânditoare,  toate  plăcerile  imaginabile  din  lume,
care este bogat dotată cu tot felul de lucruri, și dacă
ei nu descoperă scopul real pentru care au fost puși
în lume, și cine i-a pus în lume, atunci nu poate fi
vorba  de  o  adevărată  revelație,  înaltă  a  lui
Dumnezeu și a voii Sale de dragoste. Aceasta poate
avea  loc  numai  atunci  când  oamenii  încep  să
gândească din cauza a tuturor tipurilor de nevoi și
mizerii,  cel  puțin  până  la  punctul  în  care  ei  vor
întreba: "De ce, de fapt am ajuns în această lume
mizerabilă, și de ce trebuie să ne lăsăm noi înșine,
de fapt să fim chinuiți și torturați până la moartea
noastră sigură, care este finalul nefericit al disperării
noastre?"  –  așa  cum  tu,  de  asemenea,  Nojed,  ai
murmurat în același mod filosofic.
[4] Atunci a sosit momentul în care Dumnezeu se va
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revela din nou pe Sine oamenilor, în primul rând prin
gura  oamenilor  treziți,  și  prin  alte  semne,  dar,  de
asemenea, prin tot felul de judecăți asupra acestor
oameni care au devenit bogați și puternici, mândri și
lipsiți  de iubire și  foarte aroganți,  prin tot  felul  de
minciuni și decepții și prin suprimarea celor săraci și
slabi - oameni care nu se mai gândesc ei înșiși la nici
Dumnezeu și cu atât mai puțin nu au nici o credință
în inima lor, dar care doar se aruncă ei înșiși în toate
plăcerile lume, trec peste săraci și care nici măcar
nu-i  mai  consideră  a  avea  valoarea  unei  ființe
umane, ci doar a unor simple animale.
[5] După ce măsura în rândul oamenilor de pe lume
va fi plină, o mare judecată va veni, și împreună cu
aceasta, de asemenea, o mare revelație, direct de la
Dumnezeu, către oamenii care în inima lor vor crede
în continuare în Dumnezeu și care, astfel, au păstrat,
de  asemenea,  dragostea  pentru  El  și  pentru
aproapele lor.
[6]  Atunci  cei  care-l  neagă  pe  Dumnezeu  și
înșelătorii mândri și suprimatorii vor fi șterse de pe
suprafața Pământului, și cei care cred și săracii vor fi
ridicați  și  luminați  din  ceruri,  așa  cum  este  cazul
acum în  prezent,  și  cum va  fi  cazul  din  nou  mai
târziu  în  aproximativ  2.000  ani. Timpul,  în  care
aceasta poate și, de asemenea, cu siguranță va avea
loc, este la fel de ușor de recunoscut după cum se
poate vedea iarna târziu că primăvara se apropie și
priviți la copaci și vedeți modul în care mugurii lor
cresc din ce în ce mai mult și devin mai suculenți și
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cum sucul, la fel ca lacrimile oamenilor, va cădea jos
de pe ramurile și crengile lor pe sol, și într-un anumit
fel cerșesc eliberarea din necesitatea iernii în care
mulți copacii au fost atât de mult lăsați.
[7] Deci, odată ce inima oamenilor săraci va deveni
mai  strălucitoare  de  la  lumina  adevărului  din
Dumnezeu,  și  va  crește,  iar  atunci  când de altfel,
suprimarea nemiloasă și fără limite solului va deveni
umedă  din  cauza  lacrimilor  lor,  apoi  spirituala
primăvară a ajuns foarte aproape.
[8] Dacă voi 3, și,  de asemenea, voi deja prietenii
mei  mai  vechi,  vă  veți  uita  la  aceasta  mai  atent,
atunci în curând și fără dificultate veți descoperi ce
fel de timp este acesta, și ce fel de cetățean sunt Eu
de fapt."
 

Capitolul 24 Obiecțiile lui Nojed despre
divinitatea Domnului 

[1] Fiind complet surprins, Nojed a spus: "O, Prieten
mare  și  incredibil  de  înțelept,  aceste  cuvinte  au
sunat  minunat  în  urechile  și  în  inima noastră.  Din
cuvintele  Tale  noi  am înțeles  că  Tu ești  mai  mult
decât un profet, pentru că în afară de Moise și Ilie
nici un profet nu a ajuns în acest punct, și chiar nici
ei nu, a vorbit despre slava lor, ci întotdeauna numai
despre slava lui Dumnezeu. Iar Tu ai spus că ești un
Domn puternic complet independent, că Tu poți face
ce vrei, că nici un Dumnezeu, și cu atât mai puțin un
om  nu  poate  și  are  cum  să  Îți  ceară  socoteală
întrebându-Te:  "De  ce  faci  aceasta  sau
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aceea?" Ascultă, dacă această mărturie pe care Tu o
faci despre Tine este fără îndoială adevărată, atunci
între Tine și Dumnezeu nu există nicio altă diferență
cu  excepția  faptului  că  Tu,  la  fel  ca  noi,  ești  un
Dumnezeu  care  a  venit  în  existență  în  timp,  și
Iehova  pe  de  altă  parte,  este  Dumnezeu  din
eternitate. Ei  bine,  acum,  aceasta  este  pentru
înțelegerea  noastră  cu  adevărat  prea  mult  de
cuprins, cu toate acestea noi, de asemenea, știm că
Dumnezeu a spus prin gura marilor  profeți  foștilor
iudei  pioși:  "Voi  sunteți  dumnezei,  dacă  păstrați
exact  poruncile  Mele  și  astfel  faceți,  voința  Mea
aceeași cu a voastră".
[2] De atunci,  o mulțime de iudei au trăit  până în
vremurile  noastre,  care  foarte  strict  au  urmat
poruncile lui Dumnezeu încă din copilărie, dar printre
ei nu a fost niciunul care cu adevărat, de departe, să
îndrăznească a pretinde că el era fost un puternic
domn,  independent,  la  fel  ca  Dumnezeu,  care
niciodată nu trebuie să dea socoteală lui Dumnezeu
și cu atât mai puțin oamenilor pentru toate faptele
sale. Prietene,  cum  de  fapt,  trebuie  să  înțelegem
aceasta cu adevărat?" 
[3] Eu am spus: "Aceasta este foarte ușor și clar. Nu
am spus Eu că cineva care a ajuns să-L cunoască pe
Dumnezeu și voia Lui complet, care acționează ferm
și  în  consecință  astfel  face  voia  lui  Dumnezeu,
complet  a  lui,  este  egal  cu  Dumnezeu? Și  dacă
Dumnezeu  este  un  Domn  prin  dragostea,
înțelepciunea și puterea Lui, atunci el, care a devenit
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egal cu Dumnezeu în toate, de asemenea, va fi la fel
în spirit.
[4] Eu cred că acest lucru nu este atât de dificil de
înțeles,  pentru  că  pentru  ce  ar  trebui  el  să  dea
socoteală,  indiferent  de  ce  fel,  lui  Dumnezeu  sau
chiar unei ființe umane, când el gândește, voiește,
vorbește și acționează numai din voia lui Dumnezeu
și a Spiritului Său?
[5]  Este voia pură a lui  Dumnezeu în om, oare,  o
voință care este mai puțin divină decât în Dumnezeu
Însuși,  și  oare  are  ea  mai  puțină  putere
independentă decât în Dumnezeu, care este prezent
pretutindeni  și,  astfel,  mai  mult  ca  sigur,  de
asemenea, în om? Acesta este motivul pentru care o
ființă  umană  adevărată  trebuie  să  devină  și,  de
asemenea,  să  fie  la  fel  de  perfectă  ca  Tată  din
Cer. Și  dacă omul  într-adevăr este așa,  nu este el
atunci de asemenea, un domn plin de înțelepciune,
putere și tărie?
[6] La aceasta,  Nojed a spus: "Mare și cu adevărat
mai  mult  decât  înțelept  Prieten,  Tu  ai  rostit
adevărate cuvinte vii  și  iluminatoare,  și  eu nu am
nicio obiecție. Dar în afară de faptul acesta, un lucru
rămâne,  de  asemenea,  adevărat,  și  acesta  este
următorul:  omul  poate  face  cu  adevărat  progrese,
prin calea auto-negării  absolute,  astfel  ca el  să se
asemene  cu  Dumnezeu  și,  astfel,  să  fie,  de
asemenea, puternic, așa cum aceasta a fost în mod
evident cazul și anume cu marii profeți, dar totuși,
omul este și rămâne într-un anumit fel un dumnezeu
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foarte mic, care abia a ajuns în existență în timp și,
prin  urmare,  cu  toată  perfecțiunea  lui  cu  care  se
aseamănă cu Dumnezeu, el este supus și limitat, în
timp ce Iehova este etern, prin urmare, fără început,
infinit în timp și spațiu și, prin urmare, nelimitat de
nimic. Și această mai mult decât nesfârșit de mare
diferență dintre unicul și veșnic singurul Dumnezeu
adevărat și omul dumnezeu care a venit în existență
în timp nu poate fi ștearsă veșnic."
 

Capitolul 25 Omul natural și omul care este
pătruns de Spiritul lui Dumnezeu

[1] Eu am spus: "Tu ai spus și evaluat aceasta foarte
bine.  Omul  care  a  fost  creat  nu poate  fi,  desigur,
niciodată  comparat  cu  Ființa  inițială  efectivă  a  lui
Dumnezeu,  dar  prin  veșnica  voință  inițială  a  lui
Dumnezeu,  există  un  necreat,  veșnic  Spirit  din
Dumnezeu care se află în om, care desigur nu poate
avea nici limitare în om, la fel de puțin cum nu are în
Ființa  inițială  efectivă  a  lui  Dumnezeu  Însuși,  din
moment ce el este una cu Acesta.
[2]  Sau  poate  tu  crezi,  că  lumina  soarelui  care
luminează și  încălzește Pământul în acest moment
este mai tânără și mai limitată decât lumina care a
luminat și încălzit Pământul cu neînchipuit de mult
timp  în  urmă? Eu  îți  spun  că  tu  ești  un  foarte
inteligent  și  corect  gânditor  și  vorbitor,  dar  tu  vei
începe să gândești și să vorbești în spiritul adevărul
deplin din Dumnezeu numai atunci când sufletul tău
a  devenit  pe  deplin  unit  cu  Spiritul  veșnic  din
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Dumnezeu. Dar  acest  lucru  se  poate  și  se  va
întâmpla  doar  atunci  când,  de acum înainte  vei  fi
făcut  voia  lui  Dumnezeu,  de  care  ești  conștient,
complet a ta din propria ta voință liberă, în tot ceea
ce spui și faci. A-ți înțeles aceasta?"
[3] Nojed a spus: "O, Prietene, noi cu siguranță vom
avea  nevoie  de  încă  mult  timp  pentru  aceasta,
pentru că noi încă mai avem multe lucruri din lume
în  noi.  Înainte  ca  toate  acestea  să  fie  complet
îndepărtate din noi și să devenim puțin conștienți de
atotputernica  prezență  a  Spiritului  divin  în  noi,  o,
pentru aceasta - după cum eu am menționat deja -
încă  va  fi  mult  de  timp  care  va  curge  în  marea
trecutului etern și fără întoarcere vreodată."
[4] Eu am spus: "Asta vorbind, de asemenea, într-un
mod  uman  foarte  pământesc.  Pentru  că  iată,  de
asemenea, pentru Spiritul divin din om nu există un
timp  care  trece,  nici  un  spațiu  limitat,  și,  prin
urmare, de asemenea, nici un trecut, nici un viitor
îndepărtat,  ci  doar  o  prezență  veșnică. Dar  în
această lume, totul are timpul său, și nici un fructe
nu  se  va  coace  în  copac  deja  din  perioada  de
înflorire. Cu toate acestea, dacă voi hotărâți ferm să
trăiți  și  să  acționați  de  acum  de  neclintit  în
conformitate  cu  voia  lui  Dumnezeu,  voi  în  curând
veți vorbi în mod diferit.
[5] Deja mulți au fost de aceeași părere și au vorbit
ca tine acum, dar când au auzit din gura Mea ceea
ce  trebuiau  să  facă  și  modul  în  care  trebuiau  să
trăiască,  și  au  plecat  apoi  imediat  să  lucreze,  ei,
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repede, au făcut mari progrese.
[6] Atunci când în curând veți merge în Essaea, veți
găsi deja un exemplu în șeful Roklus despre cât de
mult progres poate face cineva într-un timp scurt, cu
dragostea și mila lui Dumnezeu o dată că el a luat
perfecțiunea lui spirituală cu totul în serios.
[7] Dar, din moment ce Eu foarte curând voi părăsi
acest loc cu acești prieteni ai Mei, cu siguranță tu vei
auzi detalii suplimentare de la hangiu despre Mine și
veți începe să trăiți și să acționați cu tot mai mult zel
și seriozitate în conformitate cu sfatul Meu, și apoi
binecuvântarea lui Iehova va fi foarte vizibilă pentru
voi.
[8] Și  acum Eu în continuare nu mai am ce să vă
spun, pentru că voi nu ați fi capabil să suportați, dar
când mila și iubirea lui Dumnezeu se va trezi în voi,
ea  va  conduce  în  mod  automat  în  toată
înțelepciunea de care veți va avea nevoie în această
lume. Astfel,  acum  vă  puteți  întoarce  din  nou  în
camera pe care hangiul v-a alocat-o vouă."
[9]  Cei  3  Mi-au  mulțumit  pentru  tot  ce  am  făcut
pentru ei și le-am zis, și s-au dus în camera lor, în
care  au stat  ascunși,  atât  timp cât  a  durat  piața,
astfel încât aceștia să nu fie recunoscuți de către un
om de afaceri sau altul sau vreun cumpărător și să
fie tulburați.
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Capitolul 26 DOMNUL PE DRUMUL DE LA
IERIHON LA NAHIM ÎN IUDEEA. Domnul

părăsește Ierihonul. Zaheu în dud.
 [1] Când noi eram din nou împreună, hangiul Mi-a
spus: "Doamne și Învățătorule, nu ai dori Tu să mai
stai cu noi în această după-amiază?"
[2] Eu am spus: "Eu ți-am asigurat bine tot ceea ce
ai  nevoie.  Acum,  rămâi  în  învățătura  Mea  și
acționează  și  trăiește  în  consecință,  atunci  Eu,  de
asemenea,  voi  fi  în  tine  cu  Spiritul  Meu. Cu  toate
acestea, cu trupul Meu Eu trebuie să plec acum de
dragul acelor mulți săraci, orbi și morți. În afară de
aceasta, atunci când Eu voi pleca acum și voi umbla
în timpul zilei prin Ierihon, mulți Mă vor recunoaște,
oricum, dintre cei care vor merge pe jos, înainte și
după Mine pe  drumul  Meu,  ceea ce va provoca o
mare  senzație. Dacă  aș  sta  aici,  în  această  după-
amiază  în  timp  ce  mulți  oaspeții  vor  ajunge  aici,
aceasta  ar  face  prezența  Mea  chiar  mai  mult
cunoscută. Și  aceasta  Eu  nu  vreau  din  cauza
slujitorilor  templului  care  sunt  aici. Acesta  este
motivul pentru care Eu voi părăsi imediat acest loc
cu ucenicii Mei și voi merge spre Nahim."
[3] Astfel, după aceasta, eu am spus ucenicilor, că
trebuie să se pregătească de plecare.
[4] Așa au făcut, și noi eram gata să mergem. Dar,
pentru  ca  mai  mulți  slujitori  ai  casei  au  auzit
aceasta,  ei  au  alergat  afară  în  piață  și  au  zis
oamenilor că celebrul Mântuitor Iisus din Nazaret în
curând  va  părăsi  casa,  și  mai  exact  în  direcția
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Nahimului.
[5] Când oamenii au auzit aceasta, ei au mers pe o
distanță destul de mare din drum înaintea noastră, și
astfel drumul era plin cu oameni și mult dincolo de
marea vamă a lui Zaheu, care era șeful colectorilor
de taxe, pentru că toți  doreau să Mă vadă pe Mine
Omul  despre  care  au  auzit  atât  de  multe  lucruri
miraculoase.
[6] Vama ui Zaheu era la mai bine de jumătate oră
de mers în afara orașului, în direcția opusă celei din
care  am venit  de  la  Ierihon. Atunci  când  Zaheu  a
văzut mulții oameni din oraș îngrămădiți  pe drum și
dincolo  de  vama  lui,  el  a  ieșit  din  casa  lui  și  a
întrebat oamenii ce se întâmplă acolo.
[7] Cei pe care i-a întrebat au spus că Eu, celebrul
Mântuitor  Iisus din Nazaret  din Galileea,  în  curând
voi  trece cu ucenicii  Mei  de-a lungul  acestui  drum
spre Nahim și că ei au vrut să Mă vadă.
[8] Când Zaheu a auzit aceasta, el a spus: "Oh, cu
atât mai mult eu trebuie să-L văd, pentru că eu am
auzit cu adevărat mari lucruri miraculoase despre El
de  la  vechiul  meu  prieten  Kado,  cel  tânăr  și  cel
bătrân,  și  de  la  bătrânul  slujitor  Apollon,  și,  de
asemenea, de la o persoană oarbă care a fost făcută
văzătoare  cu  câteva  zile  în  urmă  de  către  acest
Mântuitor,  și  mi-a simțit  teribil  de rău că nu L-am
putut vedea pe EL pentru că imediat după sosirea lui
în Ierihon El a plecat deja dimineața la Essaea. Dar
acum, că El va călători din nou prin Ierihon - chiar
de-a  lungul  acestui  drum  -  trebuie  să-L  văd,
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indiferent cum".
[9] Dar, pentru că oamenii se înghesuiau din ce în ce
mai mult pe drum, și Zaheu al nostru, care era mic
de statură, și-a dat seama că cu greu mă va vedea
prin mulțime, el în curând s-a urcat într-un dud și a
așteptat în acest fel până când Eu voi trece pe acolo.
[10]  În  timp  ce  oamenii  au  ocupat  deja  străzile
orașului și chiar mai mult drumul cel mare și dincolo
de vamă din cauza Mea, și Eu încă eram cu ucenicii
Mei în fața casei lui Kado - pentru că Eu știam foarte
bine cum toți supușii slujitori ai casei lui Kado M-au
făcut  cunoscut,  fără  să  fi  primit  un  ordin  pentru
aceasta - Eu i-am spus hangiului care încă era lângă
Mine,  ce  s-a  întâmplat  acolo  într-un  timp  foarte
scurt,  după  care  el  Mi-a  promis  că  va  cere  sever
slujitorilor  socoteală.
[11] Dar l-am sfătuit să nu facă aceasta, deoarece
slujitorii au făcut-o cu intenții bune. Dar Eu am dorit
de  la  hangiu,  să  ne  lase  să  ieșim  pe  drumul  din
spate,  pentru  că  erau prea  mulți  oameni  care  Mă
așteptau la intrarea principală.
[12] Cârciumarul făcut acest lucru imediat, și așa noi
am ieșit  destul  de  ușor  afară,  nevăzuți  de  marea
mulțime, printr-o stradă îngustă și rar utilizată, și am
mers pe acea cale aproximativ 100 de pași înainte
marea vamă de pe drumul principal, și astfel noi am
scăpat de marea aglomerare din oraș, precum de pe
cea mai mare parte a drumului principal de la oraș la
vamă.
[13] Când noi am ajuns, așa cum s-a menționat deja,
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foarte  aproape  de  marea  vamă  de  pe  drumul
principal  și  am  fost  recunoscuți  de  către  câțiva
oameni,  în  curând  s-a  făcut  un  zgomot  mare,  și
mulți au fost jubilau cu voce tare: "Acolo este El,
acolo este El, marele Salvatorul din Nazaret! Slavă
Lui, și slavă, de asemenea, pentru noi deoarece am
ajuns să-L vedem acum!"
[14]  Cu  toate  acestea,  ucenicii  mei  au  amenințat
oamenii zgomotoși și le-au poruncit să tacă.
[15] Dar Eu i-am mustrat pentru comportamentul lor
față de popor și am zis: "Eu sunt Domnul. Dacă eu
pot suporta jubilarea gălăgioasă a poporului, atunci
cu siguranță veți fi și voi capabili să o suportați, de
asemenea. Lăsați întotdeauna răbdarea și dragostea
să  vă  ghideze  pașii,  și  nu  amenințările  sau
dominarea, pentru că este de nedescris mai frumos
a fi iubit de popor decât să fi temut de el."
[16] Când ucenicii  au auzit aceasta de la Mine, au
dat  înapoi,  și  ne-am  continuat  în  liniște  drumul
nostru, și  așa am ajuns în curând la dudul în care
micul Zaheu, șeful vameșilor ne aștepta pe noi.
[17] Când am ajuns la copac  Eu am stat nemișcat,
M-am uitat în sus și am zis: ". Zaheu, coboară acum
rapid din copac, pentru că azi Eu am să stau în casa
ta".
[18]  Atunci  Zaheu  s-a  coborât  din  copac  și  ne-a
primit pe Mine Eu și ucenicii Mei, cu cea mai mare de
bucurie.
[19]  Dar  când  oamenii au  văzut  acest  lucru,  ei
imediat au început să murmure și au spus: "Oh, uite
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acum la acel Mântuitor care spune că El realizează
lucrările  Sale  prin  Spiritul  lui  Dumnezeu.  Acesta
trebuie să fie un frumos Spirit al lui Dumnezeu care
intră în casa de colectorilor de taxare, care sunt încă
cei mai mari păcătoși, și acolo El mănâncă și bea."
[20]  Apoi,  oamenii  murmurători  au  început  să  se
disperseze din ce în ce mai mult.
[21]  Cu  toate  acestea,  atunci  când  Zaheu a
observat că oamenii făceau astfel de remarci despre
Mine, el a fost iritat pe oamenii pe socoteala Mea. El
a  venit  la  Mine  și  a  spus  cu  voce  tare:  "Iată,  o,
Doamne, de asemenea, fără mărturia oamenilor eu
știu bine că sunt un păcătos, și așa eu într-adevăr nu
sunt vrednic ca Tu, ca Unul foarte neprihănit, să vrei
să stai cu mine, dar pentru că, în marea Ta milă Tu
Te-ai uitat la mine oricum și oferindu-mi o așa mare
și neprețuită prietenie, eu vreau să dau jumătate din
toate  multele  mele  bunuri  săracilor. Și  dacă  am
înșelat pe cineva, să vină și eu îl voi plăti înapoi de 4
ori."
[22] Atunci când oamenii, care încă erau prezenți în
număr mare, au auzit că discursul cu voce tare al lui
Zaheu,  s-au  calmat,  pentru  că  câțiva  dintre  cei
mai buni au spus, între ei: "Iată, un om care vrea să
facă acest lucru și care, de asemenea, o va face, nu
este  un  păcătos  foarte  mare.  Pentru  că  pomana
întotdeauna răscumpără un mare număr de păcate,
și cel care va plăti înapoi de 4 ori un anumit bun pe
care el însuși și l-a însușit în mod nedrept celui de la
care  l-a  furat,  și-a  răscumpărat  vina  împotriva  lui
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Dumnezeu și  a  oamenilor,  și,  astfel,  nu  putem să
socotim aceasta ca o greșeală a Mântuitorului atunci
când  intră  în  casa  unui  păcătos  care  vrea  să-și
îmbunătățească viața."
[23]  Dar  alții,  și  anume  săracii,  deja  socoteau  în
prealabil  dacă  prin  împărțirea  bunurilor  vor  primi
ceva de la Zaheu, și  cât de mult. Din nou, alții  se
gândeau, de asemenea, la modul în care acestea ar
putea merge la Zaheu, cu martori mincinoși și să-i
dovedească  faptul  că,  de  asemenea,  ei  au  fost
înșelați de el pentru atât și atât de mult în acel și
acel timp și cu acea ocazie și acea ocazie, cu scopul
de a primi de 4 ori mai mult înapoi de la el.
[24] Cu toate acestea, mai târziu,  în casă Eu i-am
arătat toate aceste lucruri lui Zaheu și l-am sfătuit să
fie înțelept și atent, ceea ce el a făcut, de asemenea,
cu fidelitate.
 

Capitolul 27 Parabola banilor încredințați
[1] În timp ce oamenii se răspândeau din ce în ce
mai mult Eu i-am spus cu voce tare lui Zaheu, care
acum era complet fericit: "Astăzi o mare mântuire a
ajuns la casa aceasta și, astfel, de asemenea, la tine
pentru că tu, de asemenea, ești un fiu al lui Avraam,
pentru că eu în calitate de Fiu al Omul și adevărat
Mântuitor am venit să caut și să fac fericiți  pe cei
care sunt pierduți, și ca Mântuitor am venit doar la
bolnavi și nu și la cei sănătoși, care nu au nevoie de
ajutorul unui medic.
[2]  Astfel,  Eu  am  venit  în  lume,  pentru  a  aduce
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înapoi Împărăția lui Dumnezeu, care ei au pierdut-o
acum  pentru  deja  o  lungă  perioadă  de  timp,  și
dreptatea  sa,  care  nu  mai  există  în  rândul
oamenilor. Deci, Eu sunt Calea, Adevărul, Lumina și
Viața. Oricine crede în Mine va avea viață veșnică."
[3]  Când oamenii, din  care  un  număr  destul  de
mare era încă prezent, au auzit aceasta, au zis între
ei:  "Deși  acest  Om  are  calitățile  cele  mai
miraculoase și  rare,  dar  prin,  a  gândi  că El  Însuși
este Cel care ne va aduce înapoi Regatul pierdut al
lui Dumnezeu și dreptatea lui, El se dovedește a fi
îndrăzneț și a se supraestima pe Sine, pentru că noi
provenim  din  vecinătatea  Ierusalimului  și  nu  știm
câtuși de puțin că acest lucru s-ar putea întâmpla.
Dar dacă El spune și susține că El ne va aduce înapoi
Regatul  pierdut  al  lui  Dumnezeu  și  dreptatea  lui,
atunci  El,  de  asemenea,  ni-L  poate  dezvălui
imediat. Ce așteaptă și de ce El ne ține în așteptare
inutilă și tensionată?"
[4] Dar Eu m-am întors la cei care judecau în acest
mod,  între  ei,  și  pentru  că  Eu  practic  am fost  cu
poporul acesta, în vecinătatea Ierusalimului,  Eu le-
am  relatat  următoarea  imagine:  "Aveți  dreptate
spunând că proveniți din vecinătatea Ierusalimului și
că  nu  știți  nimic  despre  faptul  că  Împărăția  lui
Dumnezeu și dreptatea sa sunt aduse din nou și voi
doriți ca Regatul lui Dumnezeu să fie descoperit aici,
de  o  dată,  în  cazul  în  care  acestea  poate  fi
descoperite de către Mine și Eu doresc să fac acest
lucru.
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[5]  Eu  sunt  acum  printre  voi,  într-adevăr,  în
vecinătatea  Ierusalimului  orb,  care  cu  urechile
deschise nu aude nimic și, cu ochii larg deschiși nu
vede nimic. Cât de des am fost Eu deja în Ierusalim
și am învățat și am făcut semne în fața ochilor voștri,
ca martori  al  adevăratului  motiv  al  venirii  Mele  în
această lume, și încă spuneți că nu știți nimic despre
faptul  că  Împărăția  lui  Dumnezeu  și  dreptatea  Sa
sunt aduse înapoi, și voi vreți acum de la Mine - dacă
Eu  aș  fi  Cel  care  aduce  înapoi  Împărăția  lui
Dumnezeu  și  dreptatea  sa  din  nou  –  ca  Eu,  de
asemenea, să vă dezvălui Împărăția lui Dumnezeu și
dreptatea  Lui,  în  prezența  voastră  acum
imediat. Foarte  bine,  atunci,  o  voi  face,  astfel,
ascultați următoarea imagine:
[6]  Un  om  nobil  călătorit  într-o  țară  îndepărtată
pentru  a  lua  o  împărăție  în  posesie  și  apoi  să  se
întoarcă. Cu toate acestea, înainte de plecarea sa a
chemat la el 10 ajutoare, le-a dat 10 monezi și a zis:
"Faceți  afaceri  cu  acestea  până  mă  voi
întoarce. Acela dintre voi care-Mi va da un profit bun
va  primi,  de  asemenea,  o  dreaptă  recompensă  în
funcție de meritul său."
[7] Apoi nobilul a plecat. Iar ajutoarele au început să
facă afaceri cu monezile, într-un mod util și inutil.
[8] Cu toate acestea, cetățenii țării erau ostili față de
omul nobil care era Domnul și împăratul lor, și când
au auzit  că a plecat  într-o călătorie,  iar  ajutoarele
sale erau reprezentanții săi care activi, ei i-au trimis
un mesaj în locul în care el a călătorit, și l-au lăsat să
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știe: "În viitor noi ne dorim ca tu niciodată să nu mai
conduci peste noi."
[9]  Dar  acum s-a  întâmplat  că  Domnul  s-a  întors,
după ce a intrat în posesia țării,  iar el mai întâi  a
chemat  aceiași  10  slujitori  cărora  el  le-a  dat  bani
pentru a face afaceri cu ei, ca să afle cât de mult
profit au făcut fiecare dintre ei.
[10] Primul a venit la el și a zis: "Doamne, moneda
Ta a produs 10 monezi. Aici este moneda ta și acolo
sunt celelalte 10 monezi." Iar Domnul i-a zis lui: "Ah,
tu bun și loial slujitor. Din moment ce ai fost loial în
puține, veți avea acum putere asupra a 10 orașe."
[11] Apoi, al doilea slujitor a venit și a zis: "Doamne,
moneda ta a produs 5 monezi. Aici este moneda ta și
acolo  sunt  altele  5." Iar  Domnul  i-a  zis,  de
asemenea,  acelui  ajutor:  "Astfel  tu,  de  asemenea,
vei avea putere peste 5 orașe." Și așa s-a întâmplat
cu ceilalți care au câștigat ceva cu acea, o monedă.
[12] Acum, de asemenea, al treilea ajutor a care era
de fapt cel din urmă, a fost chemat special, și el a
venit și a spus: "Uite, Doamne, aici este moneda ta
pe care am păstrat-o într-o cârpă. Mi-era teamă de
tine, pentru că am știut bine că ești un om aspru,
care ia ceea ce el nu a adunat și seceră ceea ce el
nu a semănat." Iar Domnul ia zis: "Eu te voi judeca
cu propriile tale cuvinte, om viclean. Dacă tu ai știut
că eu sunt un om dur și iau ceea ce nu am adunat și
culeg ceea ce n-am semănat, atunci de ce nu mi-ai
pus banii în bancă, astfel încât să li se dea un profit
mare?" Atunci  slujitorul  nu  a  știu  ce  să  spună,
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deoarece el  nu s-a putut justifica în continuare pe
sine.
[13]  Iar  Domnul  a  zis  celorlalte  ajutoare:  "Luați
moneda acestui slujitor leneș și dați-o celui care a
câștigat  10  monezi  pentru  mine. El  va  ști  cel  mai
bine cum să lucreze cu ea."
[14] Atunci celelalte ajutoare i-au zis:  "Dar el  deja
are cel mai mult."
[15] Dar Domnul a zis slujitorilor:  "O, adevărat, vă
spun tuturor: celui care are, i se va da și mai mult,
astfel încât el va avea din prisos, iar celui care nu
are – la fel ca voi în Ierusalim – îi va fi luat în curând
ceea ce el încă poate mai avea. Iar acei dușmani ai
mei,  care  nu a  vrut  ca  eu să  conduc peste  ei  (și
anume  fariseii),  aduceți-i  aici  și  sugrumați-i  în
prezența mea."
[16]  Dar,  ca  voi,  de  asemenea,  să  înțelegeți  ce
înseamnă această imagine, Eu vă voi explica foarte
pe scurt. Așa că ascultați:
[17] Domnul, care a mers într-o călătorie pentru a
lua un regat îndepărtat în posesia este Dumnezeu
care v-a vorbit vouă prin Moise. El le-a dat cele 10
monezi (legile vieții) iudeilor pe 2 table de piatră prin
care primii iudei au acționat bine și, prin urmare, ei
în curând au avut o mare putere.
[18]  Acel  slujitor,  însemnând timpul  regilor  care  a
câștigat doar 5 monezi pentru Domnul. Prin urmare,
puterea lor a fost pe bună dreptate, determinată în
conformitate  cu  câștigurile  lor. Cu  toate  acestea,
modul în care acele vremuri au devenit din ce în ce
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mai  slabe  în  ceea  ce  privește  câștigurile  pentru
Domnul Eu deja v-am arătat prin acțiunile slujitorilor
încă rămași încă ajutoare, și  voi  puteți  examina în
continuare în cartea Regilor și în Cronici.
[19] Cu toate acestea, al 3-lea, slujitor complet leneș
reprezintă  aceste  vremuri,  în  care  fariseii  ascund
moneda - care le-a fost dată lor de Dumnezeu - în
adevărata  cârpă,  de  ochii,  urechile  și  inimile
săracilor și înșelata umanitate, și ei, de asemenea,
nu vor să o pună în banca neamurilor în forma în
care  ei  au  primit-o  de  la  Dumnezeu,  astfel  ca
aceasta  să-I  aducă  Domnului  un  mare  profit.  Cu
toate acestea, în banca neamurilor încă oarbe ei și-
au pus propria lor mizerie pe care ei o numesc a fi
aur, cu care ei fac un mare profit pentru trupul lor.
[20]  Astfel  fariseii  și  iudeii  din  acest  timp  sunt
cetățenii  răi  care sunt  ostili  împotriva Domnului  și
care nu doresc ca El să conducă peste ei. De aceea,
se va întâmpla, de asemenea, cu ei ceea ce v-am
arătat aici, în această imagine. Din moment ce ei nu
au câștigat nimic, de asemenea, ceea ce ei încă au
în primul rând va fie luat de la ei și dat celui care
într-adevăr acum are cel mai mult, iar aceștia sunt
acum Neamurile care reprezintă în același timp, acel
regat  îndepărtat  la  care  Domnul  a  mers  într-o
călătorie pentru a-l lua în posesie. Și El deja l-a luat
în posesie și  acum s-a întors  acasă în Mine să se
încheie socotelile, așa cum imaginea v-a arătat din
unghiuri diferite.
[21] Pe scurt,  lumina va fi  luată de la iudei să fie
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dată neamurilor. Momentul în care cetățenii care au
fost ostili împotriva lui Dumnezeu și a Domnului vor
fi pedepsiți a venit foarte aproape, iar cei cărora le-a
fost  dată  lumina  și  deja  le-a  fost  dată  vor  fi  noii
slujitori  ai  Domnului,  care  vor  sugruma  dușmanii
Domnului.
[22] Ceea ce v-am descoperit  vouă acum este, de
asemenea, Regatul lui Dumnezeu pe care vi aduc vi-
L aduc înapoi în același timp și dreptatea Sa. Oricine
va  lua  la  inimă,  și  care  sincer  și  conștiincios  va
gestiona  moneda,  care  i-a  fost  împrumutată,  în
scopul  de  a  face  afaceri  cu  ea,  va  primi,  de
asemenea, răsplata vieții.
[23] Acest lucru ce vi l-am spus vouă, cetățenii ai și
din jurul Ierusalimului - va fi bun pentru cel, care-l va
lua conștiincios la inimă."
 
Capitolul 28 Domnul îl vindecă pe fiul lui Zaheu
[1]  Atunci  când  iudeii  au  auzit  ce-am spus,  ei  au
devenit furioși, și câțiva dintre ei au spus, între ei:
"Fariseii au avut dreptate la urmă, când L-au prigonit
pe  acest  galileean,  pentru  că  din  cuvintele  Lui  se
vede în mod clar că El va pune pe romani împotriva
noastră,  care-L  iau  pe  El  drept  un  Dumnezeu  din
cauza vrăjitoriilor Sale, și ei ne vor lua cu siguranță
toate  drepturile  noastre  și  să  ne  vor  face  pe  toți
sclavii  lor.  Dacă  El  este  Cel  care  va  aduce  înapoi
Regatul pierdut al lui Dumnezeu și dreptatea lui, și
dacă acesta va consta din ceea ce El ne-a descoperit
acum, El poate ține Împărăția Sa a lui Dumnezeu și
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frumoasa  sa  dreptate  pentru  Sine. Și  dacă  El  va
continua să proclame cu voce tare vreodată o astfel
de  Împărăție  lui  Dumnezeu  și  dreptatea  sa  nouă
iudeilor, atunci acesta s-ar putea întâmpla ca iudeii
să-L sugrume pe El mai devreme decât El va face
aceasta iudeilor, cu ajutorul romanilor."
[2]  Atunci  când  ucenicii  mei au  auzit  aceste
discuții, ei Mi-au spus: "Doamne, Tu nu auzi ce spun
aceste  persoane?  Îi  vei  lăsa  să  plece  de  aici
nepedepsiți?"
[3]  Eu am spus: "Nimeni nu și-a pus mâna pe Mine
încă  să  Mă  apuce,  atunci  de  ce  ar  trebui  să-i
pedepsesc? Eu am vorbit primul, și acum ei vorbesc
între ei și ei încep să se disperseze, deoarece nu le
place gustul de cuvintelor Mele, și pentru aceasta Eu
nu-i pedepsesc pe cei orbi. Dar, odată ce ei își vor
pune  mâinile  lor  pe  Mine,  atunci,  de  asemenea,
pedeapsa va veni peste ei, așa cum v-am arătat deja
de  mai  multe  ori. Așa  că  lăsați-i  să  vorbească
nepedepsiți  și  să  meargă  pe  calea  lor. Iar  noi  să
mergem acum în casa prietenului Zaheu, apoi el va
pregăti o masă de prânz pentru noi."
[4] După aceste cuvinte ale Mele ne-am dus în casa
lui Zaheu, care a lăsat imediat să ni se aducă pâine
și vin și a poruncit oamenilor săi să facă tot posibilul
pentru a ne servi cât mai bine cu putință.
[5]  Atunci  când  noi  stăteam  acum  într-o  cameră
foarte  mare  și  bine  echipată  și  ne-am  odihnit  și
întărit, cu pâine și vin, Zaheu al nostru a început să-
Mi mulțumească cu toată inima lui pentru că Eu am
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spus oamenilor din Ierusalim, care el îi detesta, ceea
ce ei au meritat deja de o lungă perioadă de timp,
pentru  că,  deși  Zaheu  era  un  descendent  al  lui
Avraam, el era un samaritean și, prin urmare, cu atât
mai mult urât de poporul din Ierusalim.
[6]  Astfel,  el,  de  asemenea,  M-a  întrebat  dacă  Eu
eram împotriva faptului că el era un samaritean.
[7]  Iar  Eu i-am  spus:  "Doar  rămâi  cine  ești,  și  fi
neprihănit din dragoste adevărată pentru Dumnezeu
și pentru aproapele tău, atunci tu Îmi vei place mai
mult  decât  iudeii  care  săruta  aurul  templului  și
alungă pe cei săraci de la ușa lor cu câinii. De aceea,
Eu, de asemenea, în curând voi lăsa să fie alungați și
împrăștiați  printre  națiunile  străine  din  întreaga
lume, și ei în viitor nu vor mai avea nici o țară a lor și
nu  vor  deține  nici  o  împărăție. Dar  să-i  lăsăm  să
meargă  pe  calea  lor  și  să  păcătuiască  până  când
măsura lor va fi plină."
[8] După aceste câteva cuvinte ale Mele, Zaheu Mi-a
mulțumit din nou, și el Mi-a cerut sfatul, despre ce ar
trebui el să facă cu fiul său cel mare, care deja 16
avea ani, dar de 3 ani el a devenit nebun și de la o zi
la  alta  cădea  într-o  mai  mare  nebunie. El  deja  a
chemat toți medicii cunoscuți și cei mai buni pentru
fiul său, și ei toți au încercat să-l vindece, dar toate
cunoștințele și deranjul lor nu numai că nu au avut
nici  un  rezultat,  dar  fiul  său  era  după  fiecare
tratament al unui medic mai rău decât înainte.
[9] Atunci Eu i-am spus lui Zaheu: "Prietene, nici un
medic  nu  poate  vindeca  astfel  de  afecțiune  cu
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ierburile sale.  Dar adu-ți  fiul  aici,  atunci vei  vedea
puterea slavei lui Dumnezeu."
[10] Atunci Zaheu a ordonat slujitorilor săi să-l aducă
pe  fiul  său  ferm  legat  din  camera  lui  încuiată  în
condiții de siguranță.
[11] Atunci slujitorii au spus: "Doamne, acest lucru
va  fi  foarte  dificil,  în  prezența  acestor  vizitatori
străini,  pentru  că  în  primul  rând  el  se  dezlănțuie
aproape continuu, iar pe de altă parte el a pute mai
rău decât toată ciuma, deoarece el însuși se unge în
mod constant cu excrementele sale."
[12] Atunci  Eu am spus: "Doar adu-l aici, pentru că
eu vreau să-l văd și să-l vindec."
[13]  Un slujitor, care  era  mult  stimat  în  casă,  a
spus:  "O,  prietene,  numai  Dumnezeu  îl  poate
vindeca, dar pe acest Pământ nicio ființă umană nu
mai poate. Dacă Tu, de asemenea, îl vindeci pe el,
atunci Tu nu ești o ființă umană, ci un Dumnezeu."
[14] Eu i-am spus: "Nu-ți face griji despre aceasta, ci
fă ceea ce ți s-a spus."
[15] Apoi slujitorii au mers pentru a aduce fiul, și toți
ucenicii Mei au fost șocați când l-au văzut și au zis:
"El este într-o stare chiar mai rea decât ceea ce am
văzut în regiunea gadarenilor."
[16] Dar Eu m-am ridicat, am amenințat spiritele rele
din  fiu  și  le-am  poruncit  să-l  părăsească  imediat
pentru totdeauna.
[17] Apoi ele l-au mai tras încă o dată pe fiu înainte
și înapoi, și sub forma mai multor muște negre au
părăsit fiul, care a devenit apoi complet sănătos.
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[18] Acum,  Eu am spus slujitorilor: "Acum, duceți-l
afară  la  izvor,  și  curățați-l.  Dați-i,  de  asemenea,
haine curate și aduceți-l din nou aici, ca să poată fi
părtaș cu noi la masa de prânz."
[19] Și așa s-a făcut. Acum, când fiul stătea la masa
noastră, sănătos și curat, toate rudele și cunoscuții
care locuiau în casă au venit în camera noastră, și ei
au  fost  extrem de  surprinși  de  această  vindecare
rapidă a fiului. Și Zaheu mi-a mulțumit cu entuziasm
pentru această vindecare.
[20] Și slujitorul șef Mi-a spus: "Doamne, Tu nu ești
o ființă umană, așa cum suntem noi, ci Tu ești un
Dumnezeu adevărat pe care noi oamenii Îl dorim și
căruia întotdeauna ne vom închina."
[21] În timp ce slujitorul încă vorbea, masa de prânz
a fost pusă pe masă și noi am început să mâncăm.
 

Capitolul 29 De ce posedarea fiului a fost
permisă

[1] În timpul acestui mâncat și băut, mai mulți dintre
ei l-au întrebat pe fiului vindecat, care acum arăta
complet în formă și vesel, dacă el a trebuit să îndure
multă durere în timpul stării sale de bolnav.
[2] Dar el  (fiul vindecat) a spus: "Cum pot să știu
aceasta, pentru că eu am fost la fel de bine ca și
mort?  Nu  am  avut  nici  un  sentiment  și  eu,  de
asemenea, nu am fost conștient de nimic, care se
întâmpla în jurul meu. Cu toate acestea, eu știu că
am fost continuu într-un vis și  că eu am vorbit cu
oameni buni într-un mediu frumos."
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[3]  Acest  lucru a fost  surprinzător  pentru cei  care
erau  prezenți  și  ei  nu  puteau  înțelege  aceasta,  și
Zaheu M-a întrebat cum a fost posibil aceasta, și de
ce a fost permis de Dumnezeu.
[4] Eu I-am spus: "Prietene, noi nu vom pierde multe
cuvinte  pe  aceasta  acum.  Cu  astfel  de  suferințe,
sufletul se retrage în inimă, și unul, sau de multe ori
mai  multe  spirite  rele  și  impure  trăiesc  în  restul
corpului și fac cu el orice doresc, dar sufletul care se
odihnește în inimă nu observă nimic din acestea.
[5]  Cu  toate  acestea,  astfel  de  posedare  este
permisă  pentru  ca  oamenii,  a  căror  credință  în
Dumnezeu  și  în  nemurirea  sufletului  a  dispărut
aproape  complet,  să  înceapă  să  se  gândească  la
lucrurile  spirituale  din  nou  și  să  înceapă,  de
asemenea,  să  creadă  în  ele. Pentru  că  tu,  de
asemenea, ai devenit deja slab în credință, și, prin
urmare,  această  lecție  înainte  de  venirea  Mea  la
această casă a fost, de asemenea, foarte necesară
pentru tine.
[6] Dacă Eu aș fi venit mai devreme, tu însuți nu ai fi
crezut în Mine așa cum crezi acum, iar dacă acest
rău nu s-ar fi  întâmplat fiului tău, de la care tu ai
avut mari așteptări, atunci mândria și trufia te-ar fi
apucat  în  așa  fel  încât  tu  ai  fi  devenit  un  diavol
adevărat  printre  oameni. Tu  ai  fi  îndepărtat  orice
credință  în  Dumnezeu  și  ai  fi  considerat  oamenii
doar niște mașini, care ar fi avut vreo valoare pentru
tine numai dacă te-ar fi slujit aproape gratuit și te-ar
fi ajutat doar ca să-ți dea bogății încă mai mari.
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[7] Dar, când fiul tău, care-ți este cel mai drag ție și
mândria ta cea mare, a devenit atât de bolnav cum
l-am întâlnit aici, inima ta s-a schimbat. Ai început să
te gândești la un Dumnezeu din nou și să crezi în El,
și ai devenit mai smerit cu inima. În afară de asta, de
asemenea,  ai  chemat  toți  doctorii  pe  care  i-ai
cunoscut - păgâni sau iudei, care era același lucru
pentru tine -  și  ai  plătit  o mulțime de bani pentru
aceasta, dar când ai văzut că nici un medic, nici un
esenian și cu atât mai puțin un magician sau altul nu
l-au  putut  ajuta  pe  fiul  tău,  ai  devenit  trist  și  ai
început să te gândești serios de ce Dumnezeu, dacă
El ar exista, ți-a cauzat un astfel de rău ție.
[8] Ai început din nou să citești Sfintele Scripturi și ai
descoperit  din  ce  în  ce  mai  mult  și  mai  mult  că
comportamentul și acțiunile tale față de semenii tăi
nu au fost corecte, și așa tu I-ai promis lui Dumnezeu
cu  seriozitate  deplină  că  ai  vrea  să  te  revanșezi
multiplu pentru fiecare nedreptate pe care ai comis-
o.
[9] Când intențiile în tine au devenit din ce în ce mai
serioase și adevărate, și, de asemenea, a devenit din
ce  în  ce  mai  clar  pentru  tine  că  numai  Tatăl
Atotputernic din Cer te-ar putea ajuta, la scurt timp
Eu am venit în această regiune, și tu ai auzit ce-am
făcut Eu pentru acel om orb.
[10]  Apoi,  credința  ta  în  Dumnezeu a  devenit,  de
asemenea, mai puternică și mai intensă, deoarece ai
primit  o  mărturie  despre  Mine  a  bătrânului  și
tânărului Kado, astfel că nu mai exista nici o îndoială
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în  tine  că  Eu  nu  sunt  doar  un  profet,  ci,  de
asemenea,  Domnul  Însuși. Și  iată,  ai  devenit  copt,
așa că Eu am venit la tine acum și l-am ajutat pe fiul
tău cu puterea Mea.
[11]  Acum,  dacă  tu  te  vei  gândi  profund la  acest
lucru, va fi clar pentru tine de ce Eu permit tot felul
de  rele  printre  oamenii  în  a  căror  inimă  fiecare
scânteie  cerească  a  vieții  încă  nu  este  complet
stinsă.
[12]  Cu  toate  acestea,  cu  oameni  vii  complet  răi,
care  nu  mai  merită  a  primi  un  avertisment  de  la
Mine,  o astfel permisiune de a se îmbunătăți este,
desigur, lăsat pe dinafară, pentru că aceasta nu mai
ajută deloc și îi  face pe cei răi chiar mai răi decât
sunt deja. Dar aceste tipuri de oameni își consumă
viața lor materială aici  -  iar după această viață se
vor aștepta la propria lor judecată, și aceasta este
cealaltă moarte veșnică.
[13] Celui căruia Eu încă îi  mai permit tot felul de
suferințe  și  primejdii,  Eu  îl  ajut  la  momentul
potrivit. Celui care cu toate acestea Eu îi permit să
continue  nestingherit  să  se  bucure  de  viața  lui
pământească  mândră  și  insultător  de  bună,  își
poartă judecata proprie și moartea veșnică deja în el
însuși  și,  prin  urmare,  de  asemenea,  cu  el  peste
tot. Astfel,  acum,  de  asemenea,  știi  de  ce  mulți
oameni  lumești  cu  stimă  și  bogății  lumești  pot
continua  să  păcătuiască  și  să  facă  lucruri  crude
nepedepsite până la moartea trupului lor."
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Capitolul 30 Despre măsura binelui și a răului
[1]  Cu  toate  acestea,  o  anumită  măsură  a  fost
determinată de Mine în această lume pentru toată
lumea  –  în  ceea  ce  privește  ceea  ce  este  bun  și
adevărat, precum și în ceea ce privește ceea ce este
rău și fals.
[2] Când o persoană bună a atins complet această
măsură prin zelul său, atunci toate ispitele ulterioare
vor  înceta,  de  asemenea,  și  atunci  el  va  trece  în
lumina  deplină  din  ceruri  de  la  un  nivel  al
desăvârșirii vieții la un nivel mai ridicat, și așa mai
departe până la infinit.
[3] Dar atunci când o persoană rea și-a făcut măsura
sa  rea  completă,  atunci  toate  avertismentele
suplimentare vor înceta, de asemenea, și apoi se va
scufunda  din  acel  moment  tot  mai  adânc  într-o
noapte tot mai întunecată și o judecată mai grea a
vieții și existenței sale deja moarte, și de Mine, el nu
va fi considerat în mod diferit decât o piatră pentru
care  nu viața,  ci  numai  judecata  și  constrângerea
veșnică a voii Mele este vizibilă, pe care bătrânii au
numit-o "mânia lui Dumnezeu".
[4]  Cu  toate  acestea,  cât  de  mult  timp  va  avea
nevoie  o  piatră  foarte  tare  înainte  de  a  deveni
cumva mai moale și să devină un fel de sol care va
rămâne  în  continuare  nefertil  pentru  o  lungă
perioadă de timp, aceasta este o întrebare la care
chiar și îngerul cel mai desăvârșit, care locuiește în
cea mai mare lumina cerească nu poate răspunde,
pentru că numai Tatăl știe aceasta, care este în Mine
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precum și Eu sunt în El.
[5] Dar, când prea mulți oameni vor ajunge măsura
deplină  a  răului  lor,  atunci  timpul  acțiunii  lor  rele
nepedepsite va fi scurtat prin Mine de dragul celor
câțiva încă buni și al celor aleși, iar apoi propria lor
judecată și moartea lor îi va mistui înaintea ochilor
celor câțiva drepți, la fel cum a fost cazul în vremea
lui  Noe,  și  a  lui  Avraam  și  Lot,  și,  de  asemenea,
parțial, în vremea lui Iosua, și cum încă tot va mai
cazul în mod repetat de acum.
[6] Începutul acesteia, va fi în curând experimentată
de către iudei, cât și mai târziu de către alte regate
și  națiuni  cu  conducătorii  lor. Și  în  mai  puțin  de
2.000 ani va exista din nou o judecată foarte mare și
generală,  care  va  duce la  mântuirea  celor  buni  și
ruina celor mari lumești și a oamenilor complet lipsiți
de iubire.
[7] Cum va arata această judecată și ce va implica,
Eu  am  revelat  deja  de  mai  multe  ori  tuturor
ucenicilor  Mei  care  sunt  prezenți  aici  cu  Mine,  și
după  Mine  ei  vor  propovădui  națiunilor  de  pe
Pământ. Fericit  cel  care  va  lua  la  inima  și  își  va
organiza viața în consecință, astfel că el să nu fie
luat de judecată.
[8] Și acum, prietenul Meu Zaheu, acum știi suficient
despre cum ar trebui să acționezi pentru mântuirea
sufletului tău și ce ar trebui să faci pentru aceasta, și
noi  ne-am  întărit  acum  suficient  cu  alimente  și
băuturi la masa ta. De aceea, noi ne dorim și ne vom
ridica din nou și vom merge pe drumul nostru spre
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Nahim,  căci  astăzi  trebuie  să  ajung  în  locul
menționat înainte de apus."
[9]  Acum,  Zaheu a  spus:  "O,  singurul  adevărat
Domn și Învățător, de aici  la acel loc este încă un
drum lung, și în mod natural se va dovedi a fi foarte
dificil  de  a  ajunge  azi  înainte  de  apusul  soarelui,
pentru că este mult mai aproape Ierusalimul decât
distanța  de  aici  până  la  locul  pe  care  Tu  l-ai
menționat.  Pe  cămile,  călătoria  poate  fi  făcută  cu
siguranță  într-o  zi,  dar  pe  jos,  în  mai  puțin  de
jumătate de zi care a mai rămas în continuare acum,
aceasta, probabil, nu va fi posibil fără un miracol."
[10]  Eu am  spus:  "Aceasta,  prietene,  va  fi
preocuparea  Mea.  Dacă  noi  am  fost  capabili  să
parcurgem  drumul  încă  mai  lung  de  aici  până  la
Essaea  fără  cămile  într-o  zi,  atunci  noi  vom  fi
capabili să acoperim drumul mult mai scurt de aici
până la Nahim.  Tu încă mai ai dorința că ți-ar place
ca Eu să stau aici până mâine, dar Eu singur știu cel
mai  bine care este planul  Meu,  și  acesta este,  de
asemenea, modul în care eu trebuie să o fac, nu cum
trupul Meu vrea, ci cum El vrea, Cel care locuiește în
sufletul  Meu. Și,  prin urmare,  Eu trebuie să sosesc
astăzi înainte de apusul soarelui, în acel loc destinat.
[11]  Amintiți-vă  învățătura  Mea,  și  acționați  în
consecință,  atunci  veți  trăi  în  lumina  de  la
Dumnezeu. Și când veți auzi că fariseii M-au capturat
și  au  ucis  acest  trup  al  Meu  –  lucru  care,  de
asemenea,  trebuie să li  se permită spre ruina lor,
dar, de asemenea, spre învierea multor morți dintre
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cei care sunt acum încă tânjesc în mormintele lor de
necredință și  de iluzii  și  care nu au nici  o viață a
spiritului în ei înșiși -, atunci să nu fiți iritați de faptul
acesta  și  nu  lăsați  credința  voastră  să  se  clatine,
pentru că în ziua a 3-a Eu Mă voi ridica din nou și voi
veni la toți prietenii Mei și le voi da viața veșnică.
[12] Dar, judecata se va dezlănțui asupra dușmanilor
Mei, ceea ce va duce la ruina lor, pe care mulți care
trăiesc  acum o vor  vedea în viitor. Acum Eu v-am
spus,  de asemenea,  aceasta,  și  acum știți  cum ar
trebui să vă comportați în viitor.
[13]  Acum  Eu  de  asemenea,  v-am  împrumutat  o
monedă. Gestionați-o bine și cu bună dreptate, astfel
încât  să  o  pot  primi  înapoi  de  la  voi  cu  dobândă
atunci când Mă voi întoarce. Acum, voi sunteți puși
peste ceva mic, iar apoi veți fi puși peste ceva mare,
pentru că cine este  loial,  în  ceea ce este  mic,  va
rămâne, de asemenea, loial, în ceea ce este mare."
[14] După aceste cuvinte, Eu am binecuvântat toată
casa lui Zaheu și Eu am mers imediat pe calea mea
cu ucenicii Mei.
 
Capitolul 31 Satul păgân cu templul lui Mercur
[1] Erau totuși încă o mulțime de oameni pe stradă
care au vrut să Mă vadă și să vorbească cu Mine încă
o dată, pentru că a devenit cunoscut de la slujitorii
din casa lui Zaheu ceea ce Eu am făcut pentru fiul
său. Cu toate acestea, Eu nu M-am lăsat perturbat și
am mers repede prin mulțime, fără a le permite să
Mă rețină. Dar, deoarece câteva sute de oameni au
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vrut să Mă conducă, Eu am stat în continuare pentru
încă o scurtă perioadă de timp și le-am indicat celor
care mergeau în spatele Meu că aceștia ar trebui la
rândul lor, să se întoarcă și să meargă acasă, lucru
pe care ei, de asemenea, l-au făcut.
[2] Dar în timp ce Eu eram în acest fel reținut de
oameni, o femeie care suferea deja de mai mulți ani
de sângerări și care nu putea fi ajutată de nimeni, a
pătruns  prin  mulțime  spre  mine. Femeia  a  atins
mantia Mea, cu credința deplină că acest  lucru ar
ajuta-o, și așa în același moment ea a fost vindecată.
[3]  Cu  scopul  de  a-Mi  încerca  ucenicii  și  alte
persoane Eu am întrebat: "Cine s-a atins de Mine în
credință, pentru că Eu am observat că o putere a
ieșit din Mine?"
[4] Ucenicii și mai multe persoane au spus: "Aici,
uite, femeia aceea deranjantă Te-a atins."
[5] Atunci femeia a căzut la picioarele Mele și Mi-a
cerut  iertare,  pentru  că  ei  îi  era  teamă  că  va  fi
pedepsită pentru aceasta.
[6]  Dar  Eu  i-am spus:  "Ridică-te  și  du-te  acasă,
pentru  că  credința  ta  te-a  ajutat.  Dar  să  nu  mai
păcătuiești, dacă dorești să rămâi sănătoasă."
[7] Atunci femeia s-a ridicat imediat și a mers acasă,
în timp ce ea lăuda puterea lui Dumnezeu.
[8] Imediat după aceea, Eu am îndepărtat în grabă
oamenii și am plecat repede cu ucenicii.
[9] Și, în curând am ajuns într-o regiune pustie prin
care trecea drumul. În acel moment nu erau călători,
și  așa  noi  am  putut  acoperi  nevăzuți  drumul  în
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modul  deja  cunoscut  în  mai  puțin  de jumătate de
oră, ceea ce altfel ar fi durat aproximativ 10 de ore,
și noi am ajuns într-o regiune care era parțial locuită
de  iudei  și  parțial  de  către  greci  și  în  care
babilonienii s-au stabilit.
[10]  Noi  am  ajuns  într-un  mic  sat  care  aparținea
grecilor. În centrul acelei localități, era un templu pe
un  deal,  care  era  dedicat  zeului  păgân
Mercur. Pentru a permite acel templu păgân în țara
evreiască,  locuitorii  din  acest  sat  au  trebuit  să
plătească taxe considerabile în fiecare an la templul
din Ierusalim, după care au primit permisiunea din
nou  de  templu  pentru  a  aduce  ofrande  zeului  lor
Mercur  pentru  1  an  întreg  și  să  țină  anumite
sărbători  în  cinstea  lui. Azi  era  o  zi  a  lui  Mercur
pentru romani, și, deși era a doua zi după Sabatul
iudeilor, era exact în același timp, o zi de sărbătoare
a menționatului zeu păgân, iar grecii erau ocupați cu
idolul lor.
[11] Când noi am ajuns în acel loc, grecii ne-au făcut
semn să stăm nemișcați și au vrut, de asemenea, să
ne plecăm genunchii noștri pentru idol, ca un obicei
din vechime, astfel că un fel de politețe.
[12] Dar  Eu le-am zis: "Ascultați, voi păgâni orbi ar
trebui să vă plecați genunchii și inima voastră pentru
singurul  Dumnezeu adevărat  al  iudeilor,  pentru că
acest idol mort și neputincios al vostru este o lucrare
a mâinilor omenești și, astfel, mult mai puțin decât
cel mai mic, cel mai nesemnificativ mușchi verde. Cu
toate acestea, singurul Dumnezeu adevărat și unic
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al iudeilor a creat doar din el însuși Cerul și Pământul
și tot ceea ce acesta poartă. De aceea toți oamenii
ar  trebui  să  creadă  doar  în  singurul,  Dumnezeu
adevărat, să i se închine numai Lui și nu altor idoli
morți,  pentru  a-i  onora  cu  tot  felul  de  ceremonii
prostești, care sunt dezonorante pentru demnitatea
umană."
[13] Grecul a spus: "Când noi venim la Ierusalim nu
refuzăm  să  plecăm  genunchii  noștri  pentru
Dumnezeul vostru, deși  noi  știm foarte bine că nu
există  nici  un  Dumnezeu,  în  templul  mare  al  lui
Solomon, indiferent în ce fel de formă. iudeii au doar
o cutie, din care în anumite perioade ies flăcări de
nafta,  care  totuși,  este  considerată  atât  de  sfântă
încât poate fi văzută și venerată numai de câteva ori
pe an de către supremul și cel mai mare preot iudeu.
Dar noi, de asemenea, știm că acea cutie este, la fel,
făcută  de  mâna  omului,  ca  și  Dumnezeul
nostru. Atunci  Tu  cum poți  să  spui  că  Dumnezeul
iudeilor  este  singurul  adevărat  și  a  creat  Cerul  și
Pământul din Sine, lucru pentru care toți oamenii ar
trebui să creadă în El, se închine Lui și să-L onoreze
numai pe El și nu trebuie să aibă alți idoli?
[14] Prietene, mie mi se pare că nu avem nimic de
loc  să  ne  învinuim  reciproc  în  ceea  ce  privește
adevărul  al  cărui  Dumnezeu  este  cel  real. În  zeii
noștri,  care  sunt  simboluri  ale  diferitelor  forțe  ale
naturii,  noi  onorăm doar  forțele  marii  naturi,  care
sunt mai mult sau mai puțin cunoscute de noi, și nu
statuia care este făcută de mâini omenești și templul
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de  care  aparține  acesta,  iar  acest  lucru  este  cu
siguranță  mai  înțelept  decât  cum  voi  iudeii
considerați  o  cutie  veche  și  templul  care  aparține
drept  singurul  Dumnezeu  adevărat  și  să  le
venerați. Cerându-vă să vă plecați genunchiul - din
politețe - pentru Mercur al nostru în timp ce treceți
pe  aici,  noi  cu  siguranță  nu  vrem  să  vă  facem
neloiali  iudaismului  și,  astfel,  să  vă  tentăm  să
comiteți un păcat împotriva Dumnezeului vostru.
[15] Dar dacă Tu și toți însoțitorii Tăi ne puteți da o
dovadă  reală  că  numai  Dumnezeul  vostru  este
singurul  adevărat,  în  ciuda  argumentelor  mele
sensibile împotriva adevărului pe care voi pretindeți
că-l aveți, atunci nu suntem atât de încăpățânați ca
noi  să  nu ne  întoarcem foarte  rapid  și  fără  nici  o
dificultate pur și simplu la Dumnezeul vostru."
[16] Eu i-am spus: "Prietene, o astfel de dovadă, noi
într-adevăr putem să vă oferim, fără a cere să vă
îndoiți genunchii înaintea noastră. Cu toate acestea,
trebuie  să  fac  o  condiție  pentru  voi  înainte  de
aceasta, pe care voi mai întâi ar trebui să încercați
să o respectați,  pentru a vedea dacă veți  reuși  în
aceasta  sau  nu. Dacă  reușiți,  atunci  noi,  de
asemenea, ne vom pleca genunchii  noștri  înaintea
lui Mercur al vostru și apoi ne vom continua drumul
nostru ca iudei. Dacă nu reușiți să respectați această
condiție,  atunci  vă  voi  da  dovada  reală  că
Dumnezeul iudeilor este singurul adevărat și vă veți
întoarce de la zeii voștri costisitori și de bună voie vă
veți  pleca  inima  voastră  și  genunchii  înaintea
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Dumnezeului nostru.
[17] Condiția este după cum urmează: voi deja v-ați
onorat idolul vostru ieri și azi, și ați pus jos darurile
în templu, și, prin urmare, idolul vostru ar trebui să
fie  bine  dispus  și  să  vă  răspundă  repede  la  o
rugăciune, care este îndreptată către el.
[18] Iată, acolo, pe treptele templului se află o fată
născută oarbă de 12 de ani. Ea este cea mai iubită
de părinții ei prosperi, și ei ar da totul dacă vederea
ei i-ar putea fi dată înapoi. Astfel, întoarceți-vă toți la
Dumnezeul  vostru  cu  cererea  să-i  deschidă  ochii
celei  oarbe,  pentru  că  astfel  de  orbi  nu  pot  fi
vindecați  de nimeni  pe întregul  Pământ  -  doar  un
Dumnezeu  atotputernic  poate  face  aceasta. Dacă
Dumnezeul vostru va vindeca fata oarbă, atunci noi
am dori, de asemenea să ne plecăm înaintea lui, dar
dacă  el  nu  o  va  vindeca,  ceea  ce  este  cel  mai
probabil,  atunci  Eu  o  voi  vindeca  cu  puterea
Spiritului  Dumnezeului  nostru,  care  se  află  în
Mine. Dar, după ce fata va fi făcută să vadă, Eu, din
la locul în care mă aflu acum, voi distruge templul cu
statuia idol într-o singură clipă, în așa fel încât voi nu
veți  mai  recunoaște  deloc  locul  pe  care  acum
templul cu statuia idol se află. Mergeți și îndepliniți
condiția care vă este pusă."
[19] Grecul, care  era,  de  asemenea,  tatăl  fetei
oarbe,  a  spus:  "Prietene,  noi  vrem  să  încercăm,
aceasta așa cum am făcut deja de mai multe ori -
din  păcate,  întotdeauna fără  cel  mai  mic  rezultat.
Dar  ce  Îți  putem  cere  Ție,  prietene,  dacă  unicul
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vostru Dumnezeu adevărat, de asemenea, poate Te
va  dezamăgi  și  nu-Ți  va  răspunde  la  dorința
ta? Pentru  că  in  ce  privește  acest  subiect  eu  am
vorbit deja cu o mulțime de iudei care credeau, de
asemenea, foarte serios în Dumnezeul lor, și fiecare
dintre ei a recunoscut în mod serios că într-adevăr
nu  este  deloc  așa  de  ușor  în  ceea  ce  privește
răspunsul direct al rugăciunilor care-I sunt adresate
Lui. Dar  cu  aceasta  eu  nu  doresc  să  aduc  vreo
îndoială  asupra  a  ceea  ce  mi-ai  promis  să  faci,
pentru că în cuvintele Tale a sunat o încredere foarte
sigură. Cu  toate  acestea,  dacă  rezultatul
Dumnezeului tău va arăta în cele din urmă ca și cel
al Dumnezeului nostru, atunci ce?"
[20]  Eu am spus:  "Atunci  noi  vom fi  sclavii  voștri
pentru tot restul vieții noastre. Dar acum mergeți la
Dumnezeul vostru și prezentați-i cererea voastră."
 
Capitolul 32 De vindecare a Ahaia fată oarbă 

[1] După aceste cuvinte ale Mele, grecii s-au dus la
idolul  lor și  s-au rugat cu o jale gălăgioasă care a
durat mai puțin de jumătate de oră, desigur, fără nici
un rezultat.
[2] Când au terminat rugăciunea lor de jale, grecul
a venit din nou la mine și a spus: "Prietene, după
cum  poți  vedea,  deranjul  nostru  a  fost  inutil  ca
întotdeauna.  Acum  este  rândul  Tău  să  ne  oferi
dovada reală conform căreia Dumnezeul vostru este
singurul  adevărată. Dacă  Tu  reușești,  noi  vom
deveni imediat iudei ca voi pentru totdeauna."
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[3]  Eu i-am spus: "Atunci du-te și adu-o pe fiica ta
oarbă aici și convinge-te dacă ea încă este complet
oarbă. Numai după aceea Eu voi deschide ochii ei."
[4] Din moment ce el acum deja credea, că fiica lui
ar  putea  deveni  văzătoare,  grecul a  mers  foarte
fericit și a adus fata oarbă la Mine cu cuvintele: "Ea
este  aici,  bun  Prieten,  iar  ea  încă  este  complet
oarbă. Acum, fii atât de bun și deschide ochii ei cu
ajutorul și puterea activă a Dumnezeului tău."
[5] Eu I-am spus fetei: "Ahaia, dorești să vezi lumina
și nenumăratele lucruri frumoase ale Pământului, la
fel ca ceilalți oameni?"
[6]  Fata a  spus:  "O,  Doamne,  dacă  eu  aș  putea
vedea,  prin  puterea  Ta,  eu  aș  fi  mai  mult  decât
fericită și Te-aș putea iubi mai mult decât orice în
lume. O, te rog, deschide ochii mei."
[7]  Apoi  Eu am  suflat  peste  ochii  ei  și  am  spus:
"Ahaia, Eu vreau ca tu să vezi din acest moment, și
că de acum înainte să nu mai fi niciodată oarbă."
[8]  Când  Eu  am  spus  aceste  cuvinte  fetei,  ea  a
devenit complet văzătoare, și de bucurie ea nu știa
ce să facă mai întâi, și la fel a fost, de asemenea,
cazul cu părinții ei.
[9] Numai după un timp, fata și părinții ei și frații și
surorile  au  căzut  înaintea  Mea,  și  ea  a  spus:  "O,
Doamne, Tu ești mai mult decât toți oamenii de pe
întregul  Pământ.  Tu  însuți  ești  singurul  și  unicul
Dumnezeu  adevărat,  nu  numai  al  iudeilor,  ci  al
tuturor oamenilor de pe întregul Pământ. Doar Ție eu
vreau să-Ți dau fiecare jertfă și să Te iubesc, slăvesc
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și laud întreaga mea viață."
[10]  Eu am spus: "Ahaia, de ce vrei de fapt să Mă
slăvești  pe Mine ca un Dumnezeu? Nu vezi  că Eu
sunt o ființă umană, la fel ca și ceilalți din jurul tău?"
[11]  Fata a  spus:  "Într-adevăr,  într-adevăr,  dar
numai în aparență, în forma Ta exterioară, dar Sinele
Tău interior este umplut cu puterea lui Dumnezeu, și
acesta este de fapt singurul Dumnezeu adevărat. În
plus,  Tu nu mi-ai  spus:  "Dumnezeul  iudeilor  te  va
face să vezi", ci ai spus: "Ahaia, Eu vreau că tu să
vezi", iar apoi am devenit văzătoare. Deci, Tu m-ai
ajutat din propria Ta putere care trebuie să fie pur
divină, pentru că altfel eu cu siguranță aș fi rămas
oarbă pentru totdeauna. Deci,  Ție  eu Îți  dau toată
dragostea mea și cea mai adâncă plecăciune."
[12]  După  această  declarație,  de  asemenea,  toți
ceilalți au venit și M-au glorificat și M-au lăudat, și
toți ochii erau orientați spre Mine.
[13] În timp ce toți  aceștia se uitau la Mine și Mă
slăveau și lăudau pe Mine, Eu am făcut templul să
dispară, împreună cu idolul său, prin puterea voinței
Mele, și apoi  Eu am spus grecilor: "Din moment ce
ați  găsit  acum  dreptul  și  singurul  adevărat
Dumnezeu,  din  puterea  Mea  perfectă  Eu  deja  am
distrus  idolul  vostru  și  templul  care  aparținea
acestuia. Mergeți și încercați să găsiți locul unde se
afla templul."
[14] Apoi, ei toți au mers să vadă templul, și nu au
mai  putut  determina  unde  a  fost  acesta  înainte,
pentru că Eu nu am distrus doar templul cu statuia
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idol, dar, de asemenea, și dealul.
[15] Când grecii au văzut aceasta, au început să Mă
glorifice  și  să  Mă  laude  chiar  mai  tare,  și  M-au
întrebat ce trebuia să facă pentru a fi mai demni de
harul care li sa dat.
[16]  Eu  i-am  instruit  cu  câteva  cuvinte. Ei  au
acceptat învățătura Mea și toți au format în curând o
comunitate bună în numele Meu.
 

Capitolul 33 DOMNUL ÎN NAHIM ÎN IUDEEA
Învierea tânărului mort din Nahim 

 
[1] După ce Eu am terminat a le oferi învățătura Mea
noi  ne-am dus  imediat  pe  drumul  nostru  din  nou,
deoarece soarele deja era aproape de seară. Într-o
oră noi am ajuns în Nahim. Și este evident că grecii,
care au fost foarte surprinși de toate și care au fost
complet convertiți la învățătura Mea, ne-au escortat
la Nahim, astfel că noi am format o caravană destul
de mare.
[2]  Nota  bene:  aici  este  un  eveniment  care  are
similitudini mari cu cel care s-a întâmplat în timpul
primului an al învățăturii Mele în Nain, în Galileea. Cu
toate  acestea,  următorul  a  avut  loc  în  Nahim  în
Iudeea,  și  aceste  2  evenimente,  care  sunt  foarte
asemănătoare, nu ar trebui să fie confundate unul cu
altul.
[3] Așa că atunci când noi am ajuns cu un număr
mare  de  oameni,  înaintea  porții  micului  oraș,
purtătorii,  care  erau  însoțiți  de  bocitoare,  cărau
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trupul unui tânăr care a murit, spre mormânt. El era
singurul fiu al unei văduve, și văduva a plâns foarte
mult  pentru  singurul  ei  fiu. Atunci  când  cortegiul
funerar a ajuns foarte aproape de noi s-au oprit să
ne lase să trecem.
[4] Dar Eu m-am dus la văduvă și am mângâiat-o și
am întrebat-o, de asemenea, de cât timp fiul ei era
mort.
[5] Văduva a răspuns: "Doamne, eu nu te cunosc și
nu știu cine ești Tu, dar cuvintele Tale de confort au
redus foarte mult durerea mea. Dar cum ai ajuns să
știi că cel care a murit este fiul meu?"
[6] Eu I-am spus: "Aceasta Eu o știu din Mine, și Eu
nu am nevoie de nimeni să-Mi spună."
[7] Văduva a spus: "Dacă Tu știi că cel care a murit
este fiul  meu, atunci,  de asemenea, vei  ști  de cât
timp el a murit."
[8]  Eu I-am spus: "Femeie, tu ai ajuns la concluzia
corectă, pentru că, de asemenea, Eu știu că fiul tău
a murit acum 3 zile dintr-o febră severă. Dar dacă tu
ai avea încredere, Eu l-aș putea reînvia pe fiul tău și
dărui înapoi ție."
[9] Văduva a spus: "O, Doamne, cuvintele Tale într-
adevăr împrospătează inima mea cu această mare
ofertă, dar o persoană moartă poate și va fi adusă la
viață din nou, doar de Dumnezeu, după făgăduința
Lui  în  ziua cea de pe urmă.  Sau Tu ești  un mare
profet, umplut cu Spiritul lui Dumnezeu, astfel încât,
cu  atotputernicia  sa  Tu  de  asemenea,  poți  face  o
persoană moartă vie?"
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[10]  Eu am spus: "Aceasta cu siguranță vei ajunge
să cunoști în această seară pentru că eu voi sta în
hanul tău. Dar acum, deschide sicriul, pentru că Eu
vreau să reînvii tânărul și să-l dau înapoi întristatei
lui mame."
[11] La aceasta, purtătorii au deschis sicriul și Eu m-
am dus la el, am luat tânărul de mână și i-am zis:
"Tinere, Eu vreau aceasta: Ridică-te și mergi acasă
cu mama ta."
[12] La aceste cuvinte ale Mele tânărul s-a ridicat el
însuși din sicriu, și atunci când au depărtat pânza cu
care iudeii își înfășurau morții lor, el a pășit imediat
din sicriu, fiind cu adevărat puternic și sănătos, și i l-
am  dat  mamei  sale,  care  era  surprinsă  peste
măsură.
[13] Acest semn a provocat tuturor celor care erau
prezenți la acest eveniment - chiar ucenicii Mei vechi
nefiind excluși - o adevărată uimire astfel încât unii
au fugit și alții au rămas pe loc fără grai de uimire
pură și nu au îndrăznit să spună un cuvânt.
[14] Dar Eu am poruncit purtătorilor să ducă înapoi
sicriul  gol,  astfel  încât  mama  și  fiul  să-Mi  poată
mulțumi acum cu o inimă veselă pentru îndurarea ce
le-a  fost  oferită. Și  plini  de  venerație  profundă
purtătorii au făcut ceea ce Eu le-am poruncit.
[15] Când sicriul a fost îndepărtat, și prin aceasta, de
asemenea,  amintirea morții,  mai  întâi  grecii, care
ne-au escortat până aici, au început din nou să Mă
laude și să Mă slăvească foarte mult, și au spus cu
voce tare: "Nici o ființă umană nu poate realiza acest
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lucru, ci doar un Dumnezeu!"
[16] Dar Iudeii au zis: "Da, da, numai cu Dumnezeu,
astfel  de lucruri  sunt posibile.  Dar Dumnezeu este
numai  spirit,  și  nimeni  nu-L  poate  vedea  și  să
rămână în viață, dar pe acești oameni noi îi putem
vedea, și moartea rămâne departe, și, prin urmare,
acest om este cel mai probabil un nou mare profet
trezit,  plin  de Spiritul  lui  Dumnezeu,  și  prin  faptul
acesta El Însuși încă nu este un Dumnezeu."
[17] Grecii au spus: "Tu știi ce știi, dar noi știm, de
asemenea, ceea ce știm. Dacă voi spuneți că numai
Dumnezeu  poate  face  așa  ceva  și  că  astfel  o  de
ființă  umană  poate  realiza  aceste  lucruri  numai
pentru  că  este  umplută  cu  Spiritul  lui  Dumnezeu,
atunci  voi  înșivă  recunoașteți  că  Spiritul  lui
Dumnezeu din El este imposibil oricine altceva decât
Dumnezeu Însuși. Astfel, dacă noi Îl slăvim și lăudăm
ca pe un Dumnezeu adevărat,  atunci  cu siguranță
noi suntem mai aproape de Sursa marelui adevăr, de
unde iese toată lumina și viața decât voi iudeii care
nu-L considerați un Dumnezeu adevărat, pe cel care
spune:  "Vreau",  și  nu:  "Spiritul  lui  Dumnezeu  din
Mine vrea", după care se întâmplă imediat ceea ce El
voiește și a rostit cu gura Lui.
[18] Numai câteva ore în urmă, noi încă eram păgâni
atunci când acest Om-Dumnezeu a venit la noi și a
făcut-o pe fiica mea Ahaia născută oarbă să vadă cu
un cuvânt, și, de asemenea, a distrus templul nostru
păgân într-un moment, în așa fel încât nici cea mai
mică urmă nu a rămas și nu puteam recunoaște nici
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locul unde a fost mai înainte, și toate acestea El le-a
făcut  doar  din  Sine,  astfel,  din  cea  mai  mare  din
putere perfectă a Lui. Și dacă El face aceste lucruri și
acționează în acest mod, El Însuși trebuie să fie un
Dumnezeu  foarte  adevărat  și  El  nu  trebuie  să  se
roage la un Dumnezeu încă și mai mare și mai real
pentru a-L ajuta să realizeze un miracol, pentru că El
Însuși  este deja  cel  mai  mare și  cel  mai  adevărat
Dumnezeu.
[19] Aceasta este acum modul în care noi neamurile
gândim și aceasta este opinia noastră, iar dacă vom
trăi  și  acționa în  conformitate  cu învățătura Lui  și
vom realiza cu fidelitate voința Lui, El ne va oferi, de
asemenea  nouă  din  El  Însuși  viața  adevărată,
veșnică,  așa  cum  a  acum  a  dat  înapoi  viața
pământească  a  acestui  tânăr,  de  asemenea,  din
Sine, pentru că El Însuși este sursa inițială a întregii
existențe și a vieții."
 

Capitolul 34 Diferența de opinie despre
personalitatea Domnului 

[1] După aceste foarte puternice, cuvinte adevărate
ale  grecului,  un iudeu din  acest  loc,  care era un
rabin și conducător al unei sinagogi a spus: "Ca un
păgân,  care  nu  este  atât  de  bine  familiarizat  cu
Scriptura noastră, ai într-adevăr, o bună judecată și
în multe puncte nu poți fi contrazis, dar dacă ai fi la
fel de bine familiarizat cu Scriptura noastră cum sunt
eu cu siguranță ai  fi  de o opinie oarecum diferită.
Uite,  de  fiecare  dată  când  Dumnezeu  a  folosit  o
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persoană pioasă pentru binele poporului, o astfel de
persoană nu putea acționa și vorbi diferit decât era
el condus de Spiritul lui Dumnezeu. Unul din primii
noștri 4 mari profeți vorbea aproape de fiecare dată
oamenilor ca și cum el Însuși era Dumnezeu, lucru
pentru care el era deseori acuzat de evrei, dar el nu
putea vorbi și acționa altfel decât era îndemnat de
Duhul lui Dumnezeu.
[2] Un exemplu despre modul în care el vorbea vă
clarifica problema pentru tine. Profetul pe care l-am
menționat,  care  este  numit  Isaia,  spune,  de
exemplu, imediat la începutul capitolului său al 42-
lea, unde el probabil L-a anunțat deja pe acest Om,
care  este  umplut  cu  Spiritul  lui  Dumnezeu:  "Iată,
acesta este ajutorul  Meu. L-am pus deoparte. Și  El
este Alesul Meu, și sufletul Meu este bine mulțumit
de  El. I-am  dat  Lui  Spiritul  Meu. El  va  aduce
dreptatea  printre  neamuri. El  nu  va  striga  sau
țipa. Vocea lui nu va fi auzită în stradă. El nu va rupe
trestia  care  este  frântă,  iar  El  nu  va  stinge  fitilul
mocnit. El  va  învăța  să  se  păstreze  dreptatea  cu
adevăr deplin. El nu va avea temperament rău sau
crud, astfel El va aduce dreptatea pe Pământ.
[3]  Astfel  vorbesc  Eu,  Domnul  Dumnezeu,  care
creează  și  extinde  Cerul,  care  face  Pământul  și
vegetația sa, care dă suflare oamenilor care trăiește
pe  el,  și  spirit  celor  care  sunt  conformi  cu
aceasta. Eu, Domnul, Te-am numit cu dreptate, Te-
am luat de mână și Te-am păstrat și Te-am dat ca un
legământ  între  oameni  și  ca  o  lumină  pentru
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neamuri. Tu vei deschide ochii orbilor și vei conduce
deținuții  afară din închisorile lor,  precum și  pe cei
care  stau  în  întuneric,  în  temnițe. Eu,  Domnul,  -
acesta este numele Meu – nu voi da onoarea Mea
nimănui altcuiva, nici slava Mea unui idol uman. Iată,
ceea ce va veni,  Eu anunț acum în prealabil  și  Eu
anunț  ceva  nou. Înainte  de  se  întâmpla  vă  las  să
auziți aceasta."
[4] Acum, iată, altfel foarte înțeleptul meu grec, în
acest mod a vorbit Dumnezeu o dată, prin gura unei
ființe umane, astfel încât s-ar putea crede că omul
Isaia  era  de  fapt  Dumnezeu  însuși. Dar  totuși,
aceasta nu a fost așa. Și cum era în acel timp, așa
este  în  zilele  noastre. Astfel,  acest  Om,  care  face
minuni, nu este nimic altceva decât Ajutorul, care a
fost prezis de profet, Alesul Său pentru mântuirea,
de asemenea, așa cum El activ doar ce ți-a dovedit.
[5]  Prin  urmare,  Dumnezeu Îl  va  încununa cu cea
mai  mare  slavă  și-L  va  face  Rege  peste  toate
neamurile  de  pe  pământ,  pentru  că  ia  dat  o  așa
mare putere pre care nici un om nu a mai posedat-
o. Dar, prin faptul acesta El încă este și rămâne doar
o  ființă  umană și  El  nu  este  un Dumnezeu din  El
Însuși și cu atât mai puțin un idol uman, din care voi
neamurile aveți deja atât de mulți. El este un Ajutor
al  lui  Dumnezeu,  înzestrat  cu  toată  puterea
imaginabilă, un Ales special, și, prin urmare, în mod
clar cel mai iubit a lui Dumnezeu.
[6] Iată, acesta este modul în care noi iudeii vedem
aceasta,  care  suntem  foarte  familiarizați  cu
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Scriptura,  dar  voi,  care sunteți  obișnuiți  a  face un
Dumnezeu din fiecare apariție excepțională, voi luați
un  astfel  de  Om,  care  este  umplut  cu  Spiritul  lui
Dumnezeu,  prea  repede  imediat  drept  adevăratul
Dumnezeu,  deoarece  El  a  făcut  semnele  înaintea
ochilor voștri,  care mai mult  ca sigur pot fi  făcute
doar  de  Dumnezeu. Dar  totuși,  El  face  astfel  de
minuni  nemaiauzite  nu  din  puterea  Lui  umană
proprie, ci numai prin puterea voinței lui Dumnezeu,
care  I-a  fost  dată  Lui  pentru  un timp. Acesta  este
modul în care stau lucrurile, și eu sunt convins că El
nu va da o mărturie diferită despre Sine."
[7]  Grecul a spus în această privință: "Tu ai vorbit
bine acum, de asemenea, și tu ești, de asemenea,
drept  în  multe  privințe  ceea  ce  privește  rațiunea
lumească  a  oamenilor.  Dar  prorocul  pe  care  l-ai
menționat,  de  asemenea,  a  vorbit  diferit  în  multe
dintre  capitolele  sale,  care  nu  sunt  necunoscute
pentru mine, în ciuda faptului că eu sunt un păgân,
iar acestea ar putea fi mai mult în favoarea opiniei
mele decât a ta."
[8] Rabinul a spus: "Atunci, să auzim ceea ce știi."
[9]  Grecul a  spus:  "Bine,  cum poate  fi  înțeles  în
această privință textul  în care profetul  spune: "Un
băiat  este  născut  pentru  noi,  un  Fiu  ni  sa  dat  și
domnia  Lui  El  o  poartă  pe  umerii  Lui.  Numele  lui
este:  Minunat,  Sfătuitor,  Putere,  Erou,  Dumnezeu,
Eternitate,  Tată,  Domn  al  Păcii". Cum  explici  tu
această mărturie a profetului?"
[10] La aceasta  rabinul nu a știut ce să răspundă,
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dar a spus doar ceva ocazional: "Ei bine, da, aceasta
este, de asemenea, scris în Isaia, dar în multe din
prezicerile sale acest profet este foarte neclar și nu
poate fi înțeles, și apoi nu se poate determina ce a
vrut să spună prin aceasta. "
[11]  Grecul a spus: "Este ciudat că tu, ca un scrib
iudeu vreau să ne dai concluzia ta în acest mod, în
timp ce Copilul născut și Fiul dat, al cărui nume a
fost  în  mod  deschis  rostit  de  profet,  este  fără
îndoială aici, în persoană, în cuvânt și de acțiuni în
fața  noastră.  Ca o Ființă Umană care este  vizibilă
pentru noi El este, de asemenea, un Ajutor în care
Dumnezeu își găsește cea mai înaltă plăcere pentru
că El cu siguranță, în toată plinătatea Lui trăiește în
El. Doar trupul lui este Ajutorul, dar sufletul Lui este
Dumnezeu  din  eternitate. Acest  trup  este  cu
siguranță cel mai mare Ales al lui Dumnezeu, în care
El găsește cea mai mare plăcere. Ca un păgân, în
conformitate  cu  intelectul  meu  natural,  eu  practic
sunt  mai  aproape  de  adevăr  decât  tine  cu  toate
cunoștințe - în conformitate cu mărturia ta - neclare
și necuprinzătoare a Scripturii."
[12] La aceasta rabinul nu a mai spus nimic, deloc, a
devenit furios și a plecat.
[13] Dar Eu am spus ucenicilor Mei, care au devenit,
de asemenea, în secret supărați pe rabinul orb: "Aici
puteți  vedea  un  alt  exemplu  al  modului  în  care
lumina  va  fi  luată  de  la  iudei  și  dată  neamurilor.
Acești  greci  au  fost  doar  câteva  ore  în  urmă
închinători încă convinși la idoli, iar acum ei stau în
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lumină  adevărata  deja  mult  mai  sus  decât  iudeii
care, din cauza cunoștințelor lor despre Scriptură au
o așa înaltă opinie despre ei înșiși. Astfel fiți bucuroși
că de fapt s-a dovedit în acest fel. Într-adevăr, tronul
lui  David nu va mai  fi  pus printre iudei,  ci  printre
neamuri."
[14]  Numai  în acel  moment,  văduva cu fiul  ei  au
căzut  la  picioarele  Mele  și  au  spus:  "O,  Doamne,
Doamne,  abia  acum ochii  mei  se  deschid!  Tu ești
Mesia,  cel  promis nouă! O iartă-ne orbirea noastră
prin care noi nu Te-am putut recunoaște imediat!"
[15] Dar Eu i-am spus: "Ridică-te de la pământ, du-
te acasă cu fiul tău și pregătește o masă de seară
pentru noi, pentru că azi vom sta în hanul tău. Deși
Eu v-am spus deja înainte, dar faceți acum imediat
ceea ce v-am poruncit."
[16]  Apoi,  femeia  s-a  ridicat  imediat  și  s-a  grăbit
acasă cu fiul ei în timp ce ea era într-adevăr nespus
de fericită, și ea a început imediat pregătirea unei
bune mese de seară de care noi cu siguranță aveam
nevoie.
 

Capitolul 35 De ce sunt permise nevoia și de
boala 

[1]  Din  moment  ce  soarele  apusese  deja,  Eu am
spus grecilor: "Eu vă las complet liberi. Dacă doriți
să  găsiți  cazare,  puteți  să stați  în  Nahim în  seara
asta,  sau  puteți  să  mergeți,  de  asemenea,
acasă. Nici  una  sau  alta  nu  va  fi  în  dezavantajul
vostru."
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[2] Grecul, care era fost  tatăl  fetei  oarbe și  șeful
satul grecesc a spus: "O, Doamne, Doamne, Doamne
din eternitate, ar fi bine să avem o cazare aici. Deși
suntem aproximativ 100 de persoane, dar cu văduva
fericită  și  -  cu  ajutorul  Tău  atotputernic  -  vom  fi
capabili  să  găsim  cazare  spațioasă  aici. Dacă  am
putea sta în această seară în compania Ta, atunci
vom rămâne, chiar dacă în seara asta toate lucrurile
noastre  lumești  s-ar  ruina,  pentru  că  a  auzi  un
cuvânt din gura Ta dumnezeiască este de o valoare
mult mai mare decât toate comorile de pe Pământ și
mai  mult  decât  soarele,  luna  și  toate  stelele. Prin
urmare, vom sta aici. Noi avem suficienți bani cu noi
pentru a plăti cheltuielile în han, și chiar dacă ne-ar
costa toate bunurile noastre, atunci noi tot am sta cu
Tine, o, Doamne, Doamne, Doamne. Căci chiar dacă
ne-am pierde toate bunurile noastre pământești de
dragul Tău, dar astfel am găsi în mod activ mila Ta,
atunci noi am făcut un câștig nesfârșit de mare. Prin
urmare,  vom  rămâne  aproape  de  Tine,  gata  să
aducă orice dar putem."
[3]  Eu am spus: "Atunci stați, Eu voi avea grijă de
toate celelalte, pentru că adevărat vă spun: a cărui
atitudine și credință în vremurile viitoare nu vor fi că
ale  voastre,  sufletul  său  cu  greu  va  dobândi
Regatului  Dumnezeu.  Dacă  voi  veți  rămâne
întotdeauna în acest mod cu Mine în inima voastră,
Eu voi rămâne mereu cu voi și printre, puternic activ
în spiritul, și cu cei cu care Eu voi sta, ei nu vor avea
niciodată de suferit lipsa sau nevoia, nici în ceea ce
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privește  nevoile  lor  de  pământești  și  cu  atât  mai
puțin în ceea ce privește nevoile sufletului lor.
[4] Lipsa, nevoie și de toate tipurile de nenorocirii Eu
le  las  să  vină  printre  oameni  doar  atunci  când
aceștia cu totul  M-au părăsit,  și  au devenit  parțial
întunecați și prostești închinători la idoli și în parte
oameni  în  totalitate  egoiști  și  nelegiuiți
lumești. Deoarece lipsa și  nevoia vor forța oamenii
să se gândească la cauzele nenorocirii  lor și  îi  vor
face inventivi  și  inteligenți,  și  în  acest  mod foarte
curând vor apărea sensibilitatea și înțelepciunea în
mijlocul unui popor care vor deschide ochii semenii
lor  și  le  vor  arăta  sursa  nenorocirii  lor
generale. Atunci  mulți  vor  părăsi  lenea  lor
paralizatoare, cu scopul de se înarma pentru lupta
împotriva trântorilor care au devenit puternici, care
conduc ca tirani printre neamurile, pe care ei le-au
făcut  oarbe  și  care  sunt  instigatorii  reali  ai
nenorocirii  generale  de  pe  acest  Pământ. Adesea
prin luptă grea aceștia vor  fi  complet  cuceriți  și  a
exilați  sau cel puțin vor fi  forțați  să dea națiunilor
acele  legi,  care  le  vor  permite  să  trăiască  într-un
mod decent. Și așa fericirea și bunăstarea vor începe
apoi mereu printre oameni în funcție de măsura în
care  ei  s-au  întors  la  calea  lor  spre  singurul
Dumnezeu adevărat.
[5]  Dacă  oamenii  nu  s-ar  întoarce  niciodată  de  la
Dumnezeu, ei, de asemenea, niciodată nu ar cădea
în nevoie și suferință.
[6] Astfel dacă, de asemenea, în linia descendenților
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voștri voi întotdeauna veți rămâne în și cu Mine în
credință  și  acțiune  în  conformitate  cu  învățătura
Mea,  voi,  de  asemenea  niciodată  nu  veți
experimenta  suferința. De  asemenea,  sufletele
voastre nu vor fi  făcute fricoase și  slabe de inimă
prin boli  ale trupului,  deoarece bolile trupului  sunt
întotdeauna  doar  consecințele  amare  ale  neținerii
poruncilor pe care Eu le-am anunțat întotdeauna în
mod clar oamenilor.
[7]  Oricine  va  păstra  aceste  porunci  deja  din
copilărie, nu va avea nevoie de un doctor la vârstă
înaintată, și urmașii lui nu vor trebui să sufere pentru
păcatele părinților lor, așa cum acesta a fost adesea
cazul de secole cu națiunile antice care au nu au fost
loiale  lui  Dumnezeu. Iar  întotdeauna  când  oamenii
au început să degenereze, atunci, de asemenea, în
curând suferințe fizice grave au venit peste ei și au
ajuns  să  cunoască  consecințele  respectării
insuficiente sau lipsa totală a respectării poruncilor
lui Dumnezeu.
[8] Pentru că, dacă de exemplu există cineva care,
pentru  un  acop  sau  altul  înțelege  cum  să  facă  o
mașină  mecanică,  atunci  el  însuși,  de  asemenea
înțelege cum trebuie să fie folosite pentru o utilizare
eficientă  și  modul  în  care  aparatul  trebuie  să  fie
manipulat astfel încât să nu se deterioreze și astfel
să  devină  total  nepotrivit  pentru  o  utilizare
ulterioară. Și  dacă  producătorul  abil  îi  spune  și  îi
arată  celui  care  a  cumpărat  mașina  de  la  el,  cu
scopul de a o folosi, de ce el trebuie să aibă grijă ca
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să fie în măsură să o folosească permanent și util,
atunci  cumpărătorul  ar  trebui  să  respecte,  de
asemenea,  exact  ceea  ce  stăpânul  mașinii  i-a
spus. Dar  dacă,  în  decursul  timpului,  din
încăpățânare  sau  din  neglijență,  cumpărătorul  nu
mai acordă atenție la modul în care trebuie să fie
manipulat și folosit aparatul, atunci numai el însuși
este de vină când mașina devine deteriorată și astfel
a  devenit  complet  sau  parțial  ineficientă  pentru  o
dreaptă folosință.
[9]  Dumnezeu  este  marele  Maestru  al  mașinii
corpului  uman pe care  El  l-a  aranjat  ca  o  mașină
extrem de abilă pentru ca oamenii să se poată folosi
bine  de  acesta. Dacă  sufletul  va  folosi  această
mașină, care a fost adusă la viață, conform sfaturilor
care i-au fost în mod clar anunțate - și acestea sunt
poruncile lui Dumnezeu -, atunci trupul își va păstra,
de asemenea, mereu starea bună de sănătate, care
este foarte utilă pentru el. Cu toate acestea, în cazul
în care în decursul timpului sufletul a devenit leneș
și  senzual,  și  nu  mai  acordă  o  atenție  acestor
porunci  ale  eternului  mare  Maestru  al  mașinii,
atunci,  de  asemenea,  el  este  de  vină atunci  când
trupul său a căzut în toate tipurile de suferințe. Cred
că toți M-ați înțeles bine, și astfel vom merge acum
la han."
[10] Grecii  nu puteau să-Mi  mulțumească suficient
pentru această lecție, și, de asemenea ucenicii Mei
au spus: "Acestea au fost din nou cuvinte clare."
[11] Apoi noi ne-am dus în drumul nostru spre hanul
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deja  menționat  unde  deja  o  masă  bogată  și  bine
pregătită ne aștepta pe noi.
 

Capitolul 36 De ce vizitează Domnul văduva
[1] Atunci când văduva a văzut, de asemenea, grecii
venind, ea s-a temut că a pregătit prea puțin.
[2] Dar Eu am liniștit-o și i-am spus că ceea ce ea a
pregătit va fi suficient pentru toată lumea.
[3] Ea a crezut, și noi ne-am dus să ne așezăm la
masă  și  noi  am avut  mai  mult  decât  suficient  de
mâncat și băut.
[4] Toată lumea - și mai ales văduva care știa foarte
bine pentru câți invitați ea a pregătit mâncare - au
început să fie extrem de uimiți când acum mai mult
de 3 ori mai mulți invitați mâncau și beau deja de o
oră în timp ce încă nu se putea observa în vasele cu
mâncare  că  aceasta  s-ar  împuțina. De  asemenea,
carafe de vin păreau că în mod constant ele însele
se reumpleau.
[5]  Atunci  când  aceasta  a  continuat  pentru  ceva
timp, văduva a venit cu fiul ei la Mine și a spus: "O,
Doamne,  abia  acum  știu  bine  cine  a  venit  în
Persoana Ta foarte sfântă și adorabilă în casa mea
nevrednică. Grecii au avut dreptate când i-au arătat
bătrânului  rabin  despre  înțelepciunea  lui  iudaică
imaginabilă, și prin faptul acesta ei i-au arătat că ei
erau, de departe, cei mai înțelepți. El, de asemenea,
cu înțelepciune a plecat și nu a venit ca de obicei la
mine în seara asta. Dar acum, o, Doamne, Doamne,
eu aș dori să aud din gura Ta sfântă ce m-a făcut pe

~ 161 ~



mine atât de vrednică în ochii Tăi că Tu ai vrut să-mi
dai mie, o biată păcătoasă, o astfel de milă."
[6]  Eu I-am spus:  "Eu  cunosc  viața  ta  deja  de  la
naștere,  dar  Eu  cunosc,  de  asemenea,  inima  ta
căreia mulți oameni săraci îi datorează viața lor, și
de aceea Eu am venit la tine în nevoia ta cea mai
mare. Pentru că tu însăți ești deja destul de bătrână
și slabă și acest singur fiu al tău ar trebui să-ți fie cel
mai important sprijin, pe care tu, de asemenea, pe
bună dreptate,  îl  sperai,  dar el  s-a îmbolnăvit  și  a
murit. Din moment ce Eu am văzut durerea și nevoia
ta,  dar  pe  lângă  aceasta,  de  asemenea,  nevoia
multor sărăci care, din cauza slăbiciunii tale proprii și
a neajutorării, cu siguranță în curând și-ar fi pierdut
îngrijirea pe care au primit-o în casa ta până acum,
Eu am venit pentru a ajuta într-un mod miraculos, nu
doar  pe  tine,  ci,  de  asemenea,  pe  mulții  oameni
săraci și alte persoane care sunt chinuite de tot felul
de nevoi.
[7] Iată, acesta este motivul real, care M-a făcut să
vin la tine. Căci adevărat, adevărat, vă spun tuturor:
cine va arăta milă și iubire, în toată bunătatea față
de  semenii  săi  săraci  și  chinuiți  în  funcție  de
capacitatea sa, va găsi, de asemenea, cu mine milă,
dragoste și bunătate. Deoarece adevărata Împărăție
a lui Dumnezeu, care a venit acum la voi în Mine,
este  că  voi  să  iubiți  pe  Dumnezeu mai  presus  de
toate și pe aproapele vostru ca pe voi înșivă. Oricine
va face aceasta, îndeplinește întreaga lege și stă în
mila deplină a lui Dumnezeu, și mâna binecuvântată
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a Domnului  va fi  peste el. Oricine va persevera în
dragoste,  este  și  rămâne  în  Mine  și  Eu  în  el. Și
oricine este în Mine, așa cum eu sunt în el, are viața
veșnică în el însuși și el nu va vedea nici nu va gusta
moartea,  pentru că în  acest  mod el  este  deja  din
această lume un adevărat cetățean al Regatului lui
Dumnezeu,  în  care  moartea  nu  există  în
eternitate. Luați  toate  acestea  bine  la  inimă  și
acționați  în  consecință,  pentru  că  Eu  am venit  în
această lume pentru a aduce adevărata Împărăție a
lui Dumnezeu pentru oameni și să-i eliberez de toată
orbirea și moartea sufletelor lor, care i-a ținut ferm
legați până acum. Dacă vreunul dintre voi încă mai
vrea  să  știe  ceva,  el  poate  întreba,  și  eu  îi  voi
răspunde."
[8]  Când Eu am terminat de vorbit,  fiul văduvei,
care a fost trezit din nou la viață s-a întors spre Mine
și  a  spus:  "O,  Doamne  al  vieții,  uite,  eu  am fost
complet mort și acum sunt din nou viu din mila ta.
Dacă voi păstra cu strictețe voia Ta sfântă pe care ai
făcut-o cunoscută acum nouă, atunci voi trăi pentru
totdeauna și  nu voi  mai  muri  niciodată? Pentru că
moartea este teribil de amară, și nu mi-ar place să o
experimentez  din  nou. Odată  ce  ești  mort  ești,  tu
desigur, nu mai simți nici o durere, și tot chinul și
frica au trecut, pentru că tu nu știi, nu simți, nu vezi,
nici  nu auzi  nimic în  jurul  tău,  dar  înainte  de a fi
complet  mort,  cu  siguranță  ai  multă  agonie  și
durere. Prin urmare, aș dori să Te rog, o, Doamne al
vieții,  nu să mă lași  să nici  pe toți  ceilalți  oameni
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buni mai moară."
[9]  Eu i-am spus: "Fiul meu drag, Eu  doar ce v-am
spus la toți cu credință și adevăr deplin că cel care
crede în Mine, Mă iubește mai presus de toate și pe
aproapele ca pe sine însuși, nu se va vedea, simți
nici gusta moartea, pentru că cum ar putea cineva
să  moară  care,  potrivit  cuvintelor  Mele  are  viața
veșnică în el însuși?
[10] Dar tu, de asemenea ai spus că moartea este
într-un  anumit  fel  bună  atunci  când  cineva  este
complet  mort,  pentru  că  atunci  nimic  nu  poate  fi
auzit,  văzut sau simțit  și,  astfel,  nu mai știe nimic
despre el. Dar aceasta, fiul Meu drag, acum nu este
opinia  ta  conform  sentimentului  tău. Deși  tu  ai
impresia acum ca atunci  când ai  fost  fizic  mort ai
fost  complet  mort  și  fără  o  conștientizare,  dar
aceasta nu a fost așa.
[11] Din cauza faptului  că tu nu-ți  amintești  nimic
acum despre toate lucrurile pe care sufletul tău le-a
experimentat în timp ce el nu a fost în corpul lui, Eu
foarte  înțelept  am  determinat  aceasta,  pentru  că
dacă sufletul tău ar fi păstrat memoria despre cât de
extrem  de  bine  și  de  fericit  s-a  simțit  în  mijlocul
multor îngeri din paradis, unde a fost, și cât de trist a
devenit atunci când i-au spus că, potrivit voinței lui
Iehova el încă mai trebuia să se întoarcă în trupul
său, atunci tu, în timp ce acum ești din nou unificat
cu trupul tău, nu s-ar simți la fel de bucuros cum tu
te simți acum. Eu ți-aș putea da amintirea completă
înapoi,  ție,  imediat,  dacă  aș  vrea  aceasta,  dar  cu
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aceasta eu nu ți-aș face nici un bine, pentru că te-ar
face nepotrivit pentru mai mulți ani în această lume,
în care tu încă mai ai multe lucruri de făcut.
[12] Atunci când vei fi bătrân, va fi din nou un timp
în care voi chema sufletul tău din trup la Mine. Apoi
Eu îți  voi  oferi,  de  asemenea,  înapoi  memoria  din
starea  celor  3  zile  în  paradisul  îngerilor  Mei,  iar
atunci  tu  însuți  Mă  vei  implora  în  genunchi  să  te
eliberez ca un suflet din trupul său, care a devenit
decăzut.
[13] Deși trupul tău va muri, atunci din nou, încă o
dată,  pentru  totdeauna,  și  nu  va  fi  nicio
conștientizare a vieții lui, care să rămână în urma sa,
dar  după  aceea,  tu  vei  continua  să  trăiești  într-o
conștientizare  totală  de  sine  și  vei  urca  cu  îngerii
Mei, vei deveni din ce în ce mai fericit de la un nivel
al  înțelepciunii  și  iubirii  la  altul,  și  vei  ajunge  să-l
cunoști  pe  Tatăl,  care  locuiește  în  Mine,  tot  mai
profund și  vei  admira  nenumăratele  Lui,  infinit  de
multe mari creații.
[14] Iată, fiul Meu drag, așa este și așa va fi, și tu cu
siguranță poți să crezi aceasta de la Mine, pentru că
Eu,  care  ți-am  dat  acum  ție  înapoi  această  viață
pământească,  și  Eu,  care  sunt  Eu  Însumi  Iubirea
veșnică,  Înțelepciunea,  Puterea,  Tăria,  Lumina,
Adevărul și Viața, ți-am dezvăluit aceasta ție acum."
 

Capitolul 37 Condiția pentru o revelație
personală a lui Dumnezeu 

[1] Acum tu ar trebui doar să crezi toate acestea, dar
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când credința ta a devenit vie prin fapte, atunci prin
credința ta vie tu vei începe să-ți imaginezi acestea,
să le simți tu însuți și să fi profund convins că ști, și
aceasta este mult  mai  bine pentru sufletul  omului
decât atunci când el doar acceptă ceva, fiind convins
de adevăr după ce el a făcut adevărul ca fiind al său
propriu prin propria lui căutare și cercetare cu mare
dificultate prin intermediul experienței.
[2] Este adevărat că un astfel de suflet care caută și
cercetează cu zel, de asemenea, își merită salariul
său pentru că fiecare lucrător este demn de salariul
său,  iar  dacă  un  suflet  crede  și  acționează  în
conformitate cu adevărul pe care el - să zicem – l-a
auzit  din gura lui  Dumnezeu, acest  lucru este mai
bine,  pentru  că  prin  aceasta  el  unește  prin  iubire
Spiritul  Meu cu el  însuși,  și  aceasta poate -  și,  de
asemenea,  îi  va  dărui  într-o  oră  mai  mult  din
înțelepciunea  cea  mai  luminată  decât  ceea  ce  el
poate dobândi, pe calea cercetării personale în 100
ani. Dar,  pentru  acest  motiv,  un  suflet  pios,
credincios  nu  ar  trebui  să  dea  deoparte  dreapta
căutare și cercetare, pentru că fiecare persoană ar
trebui să cerceteze tot ce aude de la oameni și să
păstreze ceea ce este bun și care, prin urmare, este,
de asemenea, întotdeauna adevărat. Dar ceea ce a
fost revelat de către Mine Însumi oamenilor, ceea ce
este  ușor  de  recunoscut,  omul  nu  ar  trebui  să
investigheze  până  la  sfârșit. El  doar  trebuie  să
creadă și să acționeze în consecință, atunci el foarte
curând va vedea rezultatul activ.
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[3] Cine crede în Mine, face voia Mea și Mă iubește
mai  presus  de  toate  și  pe  aproapele  ca  pe  sine
însuși, la el Eu Însumi voi veni și cu credincioșie Mă
voi dezvălui. Cu toate acestea, în vremurile viitoare
va  fi  că  în  cele  din  urmă  toată  lumea  care  Mă
dorește  sincer  pe  Mine  ca  adevărul  etern,  va  fi
învățat de Mine, pentru că Eu, care sunt adevărul în
Tatăl, sunt ca un Fiu, dar dragostea veșnică din Mine
este Tatăl. Deci, oricine va fi atras de Dragoste sau
de Tatăl, va veni, de asemenea, la Fiul sau Adevărul.
[4] Acesta este motivul pentru care este mai bine să
se  apropie  de  Mine  prin  iubire  decât  prin
investigarea adevărului pur, pentru că cu dragostea
va  veni  în  mod  inevitabil,  de  asemenea,  spiritul
adevărului, la fel cum dintr-un foc, care a izbucnit ca
o flacără activă,  va veni lumina. Cu toate acestea,
atunci  când  cineva  vede  de  departe  o  lumină  și
aleargă la ea, el cu siguranță va avea nevoie de un
efort  mai  mare înainte de a putea ajunge la locul
luminii, cu scopul de a fi, de asemenea, încălzit până
la viață de flacăra activă a luminii.
[5]  Oricine Îl  va căuta cu adevărat  pe Dumnezeu,
trebuie să-L caute în inima lui, prin urmare, în spiritul
iubirii,  în  care  toată  viața  și  tot  adevărul  sunt
ascunse, atunci el, de asemenea, rapid și ușor Îl va
găsi  pe Dumnezeu și  Împărăția Lui -  prin orice alt
mod totuși, cu dificultate, iar în această lume de cele
mai multe ori deloc.
[6] De asemenea, este scris în Scriptură că omul ar
trebui să se închine lui Dumnezeu. Dar cum ar trebui
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el să se închine lui Dumnezeu când în primul rând,
nu a auzit despre Dumnezeu, cu excepția cel mult a
zvonurilor  și,  mai mult  cu greu poate crede că un
astfel de Dumnezeu există, și când în al doilea rând
de parte el într-adevăr nu știe, ce înseamnă să se
închine lui Dumnezeu. Dumnezeu, care este veșnic
și Însuși cea mai pură iubire, cu siguranță nu poate fi
mulțumit cu rugăciunea buzelor în care inima nu are
nici o parte.
[7]  Pentru  a  te  închina  lui  Dumnezeu  înseamnă:
întotdeauna a-L iubi de El mai presus de toate și pe
aproapele ca pe sine însuși. Și a-L iubi cu adevărat
pe  Dumnezeu  înseamnă:  să  ținem  poruncile  Sale
foarte  fidel,  de  asemenea,  de  multe  ori  în  timpul
condițiilor  de  viață  cele  mai  neplăcute  pe  care
Dumnezeu - atunci când este necesar, într-un fel sau
altul în funcție de dragostea și înțelepciunea Lui – le
aduce peste o persoană și sau alta pentru a o întări
și pentru practica vieții sufletului său, care este prea
puternic  atras  de  materie,  pentru  că  numai
Dumnezeu  cunoaște  fiecare  suflet,  natura  sa  și
calitățile sale, și știe, de asemenea, cel mai clar și
cel mai bine modul în care sufletul poate fi ajutat pe
adevărata cale a vieții.
[8] Astfel, Dumnezeu este în El Însuși cel mai înalt și
pur Spirit, pentru că El este cea mai pură Dragoste,
și, prin urmare, cei care într-adevăr doresc să I se
închine, să I se închine în spirit și în adevăr, chiar și
neîncetat  pe  toată  durata  vieții,  așa  cum,  de
asemenea, toți îngerii din ceruri fac etern.
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[9] Dacă rugăciunea buzelor ar fi un mod plăcut lui
Dumnezeu  și  un  bun  mod  de  închinare,  iar
Dumnezeu ar cere acest lucru de la toți oamenii și
îngerii,  atunci  El  ar  fi  la  fel  de  slab,  zadarnic  și
neînțelept ca un fariseu orb și arogant care vrea să
fie  extrem  de  onorat  mai  presus  de  toate  și  să
conducă peste toată lumea. Căci dacă o persoană ar
trebuit  să  se  roage  lui  Dumnezeu  zi  și  noapte  cu
gura lui, chiar fără încetare, atunci cum își poate el
găsi  timp  pentru  a  face  munca  necesare  de  altă
natură  și  cum  își  va  dobândi  el  atunci  hrana
necesară trupului pentru el și familia lui? Din păcate,
sunt acum printre iudei un număr mare de astfel de
proști, iar cei ca ei vor exista, de asemenea, în viitor,
care  se  vor  închina  lui  Dumnezeu,  cu  aproape
nelimitate rugăciuni ale buzelor și  se vor gândi că
aceasta  este  o  religie  adevărată  și  că  Dumnezeu
este mulțumit de aceasta, mai mult în special atunci
când zbierătul  buzelor  va  fi  însoțit  de  tot  felul  de
ceremonii.
[10] Dar cu adevărat, Eu vă spun tuturor: oriunde voi
fi venerat și onorat în acest fel de oameni, Eu Îmi voi
întoarce imediat Fața Mea și niciodată nu voi acorda
atenție  la  astfel  de  închinări  și  onoruri,  mai  exact
pentru a arăta unor astfel de oameni nechibzuiți într-
un mod practic că astfel  de închinăciuni și  onoruri
sunt  o  urâciune  adevărată  pentru  Mine,  și  că  Eu
niciodată nu voi  acorda atenție  acestora,  mai  ales
atunci când acestea sunt efectuate pentru bani, prin
preoți. Pentru că cel care se roagă pentru că cineva
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l-a plătit pentru asta, murmură o astfel de rugăciune
doar  de dragul  aparențelor,  de cele mai  multe ori
fără nici o credință, în timp ce chiar cel pentru care
rugăciunea a fost menită să-l ajute, a devenit prea
leneș să-și plece genunchii înaintea lui Dumnezeu și,
prin urmare, preferă ca altcineva să se roage pentru
el.
[11]  Astfel,  iubiți-L  pe  Dumnezeu  mai  presus  de
toate și pe aproapele vostru ca pe voi înșivă, faceți
bine  chiar  pentru  cei  care  doresc  să  facă  rău  și
rugați-vă  în  același  mod,  de  asemenea,  pentru
vrăjmașii voștri, rugați-vă, de asemenea, pentru cei
care vă urăsc și vă blestemă, și nu plătiți înapoi răul
cu rău, cu excepția cazului extrem de necesitate, cu
scopul de a întoarce, probabil,  un criminal real din
calea păcatului pe calea virtuții -, atunci Eu Mă voi
uita la o astfel de rugăciune vie și adevărată, cu cea
mai părintească satisfacție a inimii și cu adevărat nu
voi  lăsa  una  dintre  rugăciunile  voastre  fără
răspuns. Dar simpla rugăciune a buzelor fără inimă
sau fără deplină credință eu nu o voi privi niciodată
sau nu îi voi răspunde în nici un fel indiferent sub ce
formă. Acum Eu v-am arătat în adevăr deplin modul
corect de viață. Mergeți și acționați în așa fel, atunci
voi veți fi și rămâne în Mine și Eu în voi.
[12] Și în oricine Eu sunt prin dragostea lui pentru
Mine,  și  din  aceasta  pentru  aproapele  său,  nu  va
merge în noaptea judecății și moartea sufletului, ci
întotdeauna într-o  complet clară lumină a zilei vieții.
[13] Și acum spune-Mi, fiul meu drag, cum și dacă ai
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înțeles aceasta. Căci,  dacă ai  înțeles bine aceasta,
vei  acționa,  de  asemenea,  în  consecință,  în  mod
corect, și veți deveni plin de lumină."
 

Capitolul 38 Îngrijorarea tânărului
[1] Tânărul a  spus:  "O,  Doamne,  Doamne  și
Stăpânul etern al vieții, eu am înțeles bine totul, și în
inima mea chiar mi se pare că deja acum a devenit
complet liberă și plină de lumina vieții. De aceea eu
sunt deja dinainte pe deplin convins că, în timp încă
mai multă lumină a vieții va veni în mine, dacă eu
voi  începe în  mod serios  pe  deplin  să  acționez în
conformitate  cu  învățătura  ta  sfântă. O,  Doamne,
Doamne, lasă mulți, da, toți oamenii să fie luminați
în  dragostea Ta în acest  mod,  atunci  noi,  oamenii
vom fi deja în această lume în paradis.
[2] Dar acum eu am observat, de asemenea, în mine
noaptea adâncă din Ierusalim cu care noi încă vom
mai trebui să îndurăm o mulțime de lupte, cu scopul
de a permite să pătrundă lumina strălucitoare a zilei
vieții,  pentru  că,  în  lumina  care  a  trezit  acum  în
mine, abia acum pot vedea contrastul teribil dintre
învățătura ta  pură  și  înșelarea ce-ți  ridică  părul  și
prin urmare învățăturile complet false și legile jalnice
ale  templului. Cum vom ajunge  să  ne  întâlnim  cu
acestea? Pentru  că  slujitorii  templului  încă  mai  au
puterea pământească în mâinile lor, și persecută pe
toată  lumea  care  crede,  gândește  și  acționează
diferit cu foc și sabie. Dacă ei vor veni aici și ne vor
întâlni  în  timp  ce  noi  trăim  și  acționăm  în
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conformitate  cu  învățătura  Ta,  întrebându-ne
motivul, atunci noi, ca oameni care stăm în adevărul
Tău, va trebui cu siguranță să spunem doar adevărul
pentru a nu fi la fel de mincinoși înaintea lor și, de
asemenea, înaintea de Ta, o, Doamne, Doamne.
[3]  O,  Doamne veșnică  a  tot  ceea  ce  există  și  al
Cerului  și  al  Pământului,  dă-ne,  de  asemenea,  în
acest  sens  un  sfat,  pentru  că,  deși  eu  sunt  încă
tânăr,  pot vedea dedată acum prea bine că poate
foarte curând noi vom avea de a face cu persecuțiile
foarte  amare  și  grele  ale  slujitorilor  templului,  și
aceasta cu atât mai mult  în funcție de măsura,  în
care vom trăi  și  acționa mai serios și  mai activ în
conformitate cu învățătura Ta. O, Doamne, Doamne,
ce ar trebui să facem atunci?"
[4] Eu am spus: "Vino acum, fiul meu drag. În primul
rând nu sunt Eu mai puternic decât templul care, de
asemenea, nu crede în Mine, ci doar Mă persecută
continuu și încearcă să mă prindă și să Mă aducă la
ruină? Cel care crede în Mine, se bazează pe Mine și
are  încredere  în  Mine,  eu  cu  siguranță  voi  fi,  de
asemenea, capabil a-l ajuta împotriva puterii oarbe a
templului. Crezi tu aceasta?"
[5] Tânărul a spus: "O, Doamne, Doamne, iartă-mi
inutila  mea  frică  prostească.  Cred,  cred,  fără
îndoială. Tu, singurul Domn veșnic asupra vieții și a
morții,  vei ști,  de asemenea, cum să-i protejezi pe
cei care îți aparțin împotriva tuturor puterilor iadului,
indiferent  de  cât  de  mult  vor  încerca  să  distrugă
Împărăția  lui  Dumnezeu  pe  întregul  Pământ  și  să
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stabilească împărăția morții veșnice."
[6] Eu am spus: "Cel mai sigur, adevărat și cert. Dar
în al doilea rând Eu vă spun, de asemenea: fiți, de
asemenea, în voi înșivă blânzi ca porumbeii, dar față
de lume înțelepți ca șerpii. Pentru că Eu nu vreau ca
voi  să  arătați  și  să  aruncați  perle  Mele  deschis
pentru toți porcii lumești.
[7] Când ei vă vor chema la socoteală, eu voi pune
răspunsul în gura voastră - și într-adevăr, atunci nici
1 dintr-o 1.000 nu va fi capabil să răspundă. Când Eu
vă dau de asemenea această asigurare, voi  puteți
privi fiecare bătălie, care vă așteptă, foarte curajos
în  ochi. Pentru  că  în  acest  moment  extinderea
Împărăției Mele printre oamenii  va avea nevoie de
violență, iar cei care doresc să o dețină, vor trebui,
de  asemenea,  să  o  atragă  violent  înspre  ei
înșiși. Victoria sigură nu va fi totuși dificil de obținut
pentru că Eu Însumi ca cel mai puternic Erou voi da
tot  ajutorul  celor  care  luptă  pentru  Împărăția
Mea. Ați înțeles, de asemenea, aceasta?"
[8] Tânărul a spus: "Da, Doamne, Doamne, cu mila
Ta totul este ușor de înțeles, pentru că cu învățătura
Ta  Tu  dai  celor  care  doresc  serios  să  trăiască  în
conformitate  cu  sensul  său  divin,  de  asemenea
corecta  înțelegere  și,  prin  urmare,  de  asemenea,
curajul de a merge în fiecare luptă cu fiecare inamic
pentru adevărului dumnezeiesc pur și real al vieții și
să îndure până la victorie. Căci eu am fost mort, și
Cuvântul Tău dumnezeiesc atotputernic a trezit din
nou membrele mele la viață și a forțat inima mea să
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bată din nou, și, de asemenea, voia Ta atotputernică
acum nu a permis, vaselor noastre și carafelor să se
golească. Mai mult decât atât Tu încă ne-ai dat cea
mai  mare avere a  vieții  prin  darul  învățăturii  Tale
prin  care  noi  deja  știm  acum  în  mod  activ  și  să
realizăm foarte bine ce ar trebui să facem și de ce.
[9]  Acum,  dacă  noi  știm toate  acestea,  și  noi,  de
asemenea, Te-am recunoscut, o, Doamne, Doamne,
ca singurul Dumnezeu adevărat, atunci acest lucru
ar  trebui  să  ne  dea  cea  mai  mare  credință  și
încrederea cea mai profundă că Tu, de asemenea,
ne vei proteja și feri în lupta împotriva dușmanilor
adevărului  și  ne vei da întotdeauna victorie sigură
peste ei, pentru că Tu, Adevărul etern, ne-ai promis
aceasta cu credincioșie deplină. În inima noastră noi
cu  siguranță  vom  fi  blânzi  ca  porumbeii,  dar  cu
ajutorul  Tău,  o,  Doamne,  Doamne,  noi,  de
asemenea,  nu  vom  duce  lipsă  de  inteligență
împotriva posibililor noștri dușmani."
 

Capitolul 39 Iacob întreabă despre sensul
spiritual al trezirii tânărului mort

[1]  După  aceste  cuvinte,  care  au  fost  foarte
spirituale  pentru  un  tânăr  și  de  care  chiar  toți
ucenicii  Mei  au  fost  foarte  surprinși,  vechiul  Meu
ucenic  Iacob  cel  bătrân a  spus:  "Doamne  și
Stăpâne,  Tu  știi  cât  de  rar  un  cuvânt  vine  peste
buzele mele, dar acum eu simt un îndemn în inima
mea să spun, de asemenea, câteva cuvinte, dacă Tu
mi-ai permite."
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[2] Eu am spus: "Fratele Meu drag, dacă nu ar fi fost
dorința Mea ca tu, de asemenea, să vorbești încă o
dată printre oameni, inima ta ar rămâne liniștită ca
de obicei, dar Eu doresc, de asemenea, ca tu să spui
ceva. Astfel, deschide-ți gura și spune ceea ce sinele
tău interior îți va da să spui."
[3] Atunci Iacob să ridicat și a zis: "Pentru deja mai
mult de 2 ani noi am fost cu tine într-o mulțime de
locuri  și  țări,  și  noi  am  fost  martori  ai  minunilor
nenumărate  pe  care  Tu  le-ai  făcut.  Și  Tu,  de
asemenea,  ne-ai  dat  puterea  de  a  vindeca  pe
bolnavii  în  numele  Tău  și  de  a-i  elibera  pe  cei
posedați de spiritele lor rele. Pe scurt, dacă cineva ar
scrie într-o carte tot ceea la care am fost martori, de
departe, el nu ar putea termina nici chiar în 100 de
ani,  și  intelectul,  chiar  al  celui  mai  înțelept  om
lumesc nu ar putea înțelege și nici cuprinde sensul
acestor scripturi. Și fapta Ta de aici, din Nahim m-a
mișcat foarte mult, și eu mărturisesc deschis aici: în
această faptă a Ta pare a fi ascuns un foarte special,
profund sens spiritual și profetic.
[4]  Este  adevărat  că,  în  fiecare  din  multele  Tale
învățături  și  fapte  există  o  semnificație  spirituală
profundă, și multe dintre ele eu deja le-am deslușit
în  secret  pentru  mine,  dar,  după mine,  în  spatele
acestei fapte a Ta, ceva foarte mare și pentru viitor
foarte  important  este  ascuns,  iar  eu  simt  acum o
dorință puternică de a primi de la Tine unele indicii -
chiar dacă ar fi doar câteva – despre ce face referire
profetic această faptă a Ta."
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[5]  Eu am spus:  "Tu ai  dreptate  dragul  Meu frate
Iacob. Deja de la nașterea Mea pământească Tu ai
fost  mereu  aproape  de  Mine  și,  astfel,  tu,  de
asemenea  au  fost  un  martor  fidel  al  tuturor
mișcărilor Mele pământești,  ai pașilor, cuvintelor și
faptelor, și aceasta este ceea ce tu încă mai ești și,
de  asemenea,  vei  rămâne.  Este  adevărat  că  în
spatele  acestei  fapte  ceva  foarte  special  este
ascuns,  iar  ceea  ce  este  ascuns  pentru  ochii
oamenilor este pentru intelectul uman așa cum este
acum, și pentru cel al ta nu, ușor de înțeles.
[6]  Desigur,  în  Eu  însumi  pot  vedea  întreaga,
niciodată  sfârșita  eternitate  fiind  dezvăluită  ca  o
faptă  deja  realizată,  și,  astfel,  acesta  este,  de
asemenea, cazul cu ceea ce este ascuns în spatele
acestei  fapte  a  Mea,  dar  spiritul  tău,  care  este  în
prezent în continuare, ca și când ar trăi în copilăria
sa, nu poate vedea și nici nu înțelege aceasta.
[7] Dar, din moment ce tu ești un astfel de gânditor
secret și, de asemenea, înțelegi și simți că Eu nu fac
nimic  fără  o  bună  semnificație  corespunzătoare
pentru  întregul  infinit  și  pentru  eternitate,  și  din
moment ce tu dorești să primești unele indicii de la
Mine pentru tine însuți, Eu, de asemenea, îți pot da
câteva. Astfel, ascultă.
[8] Iată, motivul pentru care Eu am venit Însumi ca
un Fiu al Omului în această lume ți l-am spus și la o
mulțime  de  alți  oameni  adese  ori,  referindu-Mă
continuu la prooroci, și aici Eu aduc din nou aceasta
înainte. Și  eu, de asemenea, v-am arătat mai mult
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decât suficient modul în care învățătura Mea, care
este de fapt o biserică, care este nou înființată prin
Mine,  va  merge  în  felul  său  propriu  în  timpul
vremurilor viitoare printre oameni. Eu, de asemenea,
v-am  arătat  aceasta  vouă  în  Ierusalim  cu  semne
mari în cer. Și iată, ceea ce se întâmplă aici, acum
corespunde cu cea mai întunecată și ultimă dată, în
care învățătura Mea se va degenera într-un serviciu
de 1.000 de ori  mai  mare păgân,  al  idolilor  decât
orice  altă  învățătură  pur  dumnezeiască  s-a
degenerat  până  acum,  și  în  care  se  vor  construi
altare și temple pentru persoane decedate care vor
fi declarate sfinte și binecuvântate de preoți, chiar și
pentru  oasele  lor  putrede,  și  în  care  ei  vor  da  o
cinste dumnezeiască acestora.
[9] Vouă ucenicilor Mei, v-am spus și arătat deschis
cu diferite ocazii că Împărăția Mea nu este din lumea
aceasta și că, de asemenea, voi nu ar trebui să fiți
îngrijorați  de  ceea  ce  veți  mânca  și  bea  în  ziua,
următoare  ci  că  voi  ar  trebui  să  încercați  să
răspândiți  Împărăția  lui  Dumnezeu și  dreptatea sa
printre  oameni  și  nu  trebuie  să  vă  lăsați  plătiți
pentru aceasta, prin obligație, ci  doar să acceptați
ceea  ce  dragostea  oamenilor  vă  va  da  în  numele
Meu, căci voi ați primit totul de la Mine pe gratis, și
gratis, ar trebui să dați, de asemenea, altora.
[10] Eu, de asemenea, v-am spus vouă și altor 70 de
ucenici  pe  care  Eu i-am trimit  în  Emaus pentru  a
propovădui  oamenilor  Evanghelia  din  Ceruri,  că
nimeni nu ar trebui să aibă două haine, nici traistă
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să pună ceva în ea, și, de asemenea, nici băț să se
opună unui inamic, pentru că numele Meu, cuvântul
Meu și  mila  Mea ar  trebui  să fie  suficiente pentru
toată lumea.
[11] Astfel, Eu, de asemenea, cu credincioșie deplină
și în mod deschis v-am zis vouă și multor alți oameni
că nu ar trebui să condamnați pe nimeni pentru a nu
fi condamnați cândva, și că voi, de asemenea, nu ar
trebui să blestemați, nici să afurisiți pe nimeni și nu
ar  trebui  să  persecutați  pe  nimeni  cu  ostilitate
pentru a nu îndura la fel, pentru că cu ce măsură voi
înșivă veți  împărți,  de asemenea,  voi  veți  fi  plătiți
înapoi.
[12] Da, voi ar trebui să vă rugați pentru cei care vă
urăsc și vă blestemă, și de să faceți bine celor care
încearcă să vă facă rău, atunci vă puteți aștepta la
recompensă  de  la  Mine,  și  în  acest  mod  voi  veți
aduna cărbuni aprinși pe capetele vrăjmașilor voștri
și îi veți face în curând pe toți prietenii voștri.
[13]  Iată,  v-am  instruit  să  învățați,  să  trăiți  și  să
acționați sub stindardul dragostei adevărate și active
față de aproape și Eu de asemenea v-am spus că ei
întotdeauna vă vor recunoaște ca ucenici adevărați
ai Mei pentru faptul că voi vă veți iubi unul pe altul
ca frați, așa cum Eu Însumi vă iubesc, și așa urmașii
Mei  reali  vor  fi  întotdeauna  pur  recunoscuți  după
faptele iubirii neegoiste pentru aproape.
[14] Dar iată, nu va fi  așa în acea perioadă foarte
întunecată,  ci  va  fi  doar  complet  opusul  acestei
învățături pe care Eu cu credincioșie v-am dezvăluit-
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o."
 

Capitolul 40 Despre condițiile spirituale ale
timpului nostru 

[1] În acel timp, adevărata credință și iubire pură se
va stinge complet. În  loc  de aceasta,  o  credință  a
iluziei  va  fi  forțată  asupra  oamenilor  cu  cele  mai
severe legi penale, la fel cum o febră rea forțează
moartea  asupra  organismului  uman. Și  dacă  o
comunitate sau alta care este întărită de Spiritul Meu
va veni împotriva falșilor învățători și profeți care au
o abundență de aur, argint, pietre prețioase și alte
mari bunuri pământești, și care trufași, impunători și
egoiști  cum sunt  ei,  se vor  prezenta oamenilor  ca
singurii  voștri.  succesori  adevărați  și  ca  înlocuitori
Mei, cu scopul de a fi cel mai onorați, și dacă acea
comunitate  le  va  arăta  că  ei  sunt  exact  opusul
modului în care ei se prezintă oamenilor cu cea mai
josnică și fără de Dumnezeu impertinență forțându-i
doar să caute mântuirea sufletelor lor și adevărul cu
ei, atunci vor fi bătălii și războaie și persecuții, așa
cum nu a avut loc încă de la începutul omenirii pe
acest Pământ.
[2] Dar cea mai rea stare foarte întunecată și nu va
dura mult timp, iar apoi se va întâmpla că învățătorii
și  profeții  falși  se  vor  da în  cele  din  urmă suflării
morții. Pentru  că  atunci  Spiritul  Meu,  însemnând
Spiritul  întregului  adevăr,  se  va  trezi  în  rândul
persoanelor  care  sunt  chinuite  în  multe  feluri,
soarele vieții va începe să strălucească foarte mult și
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noaptea morții va coborî în mormântul său vechi.
[3]  Această  perioadă  întunecată,  pe  care  Eu  o
descriu acum, v-am prezis-o deja de mai multe ori, și
Eu am menționat-o abia acum din nou, astfel încât
voi  să  descoperiți  mai  ușor  corespondența  dintre
ceea ce s-a întâmplat în seara aceasta și acel timp
viitor.
[4] Iată, acest mic oraș, care este înconjurat aproape
din toate părțile de sate și mici locuri păgâne, încă
este locuit de un număr mic de iudei care au, la fel
ca câțiva samariteni ortodocși, un iudaism mai pur și
pentru care legile  templului  sunt  în cea mai  mare
parte o urâciune. Ei pot vedea modul rău și neclar de
acțiune al templului foarte bine, deși ei nu i se pot
opune. Vecinii  lor sunt păgâni,  care, de asemenea,
nu  gândesc  măreț  despre  idolii  lor,  dar  de  dragul
aparențelor  ei  trebuie  să facă în  continuare,  ca  și
cum aceștia încă ar fi  importanți pentru ei. Dar de
fapt ei nu cred în nimic altceva decât într-un profit
bun pe care ei îl pot dobândi într-un fel sau altul.
[5]  Iată,  acel  timp,  pe  care  Eu l-am prezis,  se  va
întâmpla,  dar  atunci  la  o  scară  largă,  la  nivel
mondial.
[6]  O  comunitate  pură  va  continua  să  existe  în
același  mod  ca  și  acest  mic  oraș,  mai  întâi
înconjurată de oameni fără nici o credință, care doar
vor  practica  toate  tipurile  de  afaceri  profitabile  și
cărora nu le vor păsa de învățătura Mea pură și încă
mai  puțin  de  infamul  păgânism  al  Romei  acelui
moment. În acele condiții, acea comunitate pură, va
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începe, de asemenea, să arate ca o văduvă tristă.
[7] Învățătura Mea pură va arăta ca o văduvă care a
fost foarte tristă și al cărui fiu mort Eu l-am trezit din
nou la viață, precum și credința reprezintă fiul mort
pe care Eu l-am reînviat. El a fost ucis de o febră rea,
care corespunde din nou cu mentalitatea lumească,
care este plină de urmărirea profitului, ceea ce, de
asemenea, aceste persoane au început să facă, mai
exact  din  cauza  înșelăciunii  groaznice  și  rele  din
Ierusalim,  și  pe  lângă  aceasta,  de  asemenea,  din
cauza absenței totale a credinței păgânilor care sunt
în jurul acestui sat, care în timpul acelui teribil timp
prezis  în  viitor  vor  purta  numele  de  "oameni  de
afaceri".
[8] Din cauza a toate acestea, înainte pura și totuși
încă  tânăra  credință  -  pentru  că  aceasta  a  fost
stabilită cu aproximativ 16 ani în urmă de către un
samaritean care a venit să locuiască aici și care a
fost  soțul  acestei  văduve  -  se  pierde  prin  febra
mentalității lumești, pentru că el a murit și noi l-am
întâlnit că fiind mort.
[9]  Dar  apoi  Eu  Însumi  am  venit,  am  convertit
neamurile și am venit cu ele în acest loc în timpul
celei mai triste seri a acestei comunități. Am reînviat
credința moartă din nou și am dat-o înapoi văduvei,
astfel,  învățătura  pură  a  lui  Dumnezeu. Și  după
această faptă a Mea toate neamurile  vor  veni,  de
asemenea,  în  acest  loc,  să  accepte  noua credință
trezită într-unul,  singurul Dumnezeu adevărat și  își
vor  organiza  viața  după  voia  Lui  pe  care  El  le-a
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făcut-o cunoscută lor.
[10]  Cu  toate  acestea,  fata  oarbă  pe  care  Eu  am
făcut-o să vadă din nou reprezintă lumea afacerilor
complet  necredincioasă  a  timpului  despre  care  Eu
vorbesc  acum,  și  va  fi  rară  și  deficitară,  într-o
asemenea măsură, încât regii prea mândri și iubitori
de splendoare vor cere, cu toată forța taxe grele de
la oameni, chiar și cu privire la ceea ce vor mânca și
bea,  și  din cauza aceasta, va fi  mare nevoie,  cost
ridicat  de  trai,  lipsă  de  credință  și  dragoste  între
oameni care se vor înșela și persecuta unul pe altul.
[11] Dar - rețineți aceasta bine - atunci când nevoia,
va fi  la cel  mai înalt  punct,  Eu voi  veni  de dragul
celor câțiva drepți, pentru a elimina mizeria de pe
Pământ,  și  voi  lăsa  lumina  Mea  pură  a  vieții  să
strălucească în inimile oamenilor.
[12] Și cu ce v-am spus acum, Eu, de asemenea, ți-
am dat, dragul Meu frate Iacob, indiciile pe care le-ai
dorit de la Mine, și tu care ești un gânditor puternic
vei descoperi cu ușurință restul.
[13] Cu toate acestea sufletul omului nu se va simți
mai fericit când el cunoaște viitorul trist înainte de
vreme, de asemenea, aceasta totuși nu-l va afecta el
când  el  se  va  antrena  în  corespondențe,  și  va
percepe prin aceasta cum tot ceea ce este vizibil și
se întâmplă în această lume se află în relații foarte
strânse  cu  lumea  interioară,  ascunsă  a  spiritelor,
care cuprinde în sine toate timpurile  și  spațiile  ca
într-un  continuu  prezent  dezvăluit  și  cum acestea
două sunt legate unele de altele. Ați înțeles bine toți
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acest lucru acum?"
 

Capitolul 41 Întrebarea ucenicilor despre
întunecarea învățăturii pure a lui Hristos 

[1] Apoi, toți au spus: "Da, Doamne și Învățătorule,
ceea ce Tu ai clarificat din nou pentru noi acum noi
am înțeles, dar, în ciuda multor lucruri pe care noi le-
am auzit despre acest lucru din gura Ta, încă nu ne
este complet clar de ce de fiecare dată să permite o
noapte  spirituală  profundă  de  lungă  durată  în
această lume, după ce o lumină a venit din Cerurile
Tale printre oameni.
[2] Noi toți, care am primit acum învățătura pură din
gura ta, în calitate de activi martori ai prezenței Tale
personale, ai faptelor și învățăturii le vom transmite
mai departe la fel de pure altor persoane, precum și
succesorii noștri vor face aceasta, de asemenea. Și
dacă va fi  cineva care poate ar predica în Numele
Tău altă Evanghelia oamenilor, atunci Tu vei vedea
aceasta și vei ști aceasta foarte clar. Puterea Ta cu
siguranță va fi în măsură să închidă gura unui astfel
de profet. Dacă aceasta s-ar întâmpla, noi nu putem
vedea  cum  învățătura  Ta  pură  și  dumnezeiască
poate fi vreodată falsificată și în cele din urmă să fie
transformată  într-un  păgânism  foarte  întunecat  și
grosier."
[3] Eu am spus: "Voi încă nu înțelegeți multe lucruri,
pe care Eu cu siguranță le pot vedea. Și Eu încă mai
am multe lucruri de spus și de a explicat pentru voi,
dar voi tot nu ați fi capabili să le înțelegeți și să le
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suportați. Cu  toate  acestea,  atunci  când  după
înălțarea Mea voi fi revărsat Spiritul Meu al întregului
adevăr peste voi, vă va ghida în toată înțelepciunea,
și  atunci  veți  înțelege și  cuprinde tot  ceea ce,  de
departe,  voi  încă  nu  puteți  înțelege  și  cuprinde
acum.
[4] Dar iată, fiți foarte atenți la ceea ce Eu încă mai
vreau să vă spun. Eu nu vă voi da o învățătură, ci
doar multe exemple semnificative din care va deveni
clar  de  ce  voi  încă  nu  puteți  înțelege  și  cuprinde
multe lucruri, în ciuda faptului că ați văzut și auzit
deja atât de multe lucruri de la Mine.
[5] Priviți doar și observați lumina soarelui și efectele
sale  diferite  care  le  are  asupra  creaturilor  chiar
numai acest de pe Pământ, și ploaia care cade pe
pământ  și  efectele  sale  diferite  pe  suprafața
Pământului,  asupra  plantelor,  animalelor  și
oamenilor. În  unul  și  același  câmp,  există  plante
sănătoase,  dar  între  ele,  de  asemenea,  ierburi
otrăvitoare. De  unde  ierburile  otrăvitoare  își  iau
otrava lor, în timp ce ele încă mai sunt luminate de
unul și același soare, își au rădăcinile în aceleași sol
și sunt udate de aceeași ploaie și rouă și sunt aduse
la viață?
[6] Iată, acest lucru este cauzat de spiritul interior
care schimbă lumina și  ploaia  în  proprietățile  sale
caracteristice. Leul,  pantera,  tigrul,  hiena,  lupul  și
încă un mare număr de alte animale de pradă se
hrănesc  cu  carnea  animalelor  blânde  și  sunt,  de
asemenea  luminate  și  încălzite  de  soare  și  își
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potolesc setea lor cu aceeași apă la fel ca animalele
casă  domestice  și  blânde. Atunci  de  unde  vine
sălbăticia lor? Iată, aceasta este produsă de spiritul
lor  interior,  care  schimbă blândețea  din  ele  însele
într-o sălbăticie devoratoare.
[7] Sau doar intrați într-o casă în care puteți întâlni
părinții care sunt binecuvântați cu mulți copii. Acești
copii  au  toți  unul  și  același  tată,  una  și  aceeași
mamă,  mănâncă  aceeași  mâncare  de  la  masa
părinților lor, primesc aceeași învățătură și aceeași
grijă, dar un copil este fizic puternic, altul slab, un alt
copil este vesel și zelos în toate, din nou, un alt copil
este  morocănos  și  leneș. Din  nou,  un  altul  dintre
acești  copii  are  multe  talente și  învață și  înțelege
totul  cu  ușurință. Din  nou,  altul  este  plin  de
bunăvoință,  dar  el  nu  are  talente,  el  învață  cu
dificultate și înțelege totul doar încet și rar, față de
cum  ar trebui să fie înțelese lecțiile. Deci, voi veți
vedea încă o mulțime de alte diferențe între acești
copii. Da, care este motivul pentru aceasta? Voi, de
asemenea, aici nu ați vrea să spuneți: "Dar Doamne
și Învățătorule, de ce permiți acest lucru? Pentru ce
scop înțelept poate fi bun aceasta?"
[8]  Da,  iată,  de  asemenea,  acest  lucru  este  din
cauza liberului  spirit  interior,  care realizează toate
acestea. Dacă nu ar fi așa, atunci, de asemenea, nu
ar fi  existat  un spirit  liber interior,  a  cărui  sarcină
este de a dezvolta și a se forma din el însuși la o
existență independentă.
[9] Cum este posibil acest lucru și de ce este așa, Eu
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deja v-am arătat cu diferite ocazii și, de asemenea,
v-am explicat suficient vizual, dar încă nu înțelegeți
suficient de profund aceste lucruri, deoarece Spiritul
etern al întregului adevăr și al înțelepciunii încă nu a
pătruns și a umplut complet sufletele voastre.
[10]  Cu  toate  acestea,  dacă  voi  veți  lua  în
considerare mai în detaliu aceste imagini care v-au
fost  reprezentate  acum,  atunci,  cu  puțin  efort  în
curând va deveni mai clar pentru voi cum cea mai
pură lumină din Cerurile Mele poate și în timp va fi
schimbată  în  cel  mai  adânc  întuneric,  și  că  Eu  în
cele, din urmă trebuie să permit acest lucru, chiar
mai mult decât ca Eu să leg spiritul liber al vieții, în
om, cu toată puterea și autoritatea Mea.
[11] Cum ți-ar place un Pământ pe care un lucru ar
arăta exact ca celălalt așa cum un ochi seamănă cu
celălalt? Cum ți-ar place oamenii  atunci când ei  ar
arăta la fel în toate ca vrăbiile, atunci când nimeni
nu ar fi mai înțelept și mai puternic decât semenii
lui,  care vor arata exact la fel ca el? Eu cred că o
astfel de lume matematic egală v-ar plictisi într-un
timp foarte scurt. Și ar fi  aceasta diferit în Cerurile
Mele libere, dacă nu ar fi  o diversitate și varietate
mult mai mare la nesfârșit?
[12]  Sau  ce  ați  crede  despre  înțelepciunea  Mea,
dacă Eu aș fi dat tuturor creaturilor doar forma unui
ou? Iată,  așa cum este,  totul  este foarte corect  și
bine. Acum, așa cum am spus, voi nu puteți vedea
motivul a o mulțime de lucruri, dar timpul va veni
când voi toți  veți înțelege și cuprinde acestea. Așa
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că haideți să fim mulțumiți cu ceea ce ne-a fost dat
până acum.
[13] Dar încă mai este mâncare și vin în fața noastră
pe  mese,  așa  că  să  facem,  de  asemenea,  ceva
pentru trupul nostru. Apoi noi vom merge la odihna
de noapte și dimineața devreme, vom fi pe drumul
nostru din nou. Încotro, Spiritul Tatălui ne va spune."
[14]  Grecii  au  fost  extrem  de  uimiți  de  aceste
cuvinte ale Mele, și ei M-au lăudat și onorat. Dar Eu
am continuat  să mănânc și  să beau netulburat,  și
toți  ceilalți  au  făcut  la  fel. După  masă  Eu  M-am
ridicat, iar văduva a lăsat un pat bun să fie pregătit
pentru Mine și ucenicii Mei. Grecii totuși au rămas la
mesele lor.
 
Capitolul 42 Mărturia văduvei și a fiul ei înviat

în fața poporului
[1] Când văduva a auzit că Eu voi pleca dimineața
devreme cu ucenicii Mei, ea a avut grijă la timp că o
masă suficientă să fie pregătită. Deci, atunci când, în
primele ore ale dimineții noi am ieșit din dormitorul
nostru  și  a  venit  în  camera  de  oaspeți,  masa  de
dimineață era gata, iar văduva a venit cu fiul ei la
Mine și  M-a întrebat  dacă aș dori  să iau masa de
dimineață cu ucenicii Mei înainte de plecarea Mea.
[2] Dar Eu am văzut că mesele de grecilor nu au fost
încă așezate, și Eu i-am spus să văduvei: "Iată, de
asemenea, grecii, care au ajuns să creadă în Mine,
nu  trebuie  să  se  întoarcă  acasă  cu  stomacul  gol.
Așezați, de asemenea, masa pentru ei, astfel încât ei
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să poată vedea că Eu nu am dat pâinea vieții doar
pentru iudei, ci, de asemenea, neamurilor."
[3]  Când văduva a  auzit  aceasta,  ea  s-a  grăbit  la
bucătărie pentru a pregăti, de asemenea, o masă de
dimineață pentru greci.
[4] Dar când ea a intrat în bucătărie a văzut acolo
deja  o  masă  de  dimineață  suficientă,  complet
pregătită,  și  fiind foarte  surprinsă ea a întrebă ea
slujnicele sale din bucătărie, cine a pregătit cea de a
doua masă de dimineața pentru greci  într-un timp
atât scurt.
[5] Slujnicele au spus: "Aceasta noi nu știm, și în
afară  de  noi,  noi,  de  asemenea,  nu  am văzut  pe
nimeni altcineva în bucătărie, iar noi am fost la fel
de surprinse ca și  tine când am văzut  aceasta,  și
suntem cuprinse de spaimă. Acest mare și puternic
profet, care ieri l-a înviat pe fiul tău din nou trebuie
să fi făcut aceasta prin puterea voinței Sale. Da, da,
printre  iudei  un  mare  profet  a  apărut,  și  în  El
Dumnezeu a vizitat vizibil poporul Său din nou, care
a început să-l uite foarte mult, și dacă oamenii nu se
vor căi în curând și nu-și vor face pocăință, atunci cu
siguranță  o  judecată  mare,  care  va  distruge  toți
răufăcătorii va urma acestei vizite."
[6] Văduva a spus: "Da, într-adevăr, da, într-adevăr,
tu ai putea avea dreptate completă în aceasta. Dar
din  moment  ce  acum  masa  de  dimineață  pentru
greci a fost pregătită într-un mod foarte miraculos,
aduceți-o imediat în camera de oaspeți și așezați-o
pe masa la care stau grecii, pentru că aceasta este
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voia  marelui  profet,  care  este  umplut  cu  toate
puterea dumnezeiască a Spiritului."
[7]  După  aceste  cuvinte  ale  văduvei  masa  de
dimineață,  care  a  fost  pregătită  într-un  mod
miraculos a fost adusă imediat la masa grecilor, și
imediat  după  aceea  noi  am  început  să  ne
împărtășim din masa de dimineață bine pregătită, și
în afară de aceasta noi am fost foarte veseli.
[8]  Văduva era pe cale să spună grecilor,  care au
fost foarte surprinși de pregătirea rapidă a mesei de
dimineață,  pe care Eu i-am comandat-o pentru ei,
cum a fost pregătită.
[9] Dar Eu i-am spus ei: "Femeie, pentru ceea ce ești
pe cale să spui, va mai fi suficient timp după ce Eu
voi fi plecat, dar acum noi vom mânca și bea ceea ce
a fost pus pe masă."
[10]  După  acest  îndemn  al  Meu  văduva  a  rămas
tăcută și ea a mâncat și a băut împreună cu noi.
[11] Atunci când după o jumătate de oră mai târziu,
cu toții  am terminat masa de dimineață, Eu m-am
ridicat,  împreună  cu  ucenicii  Mei,  și  noi  ne-am
pregătit pentru plecarea noastră.
[12] Dar, chiar atunci când noi, ca să spunem așa,
am vrut să ne mișcăm picioarele noastre, un număr
mare de oameni din oraș au venit să stea în fața ușii
hanului. Ei au vrut să ia informații, dacă fiul reînviat
al văduvei era încă în viață, iar dacă reînvierea a fost
reală  sau  poate  doar  aparentă. Pentru  că,  de
asemenea, mari magicieni, care veneau de multe ori
din ținuturile îndepărtate ale dimineții în Iudeea, au
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făcut  deja  morții  vii,  dar  acea  viață  a  fost  doar
pentru o perioadă scurtă de timp, pentru că a fost
doar  o  viață  aparentă  și  nu  viață  reală,  și,  prin
urmare, ei au vrut să știe acum imediat dacă fiul era
încă  în  viață  sau  dacă  el  poate  deja  și-a  pierdut
viața,  așa cum în mod inevitabil,  acesta a fost  de
fiecare dată cazul, după toate trezirile care au fost
efectuate de către magicieni.
[13]  Atunci,  văduva  M-a  întrebat  ce  ar  trebui  să
răspundă ea întrebărilor deranjante.
[14] Eu i-am spus: "Trimite pe fiul tău în afară la ei.
Când ei  vor  vedea că el  este complet  în  formă și
sănătos, atunci el însuși va fi cel mai bun răspuns la
toate întrebările prostești ale acestora. Rabinul local
i-a  convins  din  iritare,  deoarece grecii  i-au  arătat,
ieri, că ei îl înțeleg mai bine pe profetul Isaia decât el
ca  un  bătrân  scrib. Astfel,  rabinul  i-a  instruit
întrebători despre magicienii pe care el îi știa doar
din  zvonuri,  dar  pe  care  el  nu  i-a  văzut  nici  unul
dintre ei, astfel încât aceștia se îndoiesc acum. Dar
dacă ei îl vor vedea pe fiul tău, atunci toate îndoielile
lor vor dispărea.
[15] Dar păzește-te de rabin și de farisei, pentru că
cu scopul de a menține credința în declarațiile lor și
triumful lor cu poporul ei, când vor vedea că fiul tău
încă  este  în  viață,  vor  încerca  să-l  omoare  și  să-l
otrăvească într-un fel sau altul. De aceea, nu-i invita
și niciodată te nu lăsa invitată de ei, și nu accepta,
de asemenea, niciun alt lucru de la ei, atunci ei nu
vor putea să-ți  facă nici  un rău. Țineți  acest lucru,
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atunci Eu vă voi proteja împotriva tuturor celorlalte
pericole. Acum, mergi afară cu fiul tău, astfel încât
aceștia să primească prin faptul acesta răspunsul cel
mai simplu și cel mai bun multele lor întrebări."
[16]  Apoi,  văduva a  mers  cu  fiul  ei  la  mulții
întrebători de afară și le-a zis, în timp ce ea arăta
către fiul ei: "Priviți voi toți care vă îndoiți, acest fiu
al meu trăiește și este în formă și sănătos. Așa el a
fost  trezit  de  la  moarte  la  viață  de  către  marele
profet, care este umplut cu Spiritul lui Dumnezeu, nu
în  aparență  ci  cu  adevărat. Mergeți  și  spuneți
aceasta, de asemenea, rabinului care va instruit atât
de prostește."
[17] Apoi  fiul, care era privit ca și cum ar fi fost o
minune a lumii, a spus, de asemenea,: "Da, da, eu
sunt  în  viață  și  sunt  foarte  vesel,  în  formă  și
sănătoși,  și  eu,  de  asemenea,  voi  continua  să
trăiesc, așa cum Cel care m-a trezit de la moarte la
viață mi-a promis, iar dacă de acum încolo, eu voi
face și să înfăptui voia Lui complet eu de asemenea,
voi continua să trăiesc și nu voi mai vedea, simți și
nici nu gusta moartea. Mergeți și spuneți aceasta, de
asemenea, rabinului, astfel poate el, de asemenea,
va crede și va fi binecuvântat."
[18] În cazul în care intervievatorii au văzut și auzit
fiul, pe care le cunoștea foarte bine, orice îndoială le-
a lăsat, și unii au început să fie nemulțumit cu privire
la rabin pentru că le-a instruit atât de complet greșit
cu privire la acest lucru.
[19]  Când  văduva  și  fiul  ei  au  venit  din  nou  în
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cameră,  ea  împreună  cu  fiul  ei  Mi-au  mulțumit
pentru sfatul bun, și ei au fost foarte bucuroși că au
scăpat atât de repede și  ușor de mulții  întrebători
supărători.
 
Capitolul 43 Semnele de prezenței spirituale a

Domnului
[1] Apoi  grecul, care a fost purtătorul de cuvânt al
înainte, a venit la Mine din nou și a spus: "Doamne,
Doamne, Dumnezeule și Învățătorule al eternității în
Spiritul Tău. Tu ne veți părăsi cu personalitatea Ta
vizibilă,  dar  noi  Te rugăm să rămâi  cu înaltul  Tău
Spirit al lui Dumnezeu cu noi, și din când în când dă-
ne  un  semn care  poate  fi  garanția  noastră  că  Te
gândești la noi, și că Tu ești cu noi în duh."
[2] Eu am spus: "Da, și aceasta va fi, de asemenea,
așa până la sfârșitul acestei lumi vizibile. Dar voi nu
veți avea doar un singur semn, ci mai multe semne
prin care să puteți vedea că Eu sunt prezent în spirit
cu  voi,  în  mijlocul  vostru  și  în  voi.  Aceste  semne
sigure și niciodată înșelătoare vor fi întotdeauna și
veșnic următoarele:
[3] În primul rând, că voi Mă veți iubi pe Mine mai
mult decât indiferent ce altceva în lume. Căci dacă
cineva  iubește  ceva  în  lume,  mai  mult  decât  pe
Mine, nu este vrednic de Mine, dar cine Mă iubește
cu adevărat mai presus de toate, este, prin această
iubirea adevărată, în Mine și Eu sunt în el.
[4] Un al 2-lea semn al prezenței Mele cu voi este că
voi, de asemenea, din dragoste pentru Mine, îl veți
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iubi pe aproapele vostru și pe semeni voștri, tineri și
bătrâni, ca pe voi înșivă, pentru că cum poate cineva
care  nu-l  iubește  pe  aproapele  său,  pe  care  el  îl
poate vedea, să-L iubească pe Dumnezeul din Mine,
pe care el nu Îl vede? Deși voi Mă puteți vedea și
auzi pe Mine acum, totuși, de acum înainte voi, nu
Mă veți mai vedea în această lume. Și când voi nu
Mă  veți  mai  vedea,  drăgostea  voastră  va  rămâne
aceeași ca acum când Mă puteți vedea? Da, cu voi
această iubire va rămâne la fel,  dar aveți  grijă ca
acesta să rămână, de asemenea, aceeași cu cei care
vor veni mai târziu. Căci dacă cineva Mă va iubi cu
adevărat  Mine  mai  presus  de  toate  în  inima  lui  -
trăind și  acționând în  conformitate cu voința Mea,
care  i-a  fost  descoperită  lui  -  Eu  Însumi  va  veni
personal la el în spirit, și fiind complet prezent Mă
voi dezvălui lui.
[5]  Un  al  3-lea  semn  al  prezenței  Mele  cu,  în  și
printre  voi  va  fi,  de  asemenea,  că  totul  vă  va  fi
întotdeauna  dat  vouă  din  cele  ce  veți  cere  de  la
Tatăl  din  Mine,  în  numele  Meu  și  cu  toată
seriozitatea. Cu toate acestea, este evident că voi nu
trebuie să-Mi cereți lucruri prostești și neimportante
ale acestei lumi, pentru că dacă ați face asta, voi ați
arăta în mod clar că iubiți astfel de lucruri mai mult
decât pe Mine, și aceasta cu adevărat nu ar fi, atunci
un semn al prezenței Mele cu, în și printre voi.
[6] Un al 4-lea semn al puternicei Mele prezențe, cu,
în și printre voi va fi că oamenii bolnavi fizic se vor
îmbunătăți  atunci  când,  din  iubire  adevărată  de
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aproape  vă  veți  pune  mâna  voastră  peste  ei  în
numele  Meu,  dacă  îmbunătățirea  va  fi  benefică
pentru sufletul lor.
[7]  Este totuși  evident  că,  în  același  timp,  vă veți
spune  mereu  în  inima  voastră:  "Doamne,  nu  voia
mea, ci doar voia Ta să se facă." Pentru că voi nu
puteți ști dacă și când va fi benefic pentru un suflet
ca trupul său să îmbunătățească, și o viață veșnică
pe  acest  Pământ  într-un  trup  nu  este  dată
nimănui. În  consecință,  punerea  mâinilor  nu  poate
elibera întotdeauna și pe toată lumea din necazurile
lor fizice. Dar totuși, nu veți comite un păcat, atunci
când veți arăta această iubire care v-a fost indicată
fiecărei  persoane  bolnave. Eu  voi  fi  Ajutorul  dacă
acesta  va  fi  util  pentru  mântuirea  sufletului
persoanei - și aceasta, numai Eu pot ști.
[8] Dacă ați auzit de departe ca un prieten sau altul
de  al  vostru  este  culcat  bolnav,  atunci  rugați-vă
pentru el și pune-ți mâinile în spirit asupra lui, atunci
el, de asemenea, se va îmbunătăți.
[9] Rugăciunea pe care ar trebui să o rostiți în inima
voastră,  prin  urmare,  ar  trebui  să  constea  din
următoarele  cuvinte:  "Fie  ca  Isus,  Domnul,  să  te
ajute,  fie  ca  El  să  te  întărească,  fie  ca  El  să  te
vindece cu mila, iubirea și compasiunea Lui." Dacă
voi veți rosti aceste cuvinte peste un prieten bolnav
- sau o prietenă - în încredere și credință deplină în
Mine,  indiferent  de  cât  de  departe  acea  persoană
poate fi de tine, și, prin urmare îți pui mâinile tale în
spirit  de  peste  el,  atunci  el  se  va  îmbunătăți  în
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aceeași oră, dacă aceasta va fi util pentru mântuirea
sufletului său.
[10]  Un al  5-lea semn al  prezenței  Mele,  cu,  în  și
printre  voi  va  fi  acela  că  -  dacă  voi  veți  face
întotdeauna  voia  Mea  -  va  ajunge  în  voi  înșivă
renașterea spiritului. Acesta va fi un adevărat botez
al vieții, pentru că voi astfel veți fi umpluți cu Spiritul
Meu  și  prin  aceasta  voi  veți  fi  conduși  în  toată
înțelepciunea.
[11]  Toată lumea să  lupte  în  special  pentru  acest
semn al 5-leasemn. Pentru că cel căruia acest semn
îi  va  fi  dat,  deja  în  această  lume  va  avea  viața
veșnică și vor fi capabili să facă și să realizeze ceea
ce Eu fac și realizez, pentru că atunci el va fi una cu
Mine.
[12]  Acum  Eu  v-am  arătat  semnele  prezenței
Mele. Acționați în consecință, atunci foarte curând în
adevăr deplin veți fi conștienți de Spiritul Meu cu, în
și printre voi."
 

Capitolul 44 Modul corect de a ne închina
Domnului

[1]  La  aceasta,  grecul M-a  întrebat:  "Doamne  și
Învățătorule,  din  moment  ce  noi  toți  am  primit
norocul  veșnic  neprețuit  să Te cunoaștem pe Tine
Însuți  acum  în  personalitatea  ta  divină,  și  că  am
auzit din gura Ta cuvintele vieții, eu sunt de părere -
cel puțin în ceea ce ne privește pe noi grecii – că noi
ar  trebui  să  construim  o  casă  pentru  Tine  unde
putem veni împreună o dată pe săptămână pentru a
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discuta  învățătura  Ta  și  să-l  citim pe  Moise  și  pe
prooroci,  pentru  că  în  alte  zile  fiecare  dintre  noi
muncește  mai  mult  sau  mai  puțin  oricum,  o  dată
aici,  apoi  într-un alt  loc,  și  atunci  nu este atât  de
ușor  să  vorbim  unul  cu  altul  despre  învățătura  și
faptele Tale și să ne încurajăm reciproc pentru a fi
activi  în  conformitate  cu  voia  Ta.  Doamne  și
Învățătorule, Te rugăm să ne spui dacă aceasta Ți-ar
place."
[2] Eu am spus: "De ce ați construi o casă separată
în timp ce voi aveți case, oricum, în care locuiți, în
care  voi  vă  veți  putea,  de  asemenea,  întâlni  în
Numele Meu, pentru a discuta despre învățătura Mea
și să vorbiți despre experiențele pe care fiecare cu
siguranță  le  va  avea  atunci  când  trăiește  în
conformitate cu voia lui Dumnezeu? De asemenea,
nu  este  necesar  să  introduceți  o  anumită  zi  de
sărbătoare  pentru  ceea  ce  ați  numi  -  cum,  de
exemplu,  fariseii  numesc  Sabatul  -  "ziua
Domnului". Pentru că fiecare zi este o zi a Domnului,
și așa mai departe în fiecare zi la fel de multe lucrări
bune, se pot face, pentru că Dumnezeu nu se uită la
o  zi  și  cu  atât  mai  puțin  la  o  casă  care  este
construită  pentru a-L  onora  și  a  se  închina Lui,  ci
Dumnezeu  se  uită  numai  la  inima  și  voia
omului. Dacă inima este pură și voința este bună, iar
când acestea vor face întreg omul activ, atunci acest
lucru este deja casa adevărată, reală a Spiritului lui
Dumnezeu  în  om,  și  astfel  întotdeauna  voința  lui
bună și activă în conformitate cu voința cunoscută a
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lui  Dumnezeu  este  adevărata  și,  prin  urmare,  de
asemenea, întotdeauna reala zi a Domnului.
[3] Iată, acesta este adevărul, și voi ar trebui să stați
în permanență cu acesta. Tot restul este inutil și nu
are nici o valoare pentru Dumnezeu.
[4]  În  vremurile  din  urmă,  oamenii  vor  construi
anumite  case  pentru  Mine,  și  în  ele  ei  -  la  fel  că
fariseii din templul din Ierusalim și preoții din temple
păgâne lor păgâne cu idoli - vor efectua un anumit
serviciu  religios  într-o  anumită  zi  a  săptămâni,  la
care  ei  vor  adăuga  încă alte  zile  mari  și  înalte  în
an. Dar când acest lucru va deveni un obicei general
printre oameni, contrar sfatului Meu și voinței Mele,
semnele  care au fost  discutate  înainte  în  ceea ce
privește prezența Mea cu, în și  printre oameni vor
dispărea  complet,  deoarece,  în  templele,  care  vor
purta expresia "în marea onoare a lui Dumnezeu",
care sunt construite de mâini omenești, Eu voi fi la
fel  de  puțin  prezent  ca  și  acum  în  templul  din
Ierusalim.
[5]  Dar,  dacă  într-o  comunitate  voi  doriți  să
construiți o casă din dragoste pentru Mine, aceasta
să fie atunci o școală pentru copiii voștri, și dați-le
lor învățători în conformitate cu învățătura Mea. De
asemenea,  puteți  construi  o  casă  pentru  săraci,
bolnavi și persoane cu handicap. Aprovizionați astfel
de case cu tot ceea ce este necesar pentru a avea
grijă  de  oamenii  care  trăiesc  acolo,  atunci
întotdeauna veți fi capabili să vă bucurați în plăcerea
Mea. Toată odihna și ceea ce este în plus este rău și
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nu are,  după cum am declarat  deja,  nicio  valoare
pentru Dumnezeu.
[6]  Într-o  clădire  școlară  bine  aranjată  voi,  de
asemenea,  puteți  să  țineți  adunările  voastre  și
discuțiile, în Numele Meu, și nu este necesar de a
construi o altă casă, a 3-a, în acest scop.
[7]  Cu  toate  acestea,  despre  cum  Dumnezeu  ar
trebui să fie adorat neîncetat în spirit și în adevăr v-
am făcut clar în cuvinte bine de înțeles pentru vouă
tuturor, și, prin urmare, Eu nu trebuie să adaug ceva
în  plus  pentru  aceasta. V-am arătat  calea  pe  care
puteți  ajunge  treptat  la  tot  adevărul  și  toată
înțelepciunea, și aceasta a fost necesar pentru voi la
început. Dar acționați și trăiți acum în acest mod, și
căutați  Împărăția  lui  Dumnezeu  mai  ales  în  voi
înșivă. Tot restul vă va fi dat vouă în plus."
[8]  După  ce  am  spus  aceasta,  toți  cei  care  erau
prezenți s-au plecat și Mi-au mulțumit cu toată inima
lor,  de  asemenea,  pentru  această  lecție. De
asemenea,  văduva cu fiul  ei  au  venit  încă o  dată
înaintea  Mea,  și  amândoi  Mi-au  mulțumit  pentru
iubirea  care  le-a  fost  dăruită. Apoi  Eu  i-am
binecuvântat  pe  toți  și  repede  ne-am  continuat
drumul.
[9] Când noi călătoream prin micul oraș, mulți dintre
cei care au văzut ce am făcut pentru fiul văduvei cu
o zi  înainte au mers înaintea noastră și  strigau cu
voce tare: "Slavă Ție, mare profet al Domnului. Prin
Tine, Dumnezeu a cercetat poporul Său din nou în
marea  sa  abandonare.  Mulțumire  și  onoare  Lui,
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Dumnezeul  lui  Avraam,  Isaac  și  Iacov,  acum și  în
toată eternitatea. O mare profet,  care ești  atât  de
mult umplut cu Spiritul lui Dumnezeu, ai permite Tu
unora dintre  noi  să călătorească cu Tine pentru a
auzi  învățătura  Ta  și  apoi  să  ne-o  vestească
nouă? Pentru că ieri noi am ajuns la concluzia, din
puținele Tale cuvinte că Tu ești plin de înțelepciune
divină,  și  nouă  ne-ar  plăcea  să  auzim  mai  multe
despre aceasta."
[10]  Eu am spus: "Acest lucru voi nu aveți nevoie
acum. Cu toate acestea,  dacă doriți  să trăiți  și  să
acționați în conformitate cu învățătura Mea, atunci
păstrați poruncile lui Dumnezeu pe care Moise vi le-a
dat, atunci deja în acest mod veți trăi în întregime în
conformitate cu învățătura Mea, pentru că Eu nu am
venit  în  această  lume  ca  să-i  elimin  pe  Moise  și
profeți,  ci  pentru a confirma și  împlini  tot ceea ce
este scris în cărțile lor.
[11] Dacă vreți să cunoașteți mai multe despre Mine,
atunci mergeți  la văduva unde, de asemenea, încă
sunt grecii. Ei vă vor spune cu siguranță ceea ce au
auzit din gura Mea."
[12]  După  aceste  cuvinte  ale  Mele,  oamenii
băgăcioși ne-au părăsit și au mers la văduvă.
 

Capitolul 45 DOMNUL CĂLĂTOREȘTE PRIN
SAMARIA. Caravana hoților

[1] Eu împreună cu ucenicii ne-am mișcat repede de-
a  lungul  drumului,  care,  de  asemenea  ducea  la
Ierusalim. Cu  toate  acestea,  Eu  nu  am  mers  încă
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direct  la Ierusalim,  ci  am făcut un mare ocol,  mai
exact prin Samaria și o parte din Galileea. În această
provincie, majoritatea oamenilor Mă cunoșteau deja,
și în locuri diferite, ei și-au adus bolnavii la Mine, și
Eu, de asemenea, i-am vindecat.
[2] Drumul pe care noi am fost nevoiți să călătorim
era destul de pustiu și era, prin urmare, foarte rar
folosit,  și  așa noi am putut,  fără să fim văzuți,  de
multe ori să ne mișcăm cu viteza vântului, așa cum
noi am făcut întotdeauna făcut întotdeauna în timpul
călătoriilor lungi.
[3] La amiază, când noi eram deja în Samaria, noi
am  întâlnit  o  mică  caravană  ce  a  călătorit  prin
Ierihon în Egipt.
[4] Primul conducător al caravanei s-a oprit în fața
noastră și ne-a întrebat în limba greacă, dacă acel
drum ducea la Ierihon și dacă ei ar putea călători de
acolo în Egipt.
[5] Dar  Eu i-am spus: "De ce ai devenit de fapt un
conducător când tu nu știi drumul?"
[6]  Conducătorul a spus: "Casa noastră este mult
mai  departe decât Damascul  și  noi  facem această
călătorie lungă pentru prima dată în viața noastră.
De aceea, noi trebuie să întrebăm din când în când
pentru  calea  cea  corectă  și  cea  mai  scurtă,  și
aceasta este adesea dificil, deoarece aici doar foarte
rar cineva vorbește limba noastră."
[7]  Eu i-am spus:  "Ascultă,  dacă  un  călător  cu
adevărat nu știe calea de-a lungul căreia el trebuie
să călătorească, el are complet dreptul de a întreba
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pe  cineva  despre  drumul  corect  și  cel  mai  scurt
posibil  care  duce spre  o  țară  străină,  dar  nu este
frumos din partea ta să ne ții și să ne oprești sub
pretextul că nu ști drumul în timp ce cu siguranță ai
călătorit  pe acest drum deja de 20 de ori.  Motivul
pentru care ne ții este unul total diferit și nu deloc
demn  de  laudă. Tu  gândești  că  noi  transportăm
comori  ascunse  pe  care  dorești  să  le  confiști,  și
acesta  este  motivul  pentru  care  ne-ai  oprit. Dar
astfel de lucruri, așa cum ai crezut, noi nu avem cu
noi. Cu  toate  acestea,  avem  alte  comori  în  mare
abundență pentru suflet  și  spirit,  și  acestea noi  le
dăm liber la toată lumea care vrea să le dețină, cu
toată seriozitatea pentru mântuirea sufletului său."
[8] Conducătorul fost speriat de aceste cuvinte și a
zis chiar și mai îndrăzneț: "De unde știi Tu aceasta
despre noi, și cine ne-a trădat Ție!?"
[9] Eu am spus, de asemenea, cu o voce puternică:
"Eu vă cunosc pe tine și cei 70 de tovarăși ai tăi deja
de la nașterea voastră. Numele tău real este Olgon,
pe care niciodată nu-l folosești totuși, iar în loc de
acesta tu folosești în fiecare loc un nume inventat,
precum și fiecare dintre complici tăi, pentru a face
dificil  pentru  un  loc  pe  care  l-ați  jefuit  să  adune
informații  despre voi și  să vă urmărească și să vă
aducă în fața justiției!
[10] De asemenea, voi nu doriți să călătoriți în Egipt
acum, dar voi știi că în Ierihon există o piață mare, în
care  voi  sperați  să  capturați  ceva. Și  tu,  de
asemenea,  știți  că  începând  de  astăzi  în  4
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săptămâni,  nu  va  fi  sfințirea  templului  din
Ierusalim. La  această  sărbătoare  sunt  întotdeauna
mulți străini, cu tot felul de comori și bunuri, voi într-
adevăr  puteți  folosi  o  mulțime  de  ele. Dar  Eu  vă
spun: de data aceasta veți avea o captură rea!"
[11]  Conducătorul, acum  în  plină  furie,  a  spus:
"Dacă totuși doriți să părăsiți acest loc întregi și în
siguranță,  atunci  rămâneți  tăcuți  despre noi  peste
tot  -  dacă  într-adevăr  ne  cunoști  deja  -  și  acum
călătoriți  repede  mai  departe,  pentru  că  eu  vă
cunosc de asemenea, și jur pe toți zeii răzbunarea
noastră  cea  mai  groaznică  dacă  eu  vreodată  voi
descoperi cumva că ne-ați trădat. Deși noi trăim din
jaf, noi, totuși, nu suntem criminali, pentru căci dacă
am fi fost, atunci v-ați fi descurcat prost acum!"
[12] Eu i-am spus: "Dacă tu M-ai cunoaște pe Mine,
Mi-ai spune: "Doamne, fi iertător și ai milă cu mine,
marele păcătos,  și  iartă-mi păcatele,  pentru că eu
vreau  să-mi  îmbunătățesc  viața  mea  și  să  fac
pocăință, și voi încerca să mă revanșez cât mai mult
posibil  pentru  toate  nedreptățile  pe  care  le-am
provocat cuiva." Dar din moment ce nu Mă cunoști,
ești hotărât să perseverezi în păcatele tale și Mi-ai
jurat răzbunare pe toți zeii în timp ce tu încă ești un
iudeu și cunoști legile lui Moise. Dacă tu ai fi fost cu
adevărat un grec, Eu nu ți-aș fi permis să mă reții,
dar din moment ce tu ești, de asemenea, un fiu al lui
Iacov,  Eu  am  permis  aceasta,  astfel  încât  să  ai
ocazia de a auzi adevărul și prin faptul acesta să faci
o mai mare captură pentru viața ta decât cea pentru
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care voi ați ieșit acum."
[13] Atunci Olgon a spus pe un ton foarte temperat:
"Spune-mi  cine  ești  Tu,  ca  să  pot  vorbi  cu  Tine
diferit."
[14] Eu am spus: "Eu sunt cineva căruia I-a fost dată
toată puterea în Cer și pe Pământ, și toate lucrurile
sunt supuse autorității voii Mele, pentru că voia Mea
este voia lui Dumnezeu și puterea Mea este puterea
lui  Dumnezeu,  care  domnește  etern,  și  conduce
peste toate puterile. Acum ști cine este Acela care
vorbește cu tine."
[15]  Olgon a spus: "O, o, cum este aceasta? Dacă
toată puterea Ți-a fost dată Ție în Cer și pe Pământ,
Tu ai fi mai mult decât Moise și toți ceilalți patriarhi
și profeți, pentru că ei dețineau doar puțină putere
pe acest Pământ, așa cum noi am citit în Scripturi. Și
Tu chiar ai toată puterea în Cer și pe Pământ? O, Eu
nu am auzit niciodată ceva de genul acesta din gura
unei  ființe  umane,  cu  excepția  cazului  în  care  ea
este nebună. Dar acest lucru nu pare să fie cazul cu
Tine pentru că în primul rând nu arăți ca unul și în al
doilea rând nu este nimic în cuvintele Tale, care pare
a fi  o  nebunie. Dacă Tu deții  cu adevărat  această
putere perfectă evlavioasă, atunci dă-ne o dovadă,
atunci noi vom crede cuvintele Tale și vom face în
conformitate cu voința ta."
[16] Eu am spus: "Dacă voi puteți păstra tăcerea cu
privire  la  aceasta  față  de  iudeii  din  Ierusalim,  și
anume față de fariseii din templu și, de asemenea,
din alte locuri  în care veți  întâlni  farisei,  deoarece
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pentru acel tip degenerat de oameni lumina Cerului
nu ar trebui să strălucească."
 

Capitolul 46 Mărturisirea hoților 
[1] Olgon și,  de  asemenea,  câțiva  dintre
însoțitorii săi au spus: "Da, noi vom rămâne tăcuți,
pentru că noi, de asemenea, suntem dușmani mari
ai  fariseilor  nesățioși.  Înainte  noi  toți  eram  iudei
cinstiți și am fost în slujba fariseilor. Din moment ce
noi suntem oameni vii și curajoși și de asemenea am
înțeles  Scriptura,  ei  ne-au  declarat  legile  iubirii
aproape, după cum urmează: într-adevăr este scris
că nu trebuie să furi, nici să jefuiești nici să dorești
averea semenilor, dar acest lucru se referea doar la
iudei  între  ei. Cu toate  acela,  care  este  inteligent,
curajos și puternic poate fura comorile neamurilor și
de asemenea, să le ia cu forța cât de mult vrea el și
poate, atunci în ochii lui Dumnezeu, el nu va comite
nici un păcat. Dimpotrivă, Dumnezeu este mulțumit
de astfel de iudei, curajoși și inteligenți care fură și
jefuiesc comorile dușmanilor lui Dumnezeu și oferă o
parte  din  acestea  templului. Dar  nu  trebuie  să-l
omorâți pe păgânul jefuit fără necesitate, astfel încât
aceștia  să  nu  vină  cu  legislația  lor  tiranică  peste
iudeii care deja erau asupriți de ei, dincolo de orice
măsură și i-ar asupri atunci complet până la moarte.
[2]  Și,  iată,  deoarece  noi  am  considerat  vocea  a
fariseilor, ca și glasul lui Dumnezeu, noi am devenit
atunci,  de  asemenea  hoți  și  tâlhari,  fără  a  face
aceasta o chestiune de conștiință, pentru că noi am
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furat  de  la  neamuri  și  le-am jefuit  -  așa  cum am
crezut la început – din porunca Domnului, la fel cum
marele rege David a trebuit să șteargă de pe fața
pământului Filistenii și a alte națiuni păgâne rele prin
porunca lui  Dumnezeu, și  Dumnezeu i-a socotit  cu
siguranță aceasta lui  ca un merit  pentru că El  l-a
numit pe el om după inima Lui.
[3] Astfel, noi ne-am gândit o lungă perioadă de timp
că noi eram oameni după inima lui Iehova, dar când
am  descoperit  în  decursul  timpului  cum  slujitorii
templului au luat bunurile iudeilor și au început să
apuce  bunurile  văduvelor  sărace  și  orfanilor,  au
comis  adulter,  au  dezonorat  băieți  și  fete,  și  au
comis  încă  multe  alte  acte  crude,  am  abandonat
complet credința într-un Dumnezeu și în Moise și am
continuat  să  lucrăm pentru  noi  înșine,  și  apoi,  de
asemenea, iudeii bogați nu erau în siguranță pentru
noi. Acesta  este  motivul  pentru  care  noi  ne-am
îmbrăcat în haine grecești și romane, cu scopul de a
apuca comorile, mai degrabă de la fariseii bogați și
alți iudei bogați decât de la greci și romani. Cu toate
acestea, noi nu am luat nimic de la săraci, dar de
multe ori le-am dat ceva, mai ales atunci când noi
am fost  capabili  de a  pune mâna pe o adevărată
pradă bogată.
[4] Din moment ce Tu, cu omnisciența Ta minunată
ai știut exact cine suntem - și, de asemenea, numele
meu real nu a fost necunoscut pentru Tine - Tu ști cu
siguranță  că  aceasta  este  într-adevăr  situația
noastră, așa cum noi Ți-am spus în adevăr deplin și
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deschis. Și  Tu ca un profet  foarte înțelept  poți,  de
asemenea,  să  înțelegi  motivul  pentru  care  noi,  în
acest  timp  și  deja  de  mai  mulți  ani  am  devenit
adevărați  arhidușmani  ai  fariseilor  și  ai  tuturor
bogaților iudei vicleni. Și dacă Tu acum ai dori să ne
dai un semn al atotputerniciei Tale în toate, în Cer și
pe Pământ, cu scopul de a revigora credința noastră
în  Dumnezeu  și  în  Tine,  Trimisul  și  Alesul  Său
special,  Tu  poți  fi  sigur  că  noi  nu  Te  vom  trăda
fariseilor. Prin  urmare,  dă-ne  câteva  dovezi  ale
atotputerniciei Tale divine în Cer și pe Pământ."
[5] Eu am spus: "Ei bine, atunci, pentru că acum ați
spus  adevărul  și  Mi-ați  spus  cu  sinceritate  despre
situația voastră, toată vina cade înapoi pe farisei, și,
prin  urmare,  cu  atât  mai  multă  osânda  va  veni
asupra lor. Și Eu vă iert păcatele pe care le-ați comis
până  acum,  dacă  voi  de  acum  înainte  renunțați
complet la activitățile prezente și vă veți câștiga, de
asemenea, pâinea voastră ca iudei onești. Și  acest
lucru îl  puteți  face cu ușurință, din moment ce ați
adunat  mai  mult  decât  suficiente  mijloace
pământești  până  acum cu  care,  de  asemenea,  ar
trebui  să  vă  amintiți  cu  generozitate  de  săraci,
indiferent dacă aceștia sunt iudei sau neamuri, acest
lucru  nu  contează. Dacă  voi  Îmi  promiteți,  de
asemenea, aceasta, onest și sincer, atunci Eu vă voi
da, de asemenea, imediat dovada a ceea ce am spus
despre Mine."
[6]  În timp ce ei  se băteau în pieptul  lor,  toți  au
spus: "Doamne, noi aceasta ne-o dorim și vom face,
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la fel de adevărat cum noi ne batem pieptul nostru
cu mâinile  noastre,  și  la  fel  de adevărat  cum noi,
încurajați  de  Tine,  vom  crede  în  Dumnezeul  lui
Avraam,  Isaac  și  Iacov  și  dorim să  păstrăm toate
poruncile  Lui  precis,  de  asemenea,  toți  copiii  și
copilașii  noștri  până  la  sfârșitul  lumii,  dacă
Dumnezeu vrea să ne ajute."
 

Capitolul 47 Transformarea deșertului
[1] Eu am spus: "În regulă, acum, atunci fiți atenți și
nu vă speriați,  pentru că nici  un fir  de păr  de pe
capul  vostru  nu  va  fi  atins.  Iată,  aceasta  este  o
regiune  pustie  de  câteva  mii  de  dimineți  de
teren. Aici  nu  este  nimic  în  afară  de  roci  goale,
sălbatice, doar nu prea mult  aici  și  acolo,  un tufiș
ghimpat  pe  jumătate  uscat  și  câțiva
mărăcini. Datorită  infertilității  sale  și  în  rest  a
pustietăți, acest deșert nu este potrivit pentru niciun
alt lucru, cu excepția cel mult a unei căi de transport
mizerabile,  dificile  și  greu  practicabile  pentru
transportul de mărfuri.
[2] Dacă Eu voi transforma această regiune și apoi
vi-o voi da vouă și urmașilor voștri, ca proprietate,
atunci nimeni nu va fi dezavantajat în proprietatea
lui  funciară. Voi  ați  rămas  în  acest  deșert  și  în
numeroasele  sale  crăpături  și  găuri  în  majoritatea
timpului, oricum, astfel încât acesta a devenit locul
vostru real de trai, lucru care este foarte bine știut
de  către  samariteni  și  parțial,  de  asemenea,  de
galileeni  și  iudeii  care  locuiesc  la  frontiera  acest
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deșert,  și  astfel  voi  fără  o  opoziție  puteți  numi
această regiune proprietatea voastră, care va înflori
și va fi fertilă.
[3]  Dar,  înainte  ca  Eu  în  prezența  voastră  și  de
dragul vostru să binecuvântez acest deșert, Eu am
să vă arăt că Eu sunt Domn, de asemenea, asupra
tuturor autorităților și puterilor din ceruri. De aceea,
acum deschideți-vă ochii, urechile și inimile voastre.
– Arătați-vă, voi, autorități și puteri ale cerurilor Mele
care sunteți ascunse pentru ochii fizici!"
[4] Atunci când am spus aceasta, vederea interioară
s-a  deschis  pentru  toți,  și  au  văzut  o  mulțime de
îngeri și au auzit un înălțător cântec de laudă, dar
sufletele lor nu au putut înțelege sensul său, și mulți
dintre cei mai luminați îngeri au coborât la Mine, și
au venerat numele Meu.
[5] Când foștii jefuitori au văzut aceasta, ei au fost
cuprinși de o frică mare.
[6] Dar  Eu  le-am zis: "De ce vă temeți de fapt de
acești îngeri ai Mei, care sunt și vor rămâne mereu
supuși Mie în toată fericirea? Căci Eu sunt singurul
Domn, peste toate în Cer și pe Pământ, și voi nu v-
ați temut de Mine, pentru o lungă perioadă de timp,
în ciuda faptul că v-am spus aceasta."
[7]  La  aceasta,  toți  jefuitorii  au  coborât  de  pe
animalele lor de povară, s-au aruncat în genunchi și
Mă implorau pentru milă.
[8] Apariția a durat aproximativ un sfert de oră, și în
acest  timp  Eu  am  poruncit  îngerilor  care  au
îngenuncheat  înaintea Mea,  să aducă imediat  cele
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mai  puternice  fulgere,  vânturi  și  furtuni  de  ploaie
peste  această  regiune,  astfel  ca  Eu  apoi  să  pot
binecuvânta acest deșert și să-l fac un teren fertil.
[9]  Apoi  apariția  a dispărut după voia Mea,  dar  în
locul  acesteia,  cerul  pământesc  a  început  să  se
umple cu nori denși. Nu a durat o jumătate de oră că
uragane grele din sud, erau violente în așa fel încât
hoții și chiar discipolii Mei M-au rugat să nu-i las să
piară.
[10] Dar Eu le-am zis: "Dar deja de mai multe ori ați
experimentat  astfel  de  lucruri  de  partea  Mea,  și
niciodată un fir de păr de pe capul vostru nu a fost
atins. Ce fel de putere v-ar putea face rău când Eu
sunt cu voi, puțin credincioșilor?"
[11]  Cu  aceasta,  ucenicii  au  fost  mulțumiți  din
nou. La câțiva pași mai departe, ara totuși o peșteră
mare. Când furtuna a devenit  tot  mai  grea,  atunci
când unul fulger a fost urmat de alții, de 1.000 de ori
o mie,  și  când ploaia a început  să curgă din nori,
jefuitorii  au  apucat  animalele  lor  de  povară  și  au
fugit cu ele în peșteră, în timp ce Eu am rămas cu
ucenicii Mei în acel loc deschis, fără a fi atinși de nici
o picătură de ploaie.
[12]  Furtuna  a  durat  doar  o  jumătate  de  oră,  și
totuși,  multele  fulgere  puternice  au  pulverizat  și
transformat  stâncile  sălbatice  din  întregul  deșert
într-un strat gros de lut gri de înălțime gros mai mult
de  1  om,  cu  care  fluxurile  curgătoare  au  umplut
multele  gropi  și  crăpături  și  le-a  făcut,  astfel,
potrivite  pentru  câmpuri  și  grădini. Voința  Mea  a
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umplut invizibil multe alte găuri și puțuri în pământ,
și  astfel  întregul  deșert  destul  de  mare  a  fost
schimbat  în  scurtul  timp de numai  1  oră  întreagă
într-un teren luxuriant pentru câmpuri și vii. Furtuna
se terminase, Cerul s-a înseninat și soarele strălucea
acum cu razele sale calde asupra unui sol nou."
 
Capitolul 48 Domnul binecuvântează deșertul

[1] Acum, de asemenea, tâlhari noștri au venit foarte
slabi  de  inimă  din  peștera  mare,  care  Eu  nu  am
permis să fie  plină și  umplută,  cu apă și  Eu L-am
chemat pe Olgon la Mine.
[2]  Când el  a venit  cu 2 din însoțitorii  lui  cei  mai
importanți,  Eu i-am spus:  "Ei  bine,  acum,  Olgon,
crezi  tu  că  Eu  sunt  Acela  așa  cum  Eu  m-am
prezentat Ție?"
[3] Olgon și cei 2 însoțitori ai săi au spus: "Da, o,
Doamne,  Doamne,  aceasta noi  credem acum, fără
cea  mai  mică  îndoială.  Tu  nu  ești  un  Ales  al  lui
Iehova,  ci  Tu sunt  cu adevărat,  adevărat,  și  acum
personal  într-un mod minunat,  El,  El  -  Însuși. O,  fi
iertător  și  milostiv  cu  noi,  săracii  și  mereu  slabii
păcătoși care suntem înaintea Ta."
[4]  Eu am  spus:  "Eu  v-am  iertat  deja  păcatele
voastre de care se fac vinovați fariseii. Și dacă totuși
ați comis o crimă împotriva cuiva, în conformitate cu
conștiința  voastră  și  contrar  legii  lui  Moise,  atunci
revanșați-vă pentru aceasta față de acea persoană,
și  dacă  ea  vă  va  ierta,  atunci  acesta  va  fi,  de
asemenea, complet iertat în toate Cerurile.
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[5] Cu toate acestea, în cazul în care veți întâlni o
persoană dură care nu vrea să vă ierte, atunci nu vă
fie  frică  în  inima voastră  pentru  că,  în  acest  caz,
buna voastră voința, va fi acceptată de mine în loc
de lucrare, și acea persoană va vedea duritatea să
pusă că vină în contul său. Pentru că doar Eu sunt
judecătorul cel mai înțelept și mai drept, care singur
lasă să se întâmple cea mai adevărată judecată cel
mai eficient pentru toată lumea.
[6]  Și  acum voi  ați  primit  de la mine o adevărată
bucată de teren ca cadou, în așa fel încât nici măcar
un înger  din  Ceruri,  să  nu mai  vorbim de o  ființă
umană,  nu  o  poate  contesta. Dar,  după  cum  se
poate vedea, pare chiar mai pustie și neprimitoare
decât  înainte,  deși  a  devenit  extrem  de  fertilă
datorită  unei  schimbări  extraordinare. Acum,
întrebarea este cum îl veți cultiva."
[7]  Olgon a  spus:  "O,  Doamne,  Doamne,  după
părerea  mea,  acesta  acum  poate  fi  cu  siguranță
lucrat foarte ușor și bine. Uite, o, Doamne, Doamne,
atunci când Tu ai creat Pământul prin atotputernica
voință  dumnezeiască  a  Spiritului  Tău,  Tu,  de
asemenea,  nu  ai  avut  semințele  nenumăratelor
plante deja într-un fel  sau altul  într-o magazie,  cu
excepția doar în atotputernica Ta voință. Și Tu ești
veșnic aceleași care o ai fost la începutul minunatei
creații  a  întregului  Pământ. Dacă  Tu  vei  semăna
această  regiune  acum,  cu  atotputernicia  voii  Tale
dumnezeiești,  atunci  această  regiune  va  fi  cu
siguranță cultivată în cel mai bun mod. O, Doamne,
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Doamne, Te rugăm să faci același lucru aici, atunci
întreaga regiune, care a fost înainte pustiită se va
schimba într-un timp foarte scurt,  într-un adevărat
Eden."
[8]  Eu I-am spus: "Tu chiar crezi, atunci, fără nici o
îndoială că eu, de asemenea, pot face aceasta?"
[9] Olgon a spus: "O, Doamne, Doamne, numai Ție,
nimic  nu-ți  este  imposibil.  Ceea  ce  spui  Tu  este
adevărul etern, iar acest lucru noi îl credem, fără nici
o îndoială, și ce dorești Tu, se întâmplă. Și noi vrem
să facem și,  de  asemenea,  vom face  voia  Ta așa
cum  Tu  ai  descoperit-o  oamenilor  prin  Moise  și
prooroci. Și  noi  acum  am  auzit,  de  asemenea  din
gura  Ta  care  este  voia  Ta  și  noi  vom acționa  cu
credincioșie deplină în conformitate cu aceasta, dar
Te  rugăm,  Tu,  o,  Doamne,  Doamne,  seamănă
această regiune încă pustie."
[10]  Eu am spus:  "Atunci,  așa  va  fi  cum voi  toți
credeți.  Așa  cum  această  regiune  era  stearpă  și
pustie, inima, spiritul și voința voastră au fost cam la
fel  de  sterpe  și  pustii,  și  lipsa  voastră  totală  de
credință a provocat duritatea inimii voastre, care a
fost  complet  similară  cu  solul  pietros  al  acestui
deșert. Dar  Eu  am  chemat  o  furtună  puternică  în
inima voastră și  am făcut-o  mai  moale  prin  cerul,
care s-a deschis în voi înșivă, prin fulgerul adevărului
cuvintelor Mele, prin puternica furtună a voinței Mele
pe  care  v-am  arătat-o,  și  în  cele  din  urmă  prin
revărsarea teribilă a ploii dragostei și milei Mele. Și
Eu, de asemenea, v-am semănat din nou cu diverse
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adevăruri, din gura lui Dumnezeu, care vor produce
pentru voi cele mai reale roade ale vieții, dacă veți
trăi  și  acționa  în  consecință. După  cum  Eu  am
semănat în voi acum într-un timp foarte scurt, cu tot
felul  de  hrană  pentru  viața  veșnică  a  sufletului
vostru,  acest  deșert  este  acum,  de  asemenea,
semănat  cu  tot  felul  de  alimente  pentru  hrana
trupului vostru.
[11] Voi sunteți 70 de persoane, iar atunci când va
merge prin această regiune în direcții  diferite, veți
vedea  un  număr  egal  de  locuințe  care  sunt
prevăzute cu toate, și din numele care este scris pe
acestea, va reieși cine poate lua o casă sau alta în
posesie. Voi veți vedea că această regiune în curând
va deveni verde și va înflori. Acum puteți merge și
vedea ceea ce am făcut pentru voi.
[12] Răspândiți cuvântul Meu, de asemenea, printre
neamuri,  care  vor  veni  de  multe  ori  la  voi,  dar
păstrați tăcerea pentru moment, despre miracol, și,
de asemenea, vorbiți  apoi  despre aceasta doar cu
câteva  cuvinte. Este  suficient  să  spunem  că  la
Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile."
[13] După ce Eu am spus aceasta Eu foarte repede
M-am deplasat împreună cu ucenicii Mei, și înainte
ca hoții convertiți să privească înapoi, noi eram deja
departe de ei.
 
Capitolul 49 Luarea coloniei fertile în posesie

[1] Deși cei 70 de hoți convertiți au spus, prin Olgon
că  trăiau  mult  dincolo  de  Damasc,  aceasta,  de
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asemenea,  nu  a  fost  adevărat,  deoarece  aceștia
trăiau cu soțiile  și  copiii  lor  doar  în  anumite găuri
dificil  accesibile  și  în  peșterile  din  această
regiune. Dar ei au făcut de multe ori călătoriile lor
pentru jefuit  în interiorul  Damascului  și  s-au întors
apoi cu prada de multe ori înapoi în această regiune,
care le-a oferit întotdeauna cea mai bună siguranță
împotriva tuturor preocupărilor.
[2] Când, după câteva momente, noi eram dincolo
de  vederea  lor,  lucru  de  care  ei  au  fost  din  nou
foarte surprinși, ei au mers pe drumul lor înapoi și au
călătorit de-a lungul deșertului la locul unde femeile
și  copiii  lor  locuiau cu posesiunile lor  în o peșteră
mare care era dificil accesibilă, care a fost mai mult
cruțată de furtună și, de asemenea, nu s-a umplut cu
noroi. Când cei  70  de  bărbați  s-au întors   atât  de
repede  în  peșteră,  femeile  și  copii  lor,  care  încă
tremurau  de  frică  și  teamă  din  cauza  bruștei
nemaiauzite furtuni grele, au fost surprinși că s-au
întors atât de repede, fără nici o pradă.
[3] Bărbații au descris pe scurt despre toate lucrurile
minunate, incredibile, pe care le-au experimentat, și
că ei acum – ceea ce femeile doreau deja de o lungă
perioadă de  timp -  a  renunțat  la  jafuri  pentru  tot
restul vieții lor, și în loc de aceasta, ei a primit de la
un Om care este umplut cu Spiritul lui Dumnezeu o
pradă  pentru  viață,  care  este  nesfârșit  mult  mai
bună  pentru  viața  veșnică  a  sufletului  lor  și  mai
valoroasă decât toate comorile de pe Pământ.
[4] Ei, de asemenea, le-au spus soțiilor și copiilor lor,
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care au devenit tot mai curioși, cum acel Om, care
era la fel de puternic ca Dumnezeu, a transformat
prin  cuvântul  Său și  voia  Sa acest  deșert  vechi  și
pustiu într-un Eden adevărat și fertil prin intermediul
acelei furtuni teribile, și l-a dăruit lor ca o proprietate
incontestabilă, și  că, de asemenea, locuințele erau
gata în diferite locuri ale acestei întinderi, care a fost
într-adevăr sălbatică înainte. Ele erau deja complet
aprovizionate cu de toate și au fost, cu siguranță, de
asemenea,  create  de  către  puterea  dumnezeiască
pură a Omului pe care ei L-au menționat.
[5] Când femeile au auzit acest lucru de la soții lor
ele au vrut imediat și fără multă întârziere să caute
acele  case  minunate. Cu  toate  acestea,  bărbații
credeau că acest lucru nu ar fi posibil înainte ca 3
zile  să  fi  trecut,  deoarece  crăpăturile,  gropile  și
găurile ar fi încă pline de noroi, în care cineva s-ar
putea scufunda complet, cu ușurință, și să moară.
[6] Când femeile au auzit aceasta, au renunțat, dar
după 3 zile ei au plecat să caute locuințele, și fiecare
a  găsit  casa  care  i-a  fost  alocată  și  imediat  s-au
mutat in ele.
[7] Locuințele au fost așezate în așa fel încât să nu
poată fi văzute din indiferent ce punct de pe drum
de călătorii trecători, iar acest lucru a fost foarte bun
pentru locuitorii lor, pentru că în acest mod călătorii
nu puteau bate la ușa lor prematur și să-i tulbure cu
1.000  de întrebări despre cum și când locuitorii și-
au  construit  casele  și  cum  au  făcut  acest  vechi
deșert fertil.
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[8]  Pentru  că  deja  după  câteva  săptămâni
binecuvântarea Mea a devenit  vizibilă  peste tot  în
deșert, și mulții samariteni și greci care au călătorit
prin  acest  fost  deșert  au  întrebat  zel  aici  și  acolo
despre cine a făcut acest deșert cultivabil, și nimeni
nu le-a putut da vreo explicație. Iar cei care știau nu
s-au  arătat  mult  altor  persoane,  și  la  început
deloc. Numai  după  ce  câteva  fructe  s-au  copt,
samaritenii au venit și s-au consultat, cu scopul de a
decide cui acest teren ar trebui să-i fie alocat dacă
încă nu era nici un proprietar, care s-a stabilit în acel
loc.
[9] Atunci  Olgon a venit  la ei  cu mai mulți  dintre
însoțitorii  săi  și  a  zis  celor  care  se  consultau:
"Prieteni,  acest  deșert  mare  nu  a  fost  niciodată
proprietatea cuiva, la fel cum marea întinsă nu a fost
niciodată proprietatea măsurată a cuiva. Noi iudeii,
care am fost persecutați de către farisei, deoarece
nu am putut și nu am servit gândurile lor rele, am
luat  acest  deșert  în  posesie  să  trăim aici,  și  l-am
făcut fertil numai cu ajutorul Domnului cerului și al
Pământului. Și  într-adevăr,  Iehova  Însuși  ni  l-a  dat
nouă  ca  o  proprietate  incontestabilă. Prin  urmare,
voi nu trebuie să vă mai consultați mai departe cui
acest  deșert  ar  trebui  să-i  fie  alocat,  pentru  că
acesta  a  fost  deja  luat  în  posesie  de  către  70  de
familii, care, de asemenea, și-au stabilit locuința lor
în această regiune."
[10]  Atunci  când  cei  care  se  consultau  acolo,  au
auzit aceasta de la Olgon, au fost neplăcut surprinși
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și au întrebat un judecător roman care a călătorit cu
ei prin această regiune modul în care ei ar trebui să
interpreteze  acest  lucru,  deoarece  deșertul  era
complet proprietatea samaritenilor, și samaritenii au
avut, în general, dreptul de a-l poseda.
[11] Dar  judecătorul a spus: "În terenul în care a
fost  mereu  din  timpuri  imemorabile  un  deșert
complet, care este proprietatea nimănui și în care nu
a existat, de asemenea, niciodată un proprietar care
a  fost  notificat  de  o  instanță  cu  privire  la
proprietatea sa, un astfel de deșert este liber și este
alocat de către instanța de judecată oricui  care el
însuși  s-a  declarat  că  posesor  al  acestuia.  Din
moment ce acești oameni, cărora cultivarea acestui
fost  deșert  total,  poate fi  acreditată,  s-au declarat
acum ca posesori,  proprietatea incontestabilă  este
alocată acestora pe drept.
[12] Și, din moment ce ei au cultivat un deșert care
nu  era  proprietatea  nimănui  înainte,  ei,  de
asemenea, vor avea avantajul de a fi scutiți de orice
fel de taxe timp de 20 de ani întregi. Dacă, totuși,
după o recoltă bună, ei vor alege în mod voluntar să
dea impozite în cinstea împăratului, ei se vor putea
bucura de protecție specială de la Roma împotriva
tuturor  situațiilor  care sunt  nesigure pentru ei. Eu,
judecătorul,  în  numele  puternicului  împărat  de  la
Roma, am spus, și, astfel, am poruncit."
[13] Astfel, prin acest act juridic a venit adevărat că
nimeni nu putea contesta posesia deșertului cultivat
de cele 70 de familii. În câțiva ani, această regiune a
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fost una dintre cele mai fructuoase și a fost foarte
admirată  de  toți  călătorii,  și  deja  după  1  an,
posesorii  au  notificat  instanța  în  mod  voluntar  să
plătească  impozite  în  cinstea  împăratului,  și  prin
faptul  acesta  aceștia  au  fost  declarați  și  făcuți
cetățeni ai Romei, ceea ce le-a dat multe avantaje.
[14]  Deși  au  trebuit  să  îndure  încercări  grele,
această nouă comunitate stabilită a rămas cea mai
pură mai mulți ani, la fel ca aceea a esenienilor. Cu
toate  acestea,  de  asemenea,  această  cea  mai
frumoasă parte din Samaria  a ajuns la ruină prin
războaiele  devastatoare  și  migrații,  și  curând  a
devenit vechiul deșert din nou.
[15] Și acum ne vom întoarce la noi înșine din nou.
 
Capitolul 50 Domnul cu ucenicii Săi într-un han

în Samaria
[1] În aceeași zi noi am intrat în orașul Samaria ne-
am cazat acolo într-un han mai retras. Când noi am
intrat în han, imediat hangiul a venit prietenos la noi,
pentru că el  spera să câștige ceva de la noi. Cum
ucenicii nu au mâncat sau băut încă de dimineață, ei
erau deja foarte flămânzi și însetați, ceea ce Eu, cu
siguranță,  știam deși  ei  nu  s-au  văicărit  în  secret
între ei de data aceasta, așa cum era adesea cazul
la astfel de ocazii.
[2] Și, prin urmare,  Eu Însumi am întrebat hangiul
imediat:  "Prietene,  noi  am  făcut  deja  o  călătorie
foarte  lungă  azi  și  nu  am  luat  nimic,  încă  din  în
această dimineață devreme, deoarece nu s-a putut
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găsi niciun han de-a lungul întregului drum, și astfel
ne  este  foame  și  sete.  Ce  ne  poți  oferi  rapid  să
mâncăm și să bem?"
[3]  Cârciumarul a  spus:  "Sunteți  aproape  40  de
persoane.  Prin  urmare,  o  sumă  egală  de  pește  și
pâine,  precum și,  de asemenea,  o  sumă egală  de
căni cu vin nu vor fi cu siguranță prea mult."
[4]  Eu I-am spus:  "Doar să pregătești  de două ori
mai  mulți  pești,  deoarece pești  tăi  sunt  de un tip
mic, și atunci 2 pentru fiecare nu este prea mult. Dar
ai grijă să-i pregătească repede și bine. Și între timp
să ne dai vin, pâine și sare."
[5] Fiind un pic jenat  hangiul a spus: "Da, dragii și
prețioșii mei domni, totul ar fi bine numai dacă eu aș
fi  avea  în  magazie  ceea  ce  doriți.  Va  fi  oarecum
dificil cu peștii și, de asemenea, cu pâinea, deoarece
nu am atât de mult în magazie, deoarece hanul mea
este,  în general,  doar cu greu a vizitat,  din cauza
locației retrase nefavorabile. Dar vă pot servi în mod
corespunzător cu vin. Pe scurt, tot ceea ce există, de
asemenea, veți primi, dar mai mult decât atât, nici
măcar Dumnezeu nu poate dori de la om."
[6]  Eu I-am spus: "Deși ați spus acest lucru foarte
frumos, cu toate acestea, tu ești mai bine cu pești
tăi. decât ai spus aici. Dar tu ești în secret un pic
îngrijorat ca noi în cele din urmă nu vom putea să
plătim  pentru  acești  80  pești,  și  de  aceea  tu  ai
pretins că ai a avea o provizie mai mică. Da, tu ești
într-adevăr puțin aprovizionat cu pâine astăzi, dar nu
cu  pești. Deci,  nu  fi  îngrijorat  și  lasă  repede  ca
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numărul de pești care sunt doriți să fie pregătiți, și
adu-ne pâine și vin."
[7] La aceasta, hangiul a plecat repede, au început
toți  munca  și  a  poruncit  slujitorilor  lui  să  aducă
imediat pâine, vin și  lumină în camera de oaspeți,
pentru că era deja seara târziu, și întunericul domina
camera. Atunci  când  camera  de  oaspeți  a  fost
iluminată,  hangiul  a  venit  din  nou  la  noi  și  ne-a
asigurat  că  vom fi  excelent  serviți  în  jumătate  de
oră. În același timp, el s-a uitat foarte atent la noi și
nu știa de fapt ce a trebuit să se gândească despre
noi, pentru că unii dintre noi purtau haine grecești,
unii iudaice și unii, ca și Mine, haine galileene.
[8]  Când  curiozitatea  lui  au  devenit  prea  mare,
hangiul foarte  politicos  s-a  întors  la  unul  dintre
ucenici  care  era  cel  mai  aproape de el,  și  anume
Toma, și a spus: "Prietene, permite-mi să îți pun o
întrebare."
[9] Toma a spus: "Acolo în capul mesei este Domnul.
Adresează-ți  întrebarea ta Lui.  El  îți  va da cel  mai
bun răspuns. Noi toți suntem ucenicii Săi și slujitori
ai voii Lui."
[10]  Apoi  hangiul a  venit  la  Mine  și  a  spus:
"Doamne,  iartă-mi  libertatea  și  într-o  măsură  mai
mare intruziunea mea. Eu cu bucurie aș dori să știu
copiii  cărei  țări  sunteți. Potrivit  îmbrăcămintei
voastre  sunteți  iudei,  galileeni  și,  de  asemenea,
greci. Care este  profesia  voastră? Cu siguranță,  nu
sunteți oameni de afaceri, pentru că nu transportați
marfă, nici nu păreți a fi artiști sau magicieni, pentru
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că  arătați  prea  cinstiți  pentru  aceasta. Și  cum ați
putut ști că eu eram mai mult aprovizionat cu pâine
decât  cu  pești? Pe  scurt,  apariția  voastră  aici,  în
hanul meu retras și întotdeauna doar rareori vizitat
pare un pic  ciudată pentru mine. Iartă-mă dacă Îți
vorbesc mai deschis decât de obicei."
[11] Eu I-am spus: "Uite, hangiu curios, după ce noi
ne vom întări cu pâine, vin și pești, Eu cu siguranță
îți voi spune din ce țară suntem. Dar tu ai grijă ca
masa de seară să fie repede pregătită și  mai adu
ceva vin și  pâine,  pentru că noi am terminat deja
prima cantitate foarte moderată pe care ne-ai dat-
o."
[12] Atunci când hangiul auzit aceasta de la Mine a
plecat imediat și a adus suficientă pâine și vin.
[13]  Eu I-am spus: "Uite acum, se pare că ești, de
asemenea,  mai  bine  cu  pâinea  decât  înainte.  De
asemenea, această pâine Îmi pare mai mare și mai
bună  decât  cea  pe  care  ne-ai  servit-o  la
început. Care este, de fapt motivul?"
[14] Nota bene: Eu cu siguranță știam motivul, și Eu
l-am  întrebat  pe  hangiu,  doar  ca  astfel  el  să  se
examineze.
[15] La întrebarea Mea hangiul a fost foarte surprins
și  el  nu știa ce ar trebuit  să-mi răspundă în acest
sens. El a gustat pâinea care i-a părut ciudată și, în
opinia sa gustul i-a părut extrem de bun.
[16] Numai după un timp  hangiul a spus: "Ciudat,
pentru că altfel eu știu întotdeauna ce este și ce se
întâmplă în casa mea, dar de unde a obținut soția
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mea în secret această pâine cu adevărat regească,
eu cu adevărat nu știu. Dar este într-adevăr foarte
minunat că magazia mea de pâine este acum plină
complet cu acest tip de pâine. Dar indiferent cum,
eu mă bucur că sunt aprovizionat în cel mai bun mod
cu pâine  din  nou,  cu  siguranță,  pentru  mai  multe
zile. Dar am să aflu de la soția mea să știu de unde
această pâine a fost obținută și cine a plătit pentru
ea, și pentru ce sumă. Pentru că acest tip de pâine
regească este cu adevărat scumpă, și 1 de pâine ar
putea costa bine 4 monede."
[17] Apoi, el chemat-o pe soția sa și a întrebat-o de
unde a apărut pâinea de tipul căreia acum magazia
sa de pâine era brusc complet plină și cât de scumpă
a fost.
[18] Soția a gustat pâinea, de asemenea, a fost chiar
mai  surprinsă  decât  hangiul  înainte  și  a  jurat  pe
credincioșia ei că ea, de asemenea, nu știa câtuși de
puțin de unde a venit pâinea.
[19]  Apoi,  ei  au întrebat,  de asemenea,  mai  mulți
slujitori dacă ar ști de unde multele pâini bune au
ajuns  în  depozitul  pâine. Dar  ei,  de  asemenea,  au
jurat că ei nu știu nimic despre aceasta.
[20] Atunci  Eu i-am spus hangiului: "De ce continui
să întrebi despre aceasta? Fii bucuros că magazia ta
este plină de pâine, și să ai grijă ca peștii comandați
să  ajungă  repede  pe  masă. Multe  mistere  pot  fi
rezolvate, mai târziu."
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Capitolul 51 Cârciumarul întreabă despre
Domnul

[1]  Apoi  cârciumarul  a  plecat  cu  soția  sa  și  cu
slujitorii la bucătărie din nou, și, curând după aceea,
peștii comandați care erau foarte bine pregătiți și un
castron mare plin cu linte bine gătită au fost puse pe
masa noastră, și am început să mâncăm. Și hangiul
însuși  a  trebuit  să  ni  se  alăture,  a  devenit  foarte
vesel prin faptul acesta și ne-a spus o mulțime de
lucruri despre toate lucrurile minunate pe care s-au
întâmplat în Samaria în urmă cu câțiva ani.
[2]  Printre  altele,  el  (hangiul)  a spus:  "Sunt  cu
adevărat surprins de faptul că voi, ca iudei, greci și
galileeni  păreți  să  nu  știți  aproape  nimic  despre
celebrul  galileean  care  cu  aproximativ  2  ani  și
jumătate în urmă a venit aici cu câțiva discipoli și a
relatat  în  formulări  minunate  despre  venirea
Regatului lui Dumnezeu, și care a făcut minuni în și
în  apropiere  de  oraș,  care-I  sunt  posibile  doar  lui
Dumnezeu. Și, recent, niște iudei au venit aici, care
au  spus  că  au  fost  trimiși  de  El  să  proclame
Evanghelia la toate neamurile. Și noi, de asemenea,
i-am crezut pentru că au confirmat, de asemenea,
declarația  lor  prin  miracole  remarcabile,  deoarece
prin punerea mâinilor  lor,  în numele Celui  care i-a
trimis  au  vindecat  brusc  o  mulțime  de  oameni
bolnavi. În plus, învățătura lor era exact la fel ca cea
pe care El Însuși a oferit-o aici, în timpul pe care l-
am  menționat,  și  de  aceea  noi  am  crezut  acei
ucenici cu atât mai mult.
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[3] Vă rog să-mi spuneți, acum că noi suntem atât
de bucuroși, împreună, ce știți despre acel mare Om,
care  este  după  părerea  mea  cu  adevărat  mai
memorabil  mai  presus,  de  orice,  și  care  este,  de
asemenea, înălțat mai presus de toți oamenii, pentru
că pentru noi samaritenii, El este irevocabil Mesia cel
promis,  Salvatorul  și  Mântuitorul  oamenilor  din
puterea fiecărui dușman al adevărului, iubirii, vieții și
libertății  sale. Oh,  vă rog să-mi spuneți  dacă și  ce
știți  despre El,  și,  de asemenea, ce credeți despre
El."
[4]  Eu am  spus:  "Prietene,  noi  știm  foarte  multe
despre El și avem multe de a face cu El, dar dacă El
Însuși a fost aici în urmă cu 2 ani și jumătate, după
cum  spui,  învățând  și  făcând  minuni,  tu  o  dată
trebuie să-L fi văzut personal? Sau nu ai avut ocazia
să-L vezi personal atunci când El a fost prezent în
acest oraș?"

[5]  Cârciumarul a  spus:  "Prieteni,  aceasta  este
acum pentru mine atât de regretabil. Exact în acel
moment eu am fost absent pentru că am avut de
terminat o chestiune de afaceri în Tir, și slujitorii mei
au ajuns să afle despre El când El era deja de peste
munți  și  vai (Însemnând:  „când  el  era  deja
departe”). Când Eu am ajuns acasă câteva zile mai
târziu, am auzit în tot orașul și împrejurimile vorbind
despre  nimic  altceva  cu  excepția  Acelui  Om,
învățătura  Lui  și  faptele  Sale,  care  sunt  atât  de
incredibil  de  mari  și  minunate  că  un  străin  într-
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adevăr nu ar putea să creadă aceasta atunci când i
se spune, chiar dacă ele s-au întâmplat cu adevărat
numai prin cuvântul și voința acelui Om.
[6] Aici locuiește un doctor bogat cu o femeie, care,
după  cum știe  toată  lumea,  în  trecut,  în  ceea  ce
privește  castitatea  ei,  nu  a  avut  un  nume
bun. Doctorul menționat trebuie să-L fi cunoscut pe
acel  Om foarte  bine  și  el  a  primit,  de  asemenea,
minunata putere de a vindeca tot felul de boli numai
prin punerea mâinilor sale. De la acel doctor apoi eu
am ajuns să cunosc, de asemenea, cele mai multe
despre acest Om al oamenilor. El, de asemenea, mi-
a descris aspectul Său exterior, dar chiar și cu cea
mai bună descriere realitatea rămâne întotdeauna în
întuneric. Îți  poți forma o imagine în imaginația ta,
care însă, în cele din urmă, totuși nu va corespunde
cu realitatea. Și astfel, din motive lesne de înțeles eu
nu pot avea o idee exactă a înfățișării a acelui mare
Om-Dumnezeu.
[7] În țara Samariei există, de asemenea, un anumit
Ioan  (Ioan  care  a  suferit  de  gută  –  a  se  vedea
volumul 1 capitolul 73) care merge prin împrejurimi,
care înainte a fost un cerșetor, dar care acum, de
asemenea,  proclamă  altor  persoane  învățătura  pe
care  el  a  auzit-o  de  la  acel  mare  Om.  El  însuși
trăiește o viață strictă, și prin rugăciune și punerea
mâinilor sale în numele acelui Om mare vindecă, de
asemenea, multe boli,  și pe cei care sunt posedați
de  asemenea,  el  îi  eliberează  de  spiritele  lor
chinuitoare. Ei  bine,  acest  om  pe  care  eu  l-am
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menționat  a  venit,  de asemenea,  de câteva ori  la
mine  și  mi-a  spus  multe  lucruri,  și  de  aceea  eu
mereu  l-servit  în  cel  mai  bun  mod  în  funcție  de
abilitatea  mea,  dar  totuși,  eu  nu-mi  pot  imagina
complet  modul  în  care  acest  mare  Om-Dumnezeu
arată.
[8] Cu un an în urmă, când eu am auzit de la mulți
călători  multe  lucruri  minunate  despre  activitățile
Sale, eu am călătorit o lună întreagă să-L găsesc și
eu am ajuns în locul unde El a învățat și a lucrat cu
puțin timp înainte de aceasta. Dar când eu am ajuns
în  acel  loc  și  cu zel  am întrebat  despre El,  a  fost
întotdeauna: "Da, cu 2 sau 3 zile în urmă El a fost
aici și El a spus acest lucru și acela și a făcut acest
lucru  și  acela,"  și  eu  am  văzut,  de  asemenea,
suficiente dovezi ca să știu că a fost într-adevăr așa.
[9]  Pe  scurt,  eu  am găsit  o  abundență  de  dovezi
valide că El a fost acolo și a fost activ, numai pe El
Însuși eu nu am ajuns să-L văd încă. Dar de la un
iudeu bogat din Betleem, care a avut, de asemenea,
multe  de  a  face  cu  marele  Om-Dumnezeu și  care
crede în El, eu am auzit că El vine la toate zilele de
mare sărbătoare în Ierusalim, de fapt, în templu, și
învață oamenii, deși fariseii întunecați și răi sunt în
cel mai înalt grad rebeli împotriva Lui. Și de aceea
eu,  cu  toate  că  eu sunt  un samaritean,  care  este
disprețuit  de  arhi-iudei,  încă  mai  doresc  să
călătoresc la Ierusalim în timpul sfințirii următoare a
templului  și  să  văd  dacă  poate  o  dată  ajung  a-L
vedea pe acel mare Om-Dumnezeu.
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[10]  Dar,  între  timp,  un călător  poate  deja  să mă
facă mai mult decât fericit numai dacă el poate să-
mi  spună  o  mulțime  de  lucruri  despre  El. Dacă  el
poate face acest lucru și dacă el, de asemenea, în
credința sa se conformează cu acel mare Om care a
devenit cu adevărat sfânt pentru mine, atunci el își
poate petrece timpul cu mine în casă, atâta timp cât
vrea, poate sau îi place, și cazarea lui și chiar și cea
mai bună mâncare nu îl vor costa nimic. Într-adevăr,
dacă voi puteți să-mi spuneți, de asemenea, multe
lucruri  despre  acel  Om  minunat  -  dar  complet  în
conformitate cu adevărul  -  atunci  cu mine voi,  de
asemenea veți plăti factura cea mai ușoară. Astfel,
oamenii  mei dragi,  spuneți-mi,  de asemenea, ceva
despre El."
[11] Eu am spus: "Da, dragul meu prieten, Eu pot să
îți spun o mulțime de lucruri despre marele tău Om-
Dumnezeu,  în  care  plinătatea  Ființei  divine  este
întrupată,  iar în cele din urmă chiar să-ți  arăt  cea
mai adevărată imagine a Sa doar dacă tu ți-ai putea
ține gura ta sub control  pentru câteva zile,  dar  în
acest moment tu nu pari a fi un campion."
[12]  Cârciumarul a  spus:  "Da,  atunci  când  este
vorba despre sfântul meu Om-Dumnezeu Tu ai putea
avea  dreptate,  pentru  că  ceea  ce  îi  dă  cuiva  o
bucurie atât de mare și deplină stârnește inima, iar
el cu greu poate păstra tăcerea. Cu toate acestea,
dacă este necesar, de asemenea, atunci eu pot să
tac. Voi toți puteți fi complet siguri de asta."
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Capitolul 52 Miracolul cu peștii nobili 
[1] Eu I-am spus: "Ei bine, atunci, Eu voi vedea dacă
pot  să  îți  spun  ceva  frumos  și  adevărat  despre
marele tău Om. Așa că ascultă:
[2] Uite, în măsura în care știu Eu și în conformitate
cu cele mai bune cunoștințe ale Mele acel Om este
același Iehova care, de asemenea, a vorbit cu Adam,
Noe, Avraam, Isaac și Iacov, cu Moise și încă mulți
alți profeți. Diferența dintre atunci și acum este doar
că în acel  moment El,  ca Domnul  etern al  tuturor
creaturilor, a vorbit cu spiritul trezit al omului doar
ca cel mai pur Spirit plin de iubire, viață, plină de
cea  mai  mare  înțelepciune,  tărie,  putere  și
autoritate, și s-a revelat pe Sine în acest mod pentru
ei. Cu toate acestea, în acest timp, Lui i-a plăcut -
așa  cum El  a  promis  de  mai  multe  ori  prin  gura
proorocilor  -  să-și  asume  El  Însuși  un  corp,  acest
lucru din dragoste foarte mare pentru oamenii de pe
acest Pământ, pe care El i-a creat pentru a deveni
copiii Săi și cărora El, deja din timpul lui Adam, le-a
dat  El  Însuși  acel  numele,  și  ca să-i  educe pentru
Sine ca un Tată vizibil, astfel încât aceștia să fie, să
trăiască și să locuiască veșnic cu El, unde El Însuși
veșnic trăiește, creează și conduce infinitul.
[3] De aceea este scris: La început a fost Cuvântul
curat,  și  Dumnezeu  era  Cuvântul,  prin  gura
patriarhilor  de  Pământ,  a  tuturor  oamenilor  cu
adevărat  înțelepți  și  a profeților. Cu toate acestea,
Cuvântul veșnic, astfel Dumnezeu Însuși, este acum
carne. Deci,  El  a  devenit  o  Ființă  Umană,  și  astfel
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Tatăl  a  venit  la  copiii  Săi,  dar  ei  nu  L-au
recunoscut. Astfel, El a venit la proprietatea Sa, și ei
nu vor să-L recunoască ca pe singurul adevărat  și
veșnic Tată. Dar totuși, există, de asemenea, mulți
care-L  recunosc  ca  Cel  care  El  este,  și  care  se
conformează cu toată dragostea numai  lui. Aceștia
sunt atât iudei, precum și neamuri mai mult decât
iudei. Prin urmare, conform Cuvântului Său, lumina
va fi luată de la iudei și va fi dată neamurilor.
[4]  Dacă poți  evalua ceea ce Eu ți-am spus acum
despre acel mare Om cu siguranță vei fi capabil să
concluzionezi  că Eu cu siguranță Îl  cunosc pe acel
mare Om foarte bine."
[5]  Cârciumarul a spus plină de bucurie: "Oh, oh,
oh,  aceasta  este  uimitor  de  bun  și  remarcabil.
Aceasta este, de asemenea, credința noastră. Eu cu
bucurie am vrut să vă mărturisesc acest lucru deja
cu  mult  timp  înainte,  dar  pentru  că  nu  sunteți
samariteni a trebuit să procedez inteligent pentru a
nu  mă  expune  la  anumite  cuvinte  nepoliticoase,
inutile, așa cum s-a întâmplat deja de câteva ori cu
mine. Deoarece, în opinia mea, ceea ce este sfânt nu
este pentru porci, care merg prin jur, în fața ochilor
noștri în mândra formă umană și care ne consideră
pe noi ca fiind mult mai puțin decât ceea ce se cred
ei a fi.
[6] Dar din moment ce aceasta este opinia voastră
despre Omul-Dumnezeu, voi sunteți, de asemenea,
gratuit, invitații mei, indiferent de cât timp vreți să
stați cu mine. Deși eu nu sunt un hangiu bogat, eu
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încă mai am suficiente în magazie pe care le putem
consuma într-un an. Oh, bucurie și  mai mult decât
mare bucurie faptul că am găsit în voi prieteni atât
de  înalt  luminați  și  credincioșii  fideli  în  singurul
Dumnezeu  adevărat  al  lui  Avraam,  Isaac  și
Iacov. Dar acum să fiți  serviți  imediat cu mai mult
din cel mai bun vin, și, împreună cu acei pești prea
puțini - care erau toți de tip prea mic și pentru că eu
am doar o provizie foarte mică de pești rămași - 4
miei vor fi sacrificați și bine pregătiți rapid, pentru ca
astfel de prieteni adevărați  ai  lui  Dumnezeu să nu
sufere de foame sau de sete, în casa mea."
[7]  Eu I-am spus  hangiului:  "Ține  mieii  în  viață
pentru ziua de azi, Iar în loc de aceasta, privește în
marele tău rezervor pentru pești, pentru că Eu am
impresia că totuși o mulțime de pești mari și nobili
din  lacul  Ghenizaret  sunt  în  el.  Dacă  sunt  câțiva
dintre ei acolo, atunci aproximativ 40 de bucăți să
fie pregătite pentru noi."
[8] În timp ce el ridica din umeri,  hangiul a spus:
"Cu câteva săptămâni în urmă erau câțiva dintre ei
în el,  dar dacă aceștia sunt încă în el  acum – așa
cum Tu  ai  observat  aceasta,  cu  un  discernământ,
care  este  total  inexplicabil  pentru  mine  -  eu  nu
îndrăznesc  să  spun.  Deși  eu  nu  am  fost  prezent
atunci  când  ei  au  scos  peștii  din  marele  meu
rezervor pentru pești, și astfel ar putea foarte bine
să  fie  câțiva  dintre  ei  rămași,  dar  va  fi  greu  să
găsească  40  de  bucăți. Da,  în  marea  piscină  de
provizii,  care  este  la  câteva  bucăți  de  teren
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depărtare de aici, încă mai am un stoc suficient de
mare de tot felul de pești, dar acolo nu vor mai fi
mulți pești nobili în aceasta, pentru că un pește nobil
este un pește prădător,  și  dacă îl  amesteci  cu alți
pești, el cauzează mari daune.
[9] Dar,  pentru că Tu m-ai făcut atât de fericit  cu
mărturia  Ta,  eu voi  merge pe cuvântul  Tău și  voi
verifica oricum peștii nobili. Dacă destul de curios ar
fi la fel ca și cu pâinea despre care încă de departe,
nu-mi este clar modul în care acestea s-au înmulțit și
înnobilat, atunci aproape că eu va trebui să gândesc:
Tu, de asemenea ești un mesager autorizat al acelui
mare Om, al singurului meu Domn și Dumnezeu. Și
eu  cred  că  nu  voi  fi  departe  de  adevăr  dacă  vă
consider pe toți ca atare. Dar acum eu voi merge la
peștii nobili."
[10]  Atunci  hangiul  a  părăsit  camera  repede  și  a
mers la soția lui, care încă era ocupată în bucătărie
pentru personalul casei, iar el i-a spus.
[11]  Dar  femeia i-a zis: "O, tu, om prea credul. De
unde crezi tu că acei 40 de pești vor veni? Nu veți
găsi nici unul acolo, pentru că eu i-am vândut pe toți
acum 5 zile medicului care a dat o cină mare, și am
pus banii frumoșii în cabinetul tău, și eu cred că el a
ordonat  cuiva,  care  a  trebuit  să  rămână tăcut,  să
umple  magazia  pentru  pâine  cu  pâine  regală  în
schimbul favorii care i-a fost oferită lui."
[12] Cârciumarul a  spus:  "Uite,  tu  ai  fost
întotdeauna o femeie căreia i-a fost greu să creadă.
Acesta poate fi așa, dar este mult mai probabil să nu
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fie  așa. Cu toate acestea,  necredința ta nu mă va
împiedica  să  verific  rezervorul  mare  pentru
pești. Indiferent dacă tu vei merge cu mine sau nu
este la fel pentru mine."
[13]  După  aceste  cuvinte  ale  hangiul  soția  sa  a
plecat cu el, oricum, și ce surprinși au fost amândoi
când au văzut rezervor pentru pește plin cu pești cei
mai nobili, astfel aceștia au fost într-adevăr uimiți.
[14] Din nou, hangiul a chemat tot personalul său și
i-a  întrebat  serios  dacă  ar  ști  vreodată  cum  acei
mulți  și  foarte  costisitori  pești  nobili  au  ajuns  în
rezervorul pentru pește. Dar toți au jurat pe Ceruri
că ei nu știu.
[15]  Atunci  hangiul a  spus:  "Într-adevăr,  aceste
lucruri  nu  se  întâmpla  într-un  mod  natural.  Unul
dintre oaspeții  care au venit aici  în seara aceasta,
care sunt toți într-un fel misterioși, acesta trebuie să
fi făcut aceasta."
[16]  Și,  când  el  s-a  întors  spre  soția  sa  și
personalului său de la bucătărie, a spus: "Pe scurt,
acești  pești  au  venit  aici  dintr-o  dată  într-un  mod
miraculos, cu sutele în același timp. Deci, în loc de
40, luați imediat 50. Faceți un foc mare și pregătiți-i
în cel mai bun mod, pentru că eu însumi voi mânca
ceva din acești pești."
[17] Apoi ajutoarele au intrat imediat în acțiune și au
luat  peștii  doriți  din  rezervorul  pentru  pești. Și
înainte ca o oră să fi trecut, frumoșii pești nobili au
fost puși bine pregătiți în fața noastră pe masă.
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Capitolul 53 Cârciumarul Îl recunoaște pe
Domnul

[1] But cârciumarul era deja în fața noastră, cu noi,
în  sala de mese și  l-a  adus și  pe fiul  său cel  mai
mare cu el, care era orb de un ochi.
[2]  Când  a  venit  la  noi  fiind  pe  deplin  uimit,  el
(hangiul) Mi-a spus: "Bun și drag prieten, imediat
după  mărturisirea  Ta  despre  marele  Om,  eu  am
bănuit că unul dintre voi ar putea să fie un mesager
autorizat,  excepțional,  al  marelui  Om-Dumnezeu,
pentru că cei mici sunt trimiși primii, și acum cei mai
mari  urmează.  Dar  acum  că  eu  am  văzut,  de
asemenea,  rezervorul  cel  mai  mare  plin  cu  pești
nobili - și acest lucru pe Cuvântul Tău - eu nu pun la
îndoială  că  voi  sunteți  evident  mesageri  ai  acelui
mare  Om-Dumnezeu,  despre  care  Tu  ai  dat  acea
mărturie complet adevărată. Unul dintre voi va fi cu
siguranță cel mai important, și în final eu cred că tu
ești acea persoană. Dacă este așa, atunci Te rog să-
mi spui, astfel încât pot să Îți pot da o onoare foarte
specială,  pentru  că  doctrina  noastră  este
întotdeauna:  "onorează pe cel  căruia  onoarea i  se
datorează."
[3]  Eu I-am spus: "Nu vă faceți griji despre aceasta
acum. Este adevărat că Eu sunt primul dintre acești
însoțitori ai mei, dar într-un mod foarte diferit decât
crezi. Dar este bine ca pești nobili sunt acolo, și încă
este un vin bun. Tot restul va deveni clar mai târziu,
iar aceasta la momentul potrivit.
[4] Dar care este problema cu fiul tău pe jumătate
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orb, de acolo?"
[5]  Cârciumarul a spus: "Ah, de unde știi Tu că el
este pe jumătate orb și că el este fiul meu?"
[6] Eu I-am spus: "Oh, nu este atât de ciudat să văd
aceasta,  pentru  că  el  arată  mult  ca  tine.  Tu  ești
spiritual pe jumătate orb și acest fiu al tău este orb
într-un mod natural. În  cele din urmă voi  amândoi
puteți  fi  ajutați. Acei  ucenicii  ai  acelui  mare  Om
minunat  despre  care  tu  tocmai  ai  relatat  nu  fost
capabili să vindece acel ochi al fiului tău?"
[7] Cârciumarul a spus: "Da, ei au încercat aceasta,
dar nu au reușit. De asemenea, acel Ioan a fost aici
pentru acest  motiv de câteva ori,  dar nici  el  nu a
reușit nici să dea înapoi lumina ochiului fiului meu. Și
astfel el va trebui să suporte acest mic disconfort cu
răbdare. Din moment ce eu am fost de părere că voi
ați  fost,  probabil,  ucenicii  încă  și  mai  puternici  ai
Domnului, l-am lăsat pe el să vină cu mine înăuntru,
sperând că voi, poate l-ați putea. Dar din moment ce
nu  sunteți,  el  se  poate  întoarce  să  lucreze  în
bucătărie."
[8] Eu I-am spus: "Ah, de aceea el trebuie să rămână
acolo. El cu siguranță va deveni mai devreme decât
te văzător."
[9] Cârciumarul a spus: "Dar, dragă prieten, uită-te
la ochii mei. Eu pot vedea extrem de bine cu ambii
mei  ochi. Atunci  cum  poate  fiul  meu  pe  jumătate
orb, să devină mai devreme văzător decât mine?"
[10]  Eu  am spus: "Eu ți-am spus înainte că tu ești
doar spiritual pe jumătate orb, și fiul tău pe jumătate
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orb, fizic va primi mai devreme lumina completă în
ochii lui decât tine lumina sufletului tău. Dar acum
nimic mai mult despre faptul acesta, deja sunt aici
peștii pe care îi vom mânca, pentru că prima masă
pentru mai mult  de 40 de oameni a fost oarecum
puțină, în ciuda faptului că tu ai adăugat o porție de
linte. Dar de data aceasta, tu și fiul tău ar trebui să
mâncați cu noi. Soția ta nu ar trebui să primească
nimic de mâncat din acești  pești  astăzi,  pentru că
este  greu  a  o  face  să  creadă. Mâine  ea  își  poate
pregăti, de asemenea, un pește pentru ea și să își
întărească credința ei."
[11] Când peștii au fost puși pe masă și am luat mai
întâi un pește pentru Mine, apoi imediat toți ucenicii
Mei  au  luat  o  cantitate  considerabilă  de  produse
alimentare, deoarece era deja cunoscut de mult timp
pentru ei  faptul  că acest  tip de pește era cel  mai
bun. Noi am mâncat și am băut cu bucurie și noi de
multe ori am vorbit despre marele om din Galileea,
pe deplin lăudându-L și  onorându-L. Acest lucru l-a
făcut hangiul extrem de vesel, și așa de fiecare dată
când el a propus un toast pentru El cu paharul său
de  vin  și  și-a  exprimat  dorințe  înalte  de  fericire
pentru  El. În  plus,  unul  după  altul  ucenicii  Mei  au
relatat  anumite  evenimente  care  au  avut  loc  în
călătoriile  noastre  și,  de  asemenea,  o  mulțime de
lucruri  despre  copilăria  Mea,  care  au  fost  foarte
apreciate de către cârciumar.
[12] Când ei au terminat de spus poveștile lor, care
au durat aproape până la miezul nopții, hangiul s-a
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întors la mine cu cererea: "Dragul meu și neobișnuit
de  înțelept  Prietene,  Tu  mi-ai  spus  acum  atât  de
multe  despre  acest  mare  Om-Dumnezeu  că  eu
însumi, acum, deja mă consider persoana cea mai
fericită  din  întreaga  lume,  și  acest  lucru  este,  de
asemenea, într-adevăr așa cum eu sunt în cea mai
mare parte, dar acum m-aș simți complet fericit și la
fel de fericit ca cel mai mare înger din Cer, numai
dacă  eu  aș  putea  vedea  bine  o  imagine
asemănătoare  a  acelui  mare  Om-Dumnezeu.
Prietene, Tu m-ai promis mie deja înainte că Tu îmi
vei arăta una. Dacă Tu ai una cu Tine, eu Te rog să
mi-o arăți."
[13]  Eu i-am spus:  "Da,  da,  ai  dreptate,  Eu  ți-am
promis și Eu, de asemenea, îmi voi ține promisiunea
Mea,  dar  Eu  de  asemenea  ți-am  mai  spus,  după
aceea, atunci când tu ți-ai adus fiul pe jumătate orb
la noi, că el va deveni mai devreme complet văzător
și  că  tu  în  cele  din  urmă vei  deveni,  probabil,  de
asemenea,  complet  văzător  în  sufletul  tău  pe
jumătate  orb.  Pentru  că  atâta  timp cât  tu  ești  pe
jumătate  orb  în  sufletul  tău  nu  vei  fi  capabil  să
distingi  adevărata  imagine  a  Domnului  și
Învățătorului și să te uiți la aceasta plin de viață. Prin
urmare, lasă-l pe fiul tău să vină la Mine acum, apoi
Eu voi vedea dacă pot să-i deschid ochiul orb și să i-l
umplu cu lumină."
[14] După aceste cuvinte ale Mele, care au surprins
hangiul, el l-a pus pe fiul său în fața Mea și a spus
(hangiul): " Prietene aici este fiul meu. Te rog să
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încerci Tu acum, de asemenea, să afli dacă Tu poți
reuși să-l faci văzător."
[15]  Eu am spus:  "Foarte  bine,  prietenul  Meu,  Eu
vreau ca Jorab, fiul tău, să vadă. Așa să fie."
[16]  După  aceste  cuvinte  ochiul  orb  al  fiului  a
devenit  văzător. Tatăl  și  fiul  au  fost  pur  și  simplu
uimiți de această vindecare bruscă, iar  fiul a spus:
"Părinte,  acest  Om trebuie  să  fie  mult  mai  strâns
legat de acel mare Om-Dumnezeu decât toți ceilalți
care au încercat să mă vindece în numele Lui. Aceia
au  spus:  "În  numele  Domnului  Isus  Iehova,  să  fie
lumină în ochiul tău." Și vezi, încă a rămas orb. Dar
acest  Om a spus:  "Eu vreau ca Jorab,  fiul  tău,  să
vadă. Așa să fie." Deci Prietenul nostru m-a vindecat
prin  propria  Sa putere,  când El  a  spus:  "Eu vreau
aceasta." Prin urmare El este marele Om-Dumnezeu
Însuși  și  nimeni  altcineva. Și  tu,  tată,  încă  ești  pe
jumătate  orb,  în  sufletul  tău,  dacă  nu  poți  vedea
aceasta imediat, și El Însuși este imaginea cea mai
adevărată a Lui Însuși, plin de viața, puterea și tăria
lui  Dumnezeu,  pentru  că  numai  Dumnezeu  poate
spune:  "Eu  vreau  aceasta",  iar  omul  poate  spune
doar: "Fie ca Dumnezeu, Domnul voiască acest lucru
sau acela.”
[17]  După  ce  fiul  a  spus  toate  acestea,  de
asemenea,  hangiul  a  devenit  văzător,  M-a
recunoscut și a căzut în genunchi înaintea Mea, și M-
a rugat să-l iert.
[18] Dar  Eu i-am spus: "Prietene, pentru ce trebuie
să  te  iert?  Pentru  faptul  că  M-ai  recunoscut  abia
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acum? Eu am vrut în felul acesta. Și așa, fi complet
fericit acum. Dar nu spune nimănui în casa ta înainte
de a-ți spune Eu. Dar ai grijă acum ca noi să primim
un loc de dormit. Mâine vom determina ce să facem
în continuare."
[19]  Cârciumarul  s-a  ridicat  acum  de  la  sol  și  a
început să-Mi mulțumească peste măsură pentru că
l-am considerat vrednic de o milă atât de neprețuită.
[20] Dar Eu i-am spus: "Nu face prea mult tam-tam
cu privire la aceasta, astfel încât atenția personalului
din  casa  ta  să  nu  fie  atrasă  prematur  spre  Mine.
Dacă soția ta, ceilalți copii ai tăi și personalul tău vor
vedea că Jorab poate vedea și vă vor întreba pe tine
și  pe  el  cum  a  devenit  văzător,  atunci  spuneți:
oaspeții  care au venit  aici  au fost capabili  să facă
acest lucru, pentru că marele Domn este mai mult
cu ei decât cu cei care nu au reușit să vindece ochiul
orb al lui Jorab în numele Lui. Dar acum mergi și fă
să fie pregătit un loc de dormit pentru noi."
[21] Apoi hangiul a plecat și a lăsat 40 scaune de
odihnă  să  fie  pregătite  pentru  noi  în  marele
dormitor. Apoi  el  s-a  întors  să-Mi  arate  plin  de
respect  drumul. Noi  ne-am  ridicat  de  pe  băncile
noastre și am plecat să ne odihnim.
[22] Cu toate acestea, hangiul totuși a vorbit cu soția
sa și, de asemenea, cu copiii săi adulți despre multe
lucruri, dar el nu M-a trădat, deși soția sa a făcut de
câteva ori observația că poate Eu Însumi aș putea fi
în cele din urmă că Învățătorul miraculos care cu 2
ani și jumătate în urmă făcut semne atât de mari în
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Samaria. Ea a crezut că, pentru anumite motive Eu,
eventual,  nu am vrut  să Mă fac cunoscut imediat,
așa cum a fost cazul în timpul primei Mele vizite în
acest oraș. Ea se va uita la mine Mai atent în timpul
zilei, pentru că ea a avut norocul să mă fi văzut de
câteva ori  în timpul primei Mele prezențe în acest
loc. Și  după  această  conversație,  de  asemenea,
familia hangiului a adormit și s-a odihnit cu noi până
la răsărit.
 
Capitolul 54 Sensul spiritual al evenimentelor

din han
[1] Dimineața, toată lumea a fost în curând ocupată
în casă pentru a pregăti o bună masă de dimineață
pentru noi. Noi ne-am ridicat, de asemenea, de pe
scaunele noastre de odihnă și am plecat din nou în
camera de oaspeți unde masa era fost împodobită
cu obiecte de servit foarte bogate și costisitoare. Era
mult aur și argint, precum și fața de masă era făcută
din cel mai fin byssus (pânză fină din India și Egipt).
și la margini aur și perle erau fost țesute în ea. De
asemenea, băncile de lemn de o zi  înainte au fost
schimbate cu scaune bogat împodobite.
[2] Atunci când ucenicii Mei au văzut aceasta, ei au
spus: "Doar, privește Doamne și Învățătorule, modul
în care acest hangiu te onorează. O astfel de atenție
la  un  hangiu  noi   aproape  nu  am  experimentat
nicăieri în altă parte."
[3]  Eu am  spus:  "Voi  credeți  că  Eu  sunt  foarte
mulțumit cu aceasta? Numai în dragostea hangiului
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Eu Îmi găsesc plăcerea, dar în această splendoare
deloc. Dar din moment ce Eu știu cu siguranța cu ce
fel de credință și cu ce fel de dragoste hangiul se
leagă de Mine - deși el doar a auzit despre Mine și a
avut, prin urmare, dorința puternică de a mă vedea
o dată personal în viața lui – Eu am venit cu voi în
casa  lui  astfel  încât  el  să  Mă  găsească,  să  Mă
recunoască  și  în  cele  din  urmă  să  Mă  vadă,  de
asemenea,  foarte  aproape  de  el. De  ce  Eu  am
rânduit  în  acest  fel  și  de  ce  Eu  am  lăsat,  de
asemenea,  să  se  întâmple  voi,  care  sunteți
succesorii și discipolii Mei cei mai importanți, și care
ar trebui să înțelegeți mai ales secretele Împărăției
Mele pe Pământ,  trebuie să auziți  aceasta și  să o
aveți explicată din gura Mea.
[4] Iată, de asemenea, în viitor, vor exista o mulțime
de oameni, când ei vor auzi despre Mine, ei Mă vor
căuta  peste  tot  cu  mare  zel,  și,  de  asemenea
Împărăția Mea. Dar fiind pe jumătate orbi în sufletul
lor,  ei  cu  toate  acestea  nu  mă  vor  găsi  cu  totul,
atunci  când vor  călători  după Mine dintr-un loc  în
altul. Când oamenii  le  vor spune, după ce ei  M-au
căutat: "El a fost aici și acum este acolo și acolo -
doar  mergeți  acolo,  atunci  cu  siguranță  Îl  veți
găsi". Cei care Mă vor căuta, se vor grăbi la acel loc
să Mă găsească, și totuși ei nu Mă vor găsi, pentru
că așa cum v-am arătat în mod repetat,  mulți  vor
spune: "Uite, El este aici”, sau ”El este acolo” sau "El
este  în  această  casă",  sau  "în  acea  cameră",  dar
apoi  nu  vor  crede  aceasta. Pentru  că  dacă  cineva
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crede  în  Mine,  fără  îndoială,  și  Mă  iubește  cu
adevărat  în  inima lui  mai  presus  de toate  și,  prin
urmare,  de asemenea,  pe aproapele  său ca pe  el
însuși,  și  dacă  el  are,  de  asemenea,  o  dorință,
crescătoare, continuă să Mă vadă personal și să Mă
cunoască pe Mine și voia Mea tot mai adânc și mai
clar, voi, Eu în același mod ca și aici voi fi prezent
într-un mod foarte neașteptat foarte aproape de el,
cu toate că el încă crede că Eu sunt undeva într-un
loc îndepărtat necunoscut, iar apoi Eu Însumi Mă voi
face cunoscut foarte aproape de el, trăind cu el în
aceeași casă și mâncând cu el.
[5] Cel care vrea cu adevărat să Mă găsească, să Mă
vadă și să vorbească cu Mine în viitor, când Mă voi fi
întors la Cerurile Mele din nou, nu ar trebui să Mă
caute  în  lume  sau  în  anumite  case,  temple  sau
camere,  ci  cel  mai  aproape  de  el,  aceasta
însemnând  în  inima  lui. Și  oricine  Mă  va  căuta  în
acest mod, de asemenea, Mă va găsi, dar, deși Eu
voi fi cu el, el nu Mă va recunoaște pe Mine, atâta
timp cât el  va rămâne pe jumătate orb în sufletul
său.
[6] O persoană este pe jumătate oarbă, în  sufletul
său atâta timp cât ea - deși ea crește în credința în
Mine și în iubirea sa pentru Mine - ajunge din timp în
timp în tot felul de mici îndoieli și condiții aspre de
viață  prin  intermediul  influențelor  multiple  ale
lumii. Și, prin urmare, el, în continuare, încă nu va fi
conștient de Mine, cu toate că Eu sunt de multe ori
foarte aproape de El și acționez și vorbesc cu el ca
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un prieten foarte bun. Și  apoi  el  Mă întreabă cu o
venerație  deplină,  credință  adevărată  și,  de
asemenea,  plin  de  iubire  unde  sunt  și  dacă  el  va
ajunge vreodată să Mă vadă, și cum și când, și dacă
aceasta  se  va  întâmpla  deja  în  această  lume sau
doar  mai  târziu,  în  cealaltă  lume  veșnică  a
existenței.
[7] Fiul său pe jumătate orb fizic, indică senzorialul și
mintea persoanei. Senzorialul  este ochiul  care încă
poate vedea în continuare această lume. Mintea este
ochiul  care  este  orb  pentru  această  lume  și
ademenirile sale și, prin urmare, este întors înspre
interior, dar pe care Eu îl pot vedea și pe care Eu Îl
vindec și îl luminez complet. De îndată ce acest ochi
devine  viu,  curând  supune  ochiul  senzorial,  care
poate  vedea  lumea  și  îl  întoarce,  de  asemenea,
înspre interior. Atunci când se întâmplă acest lucru,
întreaga persoană devine luminată și  văzătoare, și
ea  curând Mă vede și  Mă recunoaște,  iar  apoi  ea
este surprinsă de faptul că nu a fost în măsură să mă
recunoască atât de mult timp, deoarece Eu am fost
foarte aproape de el  deja de o lungă perioadă de
timp și aș fi  putut fi  ușor recunoscut în activitatea
Mea și  în vorba și  învățătura Mea prin intermediul
multor fapte.
[8]  Ceea  ce  v-am  spus  acum,  de  asemenea,  voi
puteți  învăța oamenii și,  astfel,  să le arătați  că Eu
mă uit la toată lumea acasă, care Mă caută mai întâi
cu  credință  adevărată,  din  aceasta,  din  dragoste
pentru  Mine  și  din  aceasta,  din  iubire  față  de
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aproapele. Amintiți-vă bine aceasta."
[9] Ucenicii, mai ales Iacov al Meu cel în vârstă Mi-au
mulțumit  foarte  mult  pentru  această  iluminare,
pentru că - așa cum a spus deja - acest ucenic era
cel  mai  ocupat  cu  corespondențele  spirituale,
precum și Ioan și Petru.
 
Capitolul 55 Splendoarea de pe masă în timpul

mesei de dimineață
[1]  După  ce  Eu  am  terminat  această  explicație,
hangiul a venit cu fiul său cel vindecat să ne spună
că  masa  de  dimineața  va  fi  în  curând  excelent
preparată pe masă. Și, în același timp, el Mi-a cerut
foarte respectuos sfatul să știe ce trebuie să facă,
pentru  că  soția  sa  și  copiii  săi  în  permanență  îl
deranjau să le  spună cine sunt Eu și  de unde am
venit,  din  moment  ce  Eu  am  fost  capabil  să  fac
ochiul orb al fiului său complet sănătos din nou, fără
nici un alt mijloc de ajutor. El, ca și fiul său nu au
vrut să Mă trădeze pentru că Eu le-am interzis.
[2] Dar Eu am spus: "Din moment ce Eu repede Îmi
voi continua drumul Meu, după masa de dimineață,
tu poți apoi să le dezvălui cine sunt Eu și de unde am
venit,  pentru  că  dacă  tu  le  spui  acum  direct,
prezența Mea va fi în curând cunoscută în tot orașul,
și  apoi  vei  fi  cu  adevărat  în  probleme  din  cauza
aglomerării  de oamenii din casa ta. După plecarea
Mea tu tot vei avea mult de a face cu cei curioși. Cu
atât  mai  mult  ar  fi  cazul  în  timp ce  Eu sunt  încă
prezent."
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[3] Cârciumarul și fiul său au fost complet mulțumiți
cu acest lucru și  au plecat pentru a avea grijă de
masa de dimineață.
[4] Aceasta a fost imediat pusă pe masă în vase de
argint,  precum  și  vinul  în  cupe  de  argint
mari. Farfuria Mea și paharul de vin erau fost făcute
din cel mai pur aur, și eu l-am întrebat pe hangiu de
ce a făcut acest lucru, din moment ce Eu nu sunt
mulțumit  niciodată  cu  o  astfel  de  splendoare
pământească.
[5]  Și  el  s-a  plecat  profund înaintea Mea,  și  a  zis
(hangiul): "O,  Doamne  și  Învățătorule,  este
adevărat că eu știu că Tu nu ești niciodată mulțumit
cu astfel de lucruri, și că, atunci când noi Te onorăm
și Te lăudăm, Tu ești mulțumit doar atunci când se
face cu o inimă care este plină de iubire pură, iar în
mine Tu ai găsit deja pe cineva care Te-a onorat și
Te-a lăudat mai presus de toate în inima lui și care
de acum înainte vrea să Te onoreze și să Te laude
chiar mai mult, în acest mod. Și m-am gândit că aș
comite un păcat,  dacă eu,  de asemenea,  nu Ți-aș
oferi  Ție,  ca  cel  mai  mare  Domn  al  Cerului  și  al
Pământului, onoarea, în modul în care este deja dată
oamenilor, care au o stimă anume.
[6] Pentru că Tu ai creat Pământul întreg, cu tot ceea
ce acesta conține și,  de asemenea, astfel,  aurul și
argintul. Și  astfel,  de  asemenea,  aceste  metale  -
care au fost recunoscute de către oameni pentru o
lungă perioadă de timp deja ca cele mai nobile și,
prin  urmare,  de  asemenea,  cele  mai  valoroase  -
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mărturisesc  iubirea  Ta,  înțelepciunea,  puterea,
măreția  și  onoarea. Și,  prin  urmare,  în  simplitatea
mea, eu cred că este mai bine ca Tu, ca Creator, de
asemenea, al aurului și al argintului ar trebui să fi
onorat în modul nostru uman cu aceste metale, în
loc de a comite o speculă rușinoasă cu ele sau de
dragul de a duce cele mai sângeroase războaie și a
aduce ca din iad o calamitate înmiită asupra săracei
umanități."
[7]  Eu am spus: "Da, da, tu ai, desigur, dreptate în
acest sens. Dacă toți oamenii ar crede la fel ca tine,
și inima lor ar avea aceeași atitudine, atunci aurul,
argintul, perlele și toate pietrele scumpe, prețioase,
nu  i-ar  aduce  la  dezastru. Dar,  pentru  că  oamenii
consideră  că  este  important  să  îl  onoreze  pe
Dumnezeu cu aur, argint, perle și pietre prețioase,
încep să gândească destul de diferit și, astfel, au, de
asemenea, în curând o atitudine diferită, și deci ar fi
foarte neînțelept din partea lui Dumnezeu, dacă El s-
ar fi lăsat onorat cu ceea ce a cauzat cele mai multe
și  mai  mari  dezastre  în  rândul  oamenilor  în  toate
timpurile.
[8] De asemenea, patriarhii Pământului au gândit ca
tine, și l-au onorat pe Dumnezeu înaintea altarelor
de  aur  și  argint  și  și-au  efectuat  rugăciunile  lor
onoratoare,  de  laudă  în  temple  care  erau  bogat
împodobite  cu  aur,  argint  și  tot  felul  de  pietre
prețioase,  după  cum  puteți  vedea  în  templul  din
Ierusalim. Dar  care a fost  rezultatul  acestora? Iată,
tocmai  prin  faptul  acesta  metalele  menționate,
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perlele  și  pietrele  prețioase  au devenit  extrem de
prețioase în imaginația oamenilor.
[9]  Atunci  când  în  cele  din  urmă ei  au  estimat  o
valoare prea mare pentru aceste lucruri cu care s-au
închinat lui Dumnezeu, ei au început să sape din ce
în ce mai mult în pământ pentru a căuta aur, argint,
perle și pietre prețioase și prin aceasta ei, încet, L-au
uitat pe Dumnezeu și s-au gândit că L-ar onora deja
extrem de  mult  pe  Dumnezeu  și  vor  primi  daruri
milostive enorme atunci când aceștia ar putea pune
în cinstea Lui  o bucată mare de aur,  argint  sau o
mulțime de pietre prețioase pe altar.
[10] Dar, din moment nu toți oamenii au fost atât de
capabil  a  găsi  ceea  ce  este  menționat  pentru  a
plăcea lui Dumnezeu, ei au întrebat patriarhii - care
erau, de asemenea, preoți, în același timp - câte oi,
vaci,  boi  sau,  de asemenea,  viței,  precum și  tauri
trebuiau să ofere lui Dumnezeu în loc de atât și atât
de mult  aur  și  argint  să-L  mulțumească,  la  fel  de
mult ca și cel care-I oferă aur și argint lui Dumnezeu.
[11] Apoi, bătrânii și preoții observat foarte curând
că era posibil  ușor și,  de asemenea, mai mult sau
mai puțin inofensiv să combine o afacere profitabilă
cu religia, și aceasta a fost, de asemenea, foarte util
pentru a ridica religios și  reasigura oameni. Și  așa
preoții  au  început  să  cântărească  aurul,  argintul,
perlele  și  pietrele  prețioase  și  să  le  determine
valoarea lor în funcție de numărul a câteva animale,
și mai târziu, de asemenea, în funcție de cantitatea
de  cereale,  fructe,  lemn  bune  de  construcție,
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materiale pentru îmbrăcăminte, vin și de asemenea,
o mulțime de alte lucruri.
[12] Prin aceasta, au provenit relațiile de schimb și
comerțul  ilicit,  reaua   schimbare  a  banilor,  apoi
invidia,  ura,  furia,  persecuția,  minciuna,
înșelăciunea, desfrâul și splendoarea pământească,
importanța,  superioritatea,  mândria  și  disprețul
printre oameni, deoarece aceștia nu-și mai măsoară
valoarea lor în conformitate cu noblețea sufletului lor
interioare,  ci  numai  prin  greutatea  aurului  și
argintului, perlelor și pietrelor prețioase, în mărimea
turmelor, câmpurilor și viilor și mărimea posesiei a
încă alte lucruri.
[13] Prin faptul că săracii erau invidioși pe bogați și
au început să-și reducă bogățiile lor prin tot felul de
trucuri,  nu  a  durat  mult  până  când furtul,  jaful  și
crima să vină la scurt timp după aceasta, ceea ce
este  evident,  pentru  că  atunci  când  materialismul
predomină  tot  mai  mult  și  mai  mult,  spiritualul
ajunge  la  ruină,  și,  în  final  Dumnezeu  va  deveni
pentru oameni un vechi, uzat, nesemnificativ și inutil
concept  pe  care  ei  nu  și-L  mai  pot  imagina. Apoi
lipsa totală de Dumnezeu și prin faptul acesta, toate
relele imaginabile sunt comune pentru toată lumea,
în  modul  cel  mai  lipsit  de  scrupule. Bărbații  iau
armele, și în afară de oamenii despre care ei cred că
sunt mai  buni,  încercă să supună partea răului  cu
violență, și atunci când aceasta reușește, vor exista
legi  peste  care  vor  fi  pedepsele  cele  mai  severe
atunci  când  acestea  nu  sunt  respectate. Și  acest
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lucru este modul în care dictatorii - și opus lor sclavii
- apar pe Pământ.
[14] Iată, toate acestea sunt rezultatul atunci când
oamenii  folosesc  aurul,  argintul,  perlele  și  pietrele
prețioase  pentru  indiferent  ce  cult  exterior,
gândindu-se că aceste lucruri sunt cele mai pure și
mai nobile materiale.
[15]  În  ceea  ce  privește  închinarea  exterioară  și
glorificarea  lui  Dumnezeu,  acest  lucru  a  fost  deja
luată  în  grijă  de  către  Dumnezeu  Însuși,  din
eternitate, pentru că acesta este motivul pentru care
El  a  creat  Cerul  și  întreaga  natură  vizibilă,  acest
întreg Pământ,  Luna, Soarele și  Stele nenumărate,
care  sunt  corpuri  cerești  de  o  asemenea
magnitudine, care cu greu poate fi rostită, și că sunt
pline  de  lumină  și  cele  mai  frumoase  lucruri,  și
creaturi  mici  pe  câmpii  lor  foarte  mari  și  vast  și
câmpuri,  și  acest  lucru  este  suficient  despre
glorificarea  exterioară  a  marelui  Dumnezeu  și
Stăpân peste toate, din eternitate, și,  astfel,  El  nu
are nevoie de aur și de argint, nici de perle și nici de
o piatră tăiată și lustruită a acestui Pământ.
[16] Singura adevărata venerare și glorificare, care-I
este plăcută lui Dumnezeu constă în și ar trebui să
constea  întotdeauna  într-o  inimă  curată,  care-l
iubește  pe  Dumnezeu  mai  presus  de  toate  și  pe
aproapele  ca  pe  sine  însăși,  și,  prin  urmare,  de
asemenea,  -  ceea  ce  este  același  lucru  -  prin
păstrarea cu fidelitate a poruncilor  pe care El  le-a
dat  tuturor  oamenilor  prin  Moise. Tot  restul  este
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deșertăciune și  prostie,  de asemenea,  atunci  când
aceasta se fac de către o persoană pură care este
plăcută lui Dumnezeu. Este adevărat că Dumnezeu
este onorat la exterior de anumite persoane, cum ar
fi fariseii și preoții păgâni și preotese care se închină
la  idoli,  și,  de  asemenea,  de  oameni  aparent
evlavioși  care  sunt  slujitori  numai  cu  ochii,  și  de
ipocriți în timp ce ei înșiși sunt complet necredincioși
în  El,  și  niciodată  nu  au  crezut  în  El,  și  aceasta
pentru  bani  și  alte  oferte  considerabile,  dar  acest
lucru  nu  este  numai  lipsit  de  valoare  pentru
Dumnezeu, ci aceasta este o urâciune în ochii Lui,
iar acest lucru este, de asemenea, cazul cu tot ceea
ce este  măreț  și  genial  în  ochii  lumii. Amintește-ți
acest lucru, prietenul meu, din moment ce l-ai auzit
acum din gura Celui care nu se lasă să fie onorat și
lăudat de niciun fel de materie, ci numai de o inimă
curată, care este complet dedicată Lui și cu o voie
dedicată."
[17]  Fiind  foarte  jenat  hangiul a  spus  acum:
"Doamne  și  Stăpâne,  din  eternitate,  dacă  această
onorare  de  la  mine,  care  este,  de  asemenea,
exterioară, așa cum eu pot vedea clar acum, nu-Ți
este  plăcută,  atunci  totul  ar  trebui  să  fie  imediat
aranjat diferit."
[18]  Eu  am spus: "Lasă totul așa cum este acum,
pentru peștii sunt bine pregătiți și de această dată
vor fi la gust, de asemenea, la fel buni în platouri de
aur  și  argint,  iar  vinul  de  asemenea.  Dar  lasă-le
deoparte data viitoare."
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[19] Cârciumarul a fost mulțumit cu acest lucru, și
noi  am  început  să  ne  împărtășim  din  masa  de
dimineață.
 

Capitolul 56 Școala profetului
[1] În timpul mesei, hangiul M-a întrebat dacă el nu
ar trebui să lase pe ascuns ca medicul să știe că Eu
am fost aici.
[2]  Eu I-am spus:  "Atunci  ai  face  un  efort  inutil,
pentru că el și soția sa au călătorit peste țară și vor
veni acasă doar în câteva zile. Când vor veni la tine,
tu  le  poți  relata  despre  toate  lucrurile  care  s-au
întâmplat  aici  în  timpul  absenței  lor. Iar  acum noi
vom continua să mâncăm și să bem netulburați."
[3]  Apoi  noi  cu  bucurie  am  mâncat  și  am  băut,
precum și hangiul și fiul său vindecat, și ei au lăudat
în mod continuu gustul bun al peștilor nobili.
[4]  Cârciumarul nu  a  putut  ține  o  remarcă  bună
pentru  sine,  pentru  că  el  a  spus:  "O,  Doamne  și
Învățătorule, peștii care au fost creați la început în
apele  Pământul,  de  asemenea,  cu  siguranță  că
aveau  un  gust  mai  bun  decât  cei  care  au  fost
procreat  între  ei,  deoarece  acești  pești  nobili,  de
asemenea,  nu  au  fost  procreați,  ci  nou-creați  de
Tine, O, Doamne și Învățătorule, și, prin urmare ei,
de asemenea, au un gust atât de extrem de bun."
[5]  Eu i-am spus:  "Da,  da,  tu  ai  putea fi  drept  în
acest sens. Și în același mod, de asemenea, cuvântul
care vine din gura Mea este mult mai puternic și mai
activ decât atunci când este rostit de către profeți,

~ 250 ~



dar  cuvintele  lor  pot  fi  consolidate  în  fiecare
persoană cu aceeași putere atunci când prin acțiune
sunt bine pregătite în voința și inima omului.
[6] Cuvântul Meu este deja Viața în sine și îi face vii
pe toți în care-l aud, cu o inimă doritoare, pentru că
atunci  Viața,  care  este  baza  tuturor  formelor  de
viață,  trece  direct  în  viața  omului. Cuvântul
profetului este cu toate acestea, doar un indicator de
încredere  și  arată  cum  omul  poate  ajunge  la
Cuvântul viu din gura Mea și prin care aceasta poate
trece în viața spiritului.
[7] Eu vă spun vouă tuturor: în cele din urmă, toată
lumea va trebui să fie instruită de către Dumnezeu
în inima lui,  pentru cine în cele din urmă nu va fi
instruit de către Tatăl sau de Spiritul lui Dumnezeu
din  mine  pe  calea  iubirii  pure  pentru  Mine  și  a
aproapele său, nu vine la Mine, Fiul iubirii veșnice,
care este Lumina veșnică, Calea, Adevărul și Viața în
sine, pentru că Eu sunt în Mine însumi înțelepciunea
Tatălui. Cu  toate  acestea  voi  nu  înțelegeți  toate
acestea complet, acum, dar veți înțelege atunci când
după înălțarea Mea,  veți  fi  renăscut  în  Spiritul  din
Mine, pentru că acesta este Spiritul viu al întregului
adevăr care trăiește complet veșnic în sine, și vă va
conduce  în  toată  înțelepciunea. Deci,  tu  ai  avut
dreptate  atunci  când  ai  spus  că  peștii  nou  creați
erau incomparabil de un gust mai bun decât ce care
au fost procreați mai târziu între ei."
[8]  Atunci  hangiul a  spus:  "O,  Doamne  și
Învățătorule, eu am auzit multe lucruri despre școala

~ 251 ~



fostului profet, care a fost foarte comună mai ales în
timpul  judecătorilor,  și  care,  de  asemenea,  a
continuat să existe și după aceea, în timpul regilor
până aproape în timpul nostru. Dar totuși, eu nu am
fost niciodată în măsură să descopăr în mod clar în
ce au constat  lecțiile  și  exercițiile lor de fapt. Dar,
din momentul în care cineva a devenit un profet în
conformitate cu adevărul deplin, Spiritul Domnului a
vorbit inconfundabil prin gura lui, ceea ce a fost, de
asemenea,  dovedit  prin  faptele  mai  multor  mari
profeți.
[9] În ce au constat, de fapt aceste lecții și exerciții
ale școlii unui profet?"
[10]  Eu am spus: "Ascultă, prietenul meu, lucrurile
care s-au întâmplat în acea perioadă - doar în toate
tipurile  de  corespondențe,  ca  pregătire  a  acestui
timp  prezent  -  stau  acum  îndeplinite  înaintea
voastră. În acea școală judecătorii și preoții, care au
fost treziți în spirit, au acceptat, în maniera copiilor
lui Aaron, care erau deja de la nașterea lor educați
într-un  mod  pur  și  bun  de  părinți  temători  de
Dumnezeu,  și,  desigur,  mai  ales  băieții,  care  erau
mai  presus  de  toate  fizic  complet  sănătoși  și
puternici. Acolo ei mai întâi trebuiau să fie calificați
în citit,  socotit și scriere. După aceea, ei erau bine
instruiți în Scriptură, și anume în cărți ale lui Moise,
și  apoi,  de  asemenea,  în  geografia  și  etnologia
Pământului  în  măsura  în  care  era  cunoscut  de
oameni.
[11] În același timp, ei erau atent îndemnați nu doar
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să  cunoască  poruncile  lui  Dumnezeu,  ci,  de
asemenea, să le țină atât de strict și pe cât posibil,
din  voința  lor  liberă  și  să  ia  decizii  pe  cont
propriu. De asemenea, în funcție de vârsta lor și de
gradul  de  dezvoltare  spirituală  erau  expuși  la  o
mulțime de teste și încercări, astfel încât în  interior
să  ajungă  la  convingerea  vie  să  știe  cât  de  mult
puterea lor a crescut deja pentru a rezista întregii
lumi și ademenirilor sale.
[12] Ei în special a trebuit să fie protejați împotriva
lenei,  care  este  mama tuturor  celorlalte  păcate  și
rele, și, prin urmare, aceștia au fost, de asemenea,
îndemnați să facă tot felul de munci fizice, care erau
potrivite puterii lor fizice.
[13] După ce au crescut și s-au întărit în auto-negare
și  au  câștigat  victoria  asupra  lor  înșiși,  ei  erau
îndrumați  spre  sinele  lor  interior,  prin  știința
corespondențelor, prin care ei ajungeau la credința
vie și  obțineau o voință neîndoielnică în unirea cu
voia lui Dumnezeu pe care ei o cunoșteau bine și pe
care, de asemenea ei au observat-o precis din deja
copilăria lor. Astfel, ei, de asemenea, erau fost deja
capabili  a  efectua  mai  multe  semne  pentru  că
propria  lor  voință  a  devenit  una  cu  voia  lui
Dumnezeu, și credința lor ca o lumină adevărată, vie
din  Ceruri  nu  mai  permitea  îndoială  în  inimile  lor
iluminate.
[14] După ce toate acestea au venit în ordinea vie și
adevărată,  ei  devin plini  cu Spiritul  lui  Dumnezeu,
prin credința lor vie și voința lor care a fost unificată
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cu voia lui Dumnezeu în toate acțiunile lor, fiecare
după propriile sale capacități individuale. Prin faptul
acesta, vederea lor interioară a primit o gamă mai
largă de vedere, și așa ei au prevăzut, de asemenea,
lucruri  viitoare  și  evenimente  în  imagini
corespondente  care  apoi  le-au  scris  pentru
generațiile următoare.
[15]  Oricine a dobândit  această condiție  în care a
avut viziuni, a dobândit, de asemenea, cuvântul viu
interior  în  profunzimea ființei  lui  interioare și,  prin
urmare a auzit glasul Domnului în sine, și acesta a
fost  Cuvântul  lui  Dumnezeu,  pe  care  profetul  l-a
anunțat oamenilor ca și cum ar fi fost din gura lui
Dumnezeu, și, de fapt, a trebuit să-l anunțe pentru
că el a fost îndemnat de Spiritul lui Dumnezeu, care
era  predominant  în  el. Iată,  în  felul  acesta  a  fost
școala profeților, și în modul pe care vi l-am descris,
oamenii erau formați într-o școală reală și adevărată
a vieții pentru a deveni profeți."
 

Capitolul 57 Profeții adevărați
[1] Dar s-a întâmplat, de asemenea, de multe ori ca
oamenii evlavioși, care întotdeauna a crezut cu tărie
în Dumnezeu și L-au iubit cu toată inima lor, să fie
treziți  pentru  a  deveni  profeți  adevărați,  de
asemenea, fără ca mai întâi să fi vizitat frecvent o
astfel de școală. Astfel Moise și Aaron au fost mari
profeți ei înșiși în timp ce ei nu au fost instruiți  în
nicio  școală  pentru  acest  lucru,  deoarece  credința
lor, inima lor, acestea au fost dedicate lui Dumnezeu

~ 254 ~



și Dumnezeu Însuși a fost școala lor. De asemenea,
Ilie  și  Iona,  Iosua  și  Samuel  au  devenit  profeți
adevărați,  fără nici o școală precedentă, pentru că
Dumnezeu Însuși a fost Învățătorul lor și școala lor.
[2]  De  asemenea,  patriarhii  au  fost  majoritatea
văzători  și  profeți,  fără  școală,  pentru  că  numai
Dumnezeu, la care ei au aderat și pe care ei L-au
crezut fără să se îndoiască, a fost la școala în care El
și-a descoperit voia Lui pentru ei. Și chiar în aceste
vremuri au fost clarvăzători și profeți care nu au fost
instruiți  într-o  școală  pentru clarvăzători  și  profeți,
pentru că Dumnezeu se uită întotdeauna numai la
inima oamenilor și nu la școala în care cineva a atins
o capacitate sau alta.
[3] Uită-te la acești ucenici ai Mei. Nici unul dintre ei
nu a văzut  vreodată o școală de profeți,  și  totuși,
mulți dintre ei vor efectua lucruri mai mari decât toți
văzătorii  și profeții vechi, pentru că numai Eu sunt
Învățătorul lor și școala lor, și în felul acesta va fi și
va rămâne până la sfârșitul vremurilor de pe acest
Pământ.
[4]  Cu  toate  acestea  multe  școli  vor  fi  ridicate  în
viitor,  din  care  nenumărați  învățători  și  prooroci
mincinoși vor apărea, dar numai foarte puțini profeți
adevărați în conformitate cu voia lui Dumnezeu.
[5] Adevărat vă spun vouă: de acum, doar cel care
va crede în Mine, Mă va iubit pe Mine mai presus de
toate și pe aproapele ca pe sine însuși și care în mod
activ va urmări învățătura Mea, va deveni un văzător
și  un  profet. De  aceea,  nu  oricine  crede  și  strigă:
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"Doamne,  Doamne,"  va  intra  în  Împărăția  Mea,  ci
doar cel care va face voia Mea, care este în mod clar
exprimată în învățătura Mea.
[6] Prin urmare, de asemenea, voi nu ar trebui să fiți
pur și simplu doar ascultători goi ai cuvântului Meu,
ci voi ar trebui să acționați în mod direct în funcție
de aceasta, atunci veți primi în voi înșivă adevărata
Împărăție  a  lui  Dumnezeu. Dar  nu  vă  așteptați
niciodată  că  Împărăția  lui  Dumnezeu,  care  este  o
Împărăție  a  vieții  interioare,  să vină la  oameni  cu
semne  exterioare  și  splendoare  exterioară  și
măreție, pentru că este în voi. Oricine o va căuta în
el  însuși,  în modul în care v-am arătat  și  nu o va
găsiți în acest mod, o va căuta în zadar în întreaga
lume și în toate stelele.
[7] Astfel, calea către adevărata, via Împărăție a lui
Dumnezeu este foarte îngustă și adesea năpădită de
toate tipurile de tufișuri  spinoase. Umilința și  auto-
negare sunt numele lor. Oamenii lumești, absolut, nu
pot merge pe ea.
[8] Dar cel care crede în Mine și păstrează poruncile
Mele, nu va fi rănit la picioarele sale de spinii de pe
calea spre Împărăția lui Dumnezeu. Doar un început
serios  este  dificil. Dar  când  seriozitatea  rămâne și
atunci când acesta nu va fi  slăbită de tot felul  de
reflecții  lumești,  dobândirea  în  întregime  a
Împărăției  lui  Dumnezeu  este  foarte  ușoară,
deoarece pentru cel care întotdeauna se străduiește
în  mod  serios  complet  pentru  Împărăția  lui
Dumnezeu  în  el  însuși,  jugul  Meu  va  fi  moale  și
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povara pe care Eu i-o voi da să o poarte va fi ușoară,
și  căutătorilor  serioși  ai  Regatului  adevărat  al  lui
Dumnezeu, Eu le voi  striga mereu cu voce tare în
inima lor:  "Veniți  la  Mine toți,  voi  cei  care sunteți
obosiți și împovărați. Eu, Însumi vin să vă întâlnesc
deja pentru mai mult de jumătate din drum și vreau
să vă întăresc și să vă înviorez pe deplin!
[9]  Pentru  cei  care  totuși  doar  Mă  vor  chema
"Doamne, Doamne”, dar sunt în cea mai mare parte
interesați  și  concentrați  pe  lucruri  pur  lumești,  și
doar  ocazional  se  străduiesc spre ceea ce ține de
Împărăția  lui  Dumnezeu,  voi  spune:  "De  ce  voi,
oameni  lumești,  Mă  chemați  pe  Mine,  și  de  ce
strigați? Inima Mea încă nu v-a cunoscut. Lăsați cele
care vă preocupă acum și vă voi da, de asemenea,
ajutorul  pe  care  îl  doriți."  Adevărat,  Eu  vă  spun:
astfel  de  oameni  nu  vor  găsi  de  această  parte,
probabil,  niciodată  Regatul  adevărat  și  viu  al  lui
Dumnezeu în ei înșiși, și ei vor fi învățători, văzători
și profeți răi pentru semenii lor, iar de cealaltă parte,
va  fi  pentru  astfel  suflete  pe  jumătate  moarte
incomparabil  mult  mai  dificil  a  căuta  și  a  găsi
Împărăția lui Dumnezeu în ei înșiși.
[10] Prin urmare, toată lumea să muncească, atâta
timp cât durează ziua, pentru că atunci când va veni
noaptea,  va  fi  cu  greu  posibil  a  lucra. Ai  înțeles,
prietenul Meu, de asemenea, ceea ce Eu am spus
acum?"
[11]  Cârciumarul a  spus:  "Da,  Doamne  și
Învățătorule  peste  toate,  îți  mulțumesc  pentru
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această  lecție  din  adâncul  vieții  mele  interioare.
Acum, situația cu privire la vechea școală a profeților
este complet clară pentru mine. Dar, în același timp,
eu  te  întreb,  de  asemenea,  când  eu  -  mai  serios
decât a fost cazul până acum - voi merge pe calea
îngustă și spinoasă a Împărăției lui Dumnezeu, dacă
Tu îndurător ai dori, să vi să mă întâlnești deja de la
primul pas, și să mă ajuți, astfel că în timpul în care
eu  îmi  voi  continua  drumul  pe  calea  îngustă  și
spinoasă a vieții,  să nu devin obosit,  descurajat și
nerăbdător."
 

Capitolul 58 Urmându-L pe Domnul
[1] Eu i-am spus: "Ceea ce tu Mi-ai cerut acum, Eu
deja am făcut acum, și, prin urmare, Tu vei fi capabil
să îți continui drumul cu ușurință, deoarece pentru
cine viața Mea de lumină strălucește pe calea sa nu
se va mai poticni niciodată cu ușurință de o piatră și
el va ști cum să evite spinii. Cel care merge cu Mine,
va  avea un drum acceptabil  de  bun peste  tot. Cu
toate acestea, cel care merge fără Mine la Împărăția
lui Dumnezeu, care este împărăția interioară a vieții
și  tot  adevărul,  va  avea  un  drum  lung,  îngust  și
foarte spinos de parcurs intermediul, așa cum acesta
a  fost  cazul  cu  mulții  bătrâni  înțelepți  ai  tuturor
oamenilor  de  pe  Pământ,  și  cum  va  fi  și,  de
asemenea, va rămâne în viitor.
[2] De acum înainte va fi ușor pentru tine, precum și
pentru o mulțime dintre cei care M-au văzut și M-au
auzit  și  care cred în Mine complet. Dar urmașii  lor
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vor  ajunge  la  Împărăția  lui  Dumnezeu  numai  prin
credința lor. Oricine Mă vede și  Mă aude pe Mine,
crede cu ușurință și astfel poate trăi și acționa, de
asemenea, cu ușurință după cuvântul Meu. Dar cel
care, în viitor, nu Mă va mai vedea fizic îi va fi mult
mai dificil de a ajunge la adevărata Împărăție, vie a
lui Dumnezeu, pentru că el trebuie să creadă ceea
ce mesagerii  care sunt  trimiși  îi  vor  spune despre
Mine.
[3]  Cu  toate  acestea,  dacă  acesta  acceptă  de
bunăvoie ceea ce el aude în inima lui și crede, și va
simți adevărata bucurie datorită adevărului pe care
el l-a auzit, atunci în curând botezul cu Spiritul din
Mine va veni peste el, iar apoi el va vedea poarta
deschisă  spre  Împărăția  lui  Dumnezeu.  Din  acel
moment înainte, de asemenea, pentru cei care nu au
fost  martori  ai  prezenței  Mele  acum,  drumul  spre
Împărăția lui Dumnezeu va fi ușor.
[4]  Dar  bucurați-vă,  acum că  știți  toate  acestea  -
despre  faptul  că  Dumnezeu  a  determinat  acestea
deja de la primul început. Iar atunci când veți vorbi
oamenilor despre Mine și Împărăția Mea, spuneți-le
ce  v-am spus  Eu acum,  dar  mai  presus  de  toate,
faceți-i  să înțeleagă că Împărăția Mea nu este din
lumea  aceasta,  ci  că  este  Regatul  interior  al
întregului  adevăr și  al  întregii  vieți  în  profunzimea
interiorului sinelui omului. Oricine a găsit aceasta în
el însuși și a intrat în ea prin credință vie și iubire
activă, a cucerit  lumea, judecata și  moartea, și  va
avea în mod constant viața veșnică.
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[5] Cu toate că rațiunea umană gândește că lucrurile
pe  care  Eu  vi  le-am  spus  acum  sunt  o  nebunie,
totuși,  aceasta  este  cea  mai  mare  înțelepciune  a
întregii  vieți  din  Dumnezeu. Va  fi  bine  pentru  cel
care nu va fi jignit de aceasta.
[6]  Nimeni  nu  poate  ști  toate  lucrurile  care  stau
ascunse în om și care sunt necesare pentru viața lui,
cu excepția spiritul, care este și rămâne în cel mai
profund interior al sinelui omului. Și  astfel,  nu, nici
un om înțelept lumesc nu știe cine este Dumnezeu
Însuși  și  ceea  ce  este  în  El,  ci  numai  spiritul  lui
Dumnezeu, care pătrunde toate adâncurile.
[7] Cu toate acestea, atunci când spiritul din om nu
este  trezit  ca  adevărata  lumină  a  vieții,  este
întuneric în om și el însuși nu se cunoaște, dar atunci
când,  prin  credința  în  Mine,  și  prin  iubirea  pentru
Mine și pentru aproapele spiritul din om este trezit și
iluminat la o lumină strălucitoare, spiritul pătrunde în
profunzime întregul  om, și  apoi  omul  poate vedea
ceea  ce  este  în  el  și  să  se  cunoască. Și  cine  se
cunoaște  pe  sine,  cunoaște,  de  asemenea,  pe
Dumnezeu pentru că adevăratul și eternul spirit  al
vieții  din  om nu  este  un  spirit  uman,  ci  un  Spirit
dumnezeiesc în om, altfel omul nu ar fi o imagine a
lui Dumnezeu.
[8] Dacă ați înțeles bine acest lucru, noi acum, după
ce am fost întăriți în trup și spirit, vom părăsi masa
noastră  și  ne  vom  începe  călătoria  noastră  la
Galileea."
[9] Toți M-au asigurat că au înțeles bine aceasta și ei
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Mi-au mulțumit pentru această lecție.
[10] Cu toate acestea, hangiul M-a întrebat dacă nu
aș prefera să rămân în casa lui până la prânz.
[11] Dar  Eu i-am spus: "Uite, totul în această lume
are timpul său, astfel, de asemenea, a veni, a sta și
a pleca. Și Eu știu unde încă astăzi o mare lucrare
Mă așteaptă pe Mine, și, prin urmare, Eu trebuie să
merg  la  locul  unde  acea   lucrare  Mă  așteaptă. În
plus,  într-o  oră  o  mare  caravană  de  oameni  de
afaceri  din Ierihon va veni la tine și  apoi vei avea
multe de făcut. Oamenii de afaceri vor fi în măsură
să îți spună multe lucruri despre Mine. Spune-le, de
asemenea, că Eu am fost aici,  dar nu le spune ce
drum am luat."
[12] Cârciumarul M-a asigurat încă o dată că el va
respecta strict tot ceea ce el a recunoscut că voie a
Mea și  Mi-a  mulțumit  încă  o  dată  pentru  lucrurile
bune pe care Eu le-am făcut pentru el. Și Eu am dat
un semn ucenicilor să plecăm.
[13]  Atunci  noi  cu  adevărat  ne-am  ridicat  și  am
plecat pe drumul nostru. Hangiul și fiul său vindecat
M-au escortat pentru mai mult de 1.000 de pași și
apoi s-au întors acasă plini de amintiri bune.
 
Capitolul 59 Binecuvântarea roditoare într-un

sat mic din Samaria
[1] Când hangiul a venit acasă, soția lui i-a spus pe
un ton supărat:  "De ce nu m-ai  chemat cu ceilalți
copii,  astfel  ca  și  eu,  de  asemenea,  împreună  cu
ceilalți copii să putem spune în mod corespunzător
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la revedere acelui minunat Mântuitor?"
[2] Cârciumarul a  spus:  "Femeie,  dacă  ar  fi  fost
necesar, atunci Mântuitorul Însuși v-ar fi chemat cu
siguranță, dar din moment ce chiar nu era necesar,
tu  nu  ai  fost  chemată  din  cauza  micei  tale
necredinței.  Și  dacă  ai  fi  ajuns  să-L  cunoști  pe
Mântuitor mai îndeaproape, atunci în curând întregul
oraș ar fi știut despre prezența Lui, ceea ce El nu a
vrut, și așa este bine pentru că El Însuși a lăsat totul
să se întâmple așa. Curând, când doctorul nostru va
veni din nou acasă și ne va vizita cu siguranță, voi
veți auzi curând destule despre cine a fost, de fapt
minunatul Mântuitor.
[3] Dar acum ai grijă să pregătești totul, pentru că în
aproximativ jumătate de oră o caravană considerabil
de oameni de afaceri va veni în hanul nostru, așa
cum  într-adevăr  a  toate  știutorul   Mântuitor  m-a
anunțat în prealabil,  iar atunci vom avea multe de
făcut. Astfel,  vezi  că  totul  în  bucătărie  să  fie
pregătit."
[4] Când femeia a auzit aceasta, ea a mers în grabă
la bucătărie și a pus toți slujitorii bărbați și femei la
lucru, pentru că acum ea a crezut ceea ce ia spus
hangiul despre ceea ce Eu l-am anunțat.
[5]  Atunci  când  toate  tipurile  de  mâncăruri,  care
erau, de obicei, servite oamenilor de afaceri, au fost
aproape complet gata pentru a fi mâncate, caravana
care a fost anunțată de Mine a sosit. Fiind extrem de
surprinși  ei  au întrebat cum ar fi  putut ști  hangiul
acest  moment  dinainte  ca  ei  să  ajungă  la  acel
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moment.
[6] Ei au vorbit  încă o mulțime despre acest lucru
după  aceasta,  și  oamenii  de  afaceri  au  înțeles
repede  cum  hangiul  a  știut  momentul  sosirii
lor. Apoi, câțiva oameni de afaceri, care au deja mai
multe auzit despre Mine înainte, au crezut în Mine.
[7] Între timp noi am călătorit  în liniște, și  în jurul
prânzului am ajuns aproape de un sat care încă era
localizat în Samaria. În jurul satului erau mulți copaci
fructiferi,  mai  ales  smochini,  meri  și  piersici,  iar
ucenicilor  le plăcea să se sature un pic  cu aceste
fructe.
[8] Când noi am ajuns pe deplin în sat, ucenicii au
întrebat  câțiva  săteni  prezenți,  dacă  ei  ar  putea
culege o parte din fructe.
[9] Sătenii au spus: "Aceasta este surprinzător. Voi
iudeii vreți să mâncați fructe de la noi samaritenii?"
[10] Ucenicii, au spus:  "Este adevărat  că suntem
iudei,  dar noi nu suntem fariseii  care vă urăsc, și,
prin urmare, am dori cu bucurie să mâncăm fructele
din copaci - dacă doriți să ni le dați noi - și noi de
asemenea, dorim să vă plătim pentru ele."
[11]  Atunci  sătenii au  zis:  "Mâncați  cât  de  mult
doriți. Cu toate acestea, banii nu-i vom accepta de la
voi, pentru că noi, de asemenea, nu L-am rugat pe
Dumnezeu,  oferindu-I  bani  să binecuvânteze pomii
noștri fructiferi, iar El i-a binecuvântat oricum."
[12] Atunci ucenicii să dus la ei și au mâncat după
dorința lor, și cu cât mâncau mai mult, cu atât mai
plini deveneau pomii.
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[13]  Sătenii au observat  curând acest  lucru,  s-au
dus la ucenici,  și  au zis:  "Cum ați  mâncat de fapt
binecuvântarea  copacilor  noștri?  Noi  am  observat
foarte clar că pomii noștri nu numai că nu-și pierd
fructele,  dar  copacii  devin,  de  asemenea,  în  mod
vizibil plini, atât de mult încât crengile și ramurile lor
cu greu pot suporta greutatea. Voi nu ați  observat
aceasta,  din  moment  ce  mâncați  fructele  atât  de
indiferent? Este  un  miracol  clar  și  într-adevăr
evident."
[14]  Atunci,  apostolul  Andrei  a spus: "Ce vedeți
voi, noi vedem, de asemenea. Cu toate acestea, nu
noi, cei care mâncăm provocăm aceasta, ci iubirea
voastră  dezinteresată  față  de  aproapele  face
aceasta. Noi  suntem  străini  pentru  voi  și  voi
ospitalieri  ne-ați  permis  să  mâncăm  fără  plată
fructele dulci din pomii voștri fructiferi de care voi cu
osteneală  trebuie  să  aveți  grijă  în  această
regiune. Aceasta  a  fost  pe  placul  lui  Dumnezeu
Domnul, și, prin urmare, El a binecuvântat acum în
mod  clar,  vizibil,  pomii  voștri  fructiferi  înaintea
ochilor  voștri  și  ai  noștri,  datorită  prieteniei  și
dragostei pe care ne-ați arătat-o nouă.
[15] Este adevărat că acest lucru se întâmplă foarte
rar în aceste vremuri, și se întâmplă rar, pentru că
este,  de  asemenea,  extrem de  rar  ca  prietenia  și
iubirea să fie dăruită călătorilor străini, fără ca ei să
trebuiască  să  plătească  pentru  aceasta. Pentru  că
indiferent  unde  te  duci  și  aștepți  un  serviciu
prietenos de la cineva, acesta se face contra cost,

~ 264 ~



dar din iubire pură de aproape se face la fel de rar
ca acest miracol fericită al lui Dumnezeu, după cum
puteți vedea acum în fața ochilor voștri.
[16]  Deci,  rămâneți  în  permanență  credincioși  în
practica  iubirii  de  aproape  dezinteresate,  și  în
dragostea lui Dumnezeu prin ținerea poruncilor Lui,
atunci nu va trebui niciodată să vă mai plângeți cu
privire la vreo lipsă a binecuvântării lui Dumnezeu.
Dumnezeu  rămâne  întotdeauna  și  veșnic  aceleași,
doar oamenii sunt schimbători, ei L-au uitat pe El în
intoxicația lor lumească și considerare preceptele Lui
ca un produs al purei iscusințe a omului și vor face
atunci orice rațiunea lor consideră că este bun. Cu
astfel de credință și astfel de mod de a acționa în
funcție de credința lumească, Dumnezeu nu se mai
uita cu ochiul lui de milă și iubire la oamenii care L-
au uitat aproape complet, ci cu ochiul lui de mânie.
[17] În aceste condiții, în viața oamenilor, miracole
divine,  fericite,  devin  foarte  ușor  și  cu  siguranță
evenimente  extrem  de  rare  pe  acest  Pământ  în
rândul  oamenilor. Dar  unde sunt  încă oameni  care
încă cred în Dumnezeu,  fără îndoială,  care păzesc
poruncile Lui și  care încă nu și-au întinat și  poluat
inimile și sufletele lor cu lăcomia rea pentru mamona
cel  lumesc,  Dumnezeu Însuși  se  arată  înaintea lor
întotdeauna  ca  un  extrem  de  bun  Tată,  care  își
binecuvântează  copiii  Săi,  așa  cum  aceasta  s-a
întâmplat  de  asemenea  în  timpul  patriarhilor. Dar
copiilor acestei lumi, care nu le mai pasă de El, El
Însuși  li  se  arată  ca un judecător  neobosit  și  El  îi
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pedepsește  cu  tot  felul  de  probleme,  și  mâna  Lui
dreaptă  binecuvântătoare  nu  se  întinde  peste
oamenii lumești.
[18] Dacă, voi dragi simpli  locuitorii  ai acestui mic
sat, care veți pune aceasta la inimă, veți înțelege, de
asemenea,  cu  ușurință  de  ce  Dumnezeu  a
binecuvântat în mod evident bunăvoința voastră."
[19] Atunci, un bătrân din sat a spus: "Prietene, tu
ai vorbit aici, cu foarte multă înțelepciune, în numele
lui Iehova, și, prin urmare, de asemenea, tu ai arătat
că nu ești un adept al relei învățături a fariseilor. Tu
ai complet aceeași atitudine cum o avem și  noi și
ești cu adevărat dreptate în toate privințele. Eu sunt
deja  un  cetățean  al  acestui  sat  vechi,  și  știu  că
locuitorii săi încă sunt adepții stricți ai preceptelor lui
Moise, prin care Dumnezeu a vorbit. Și serviciul pe
care vi l-am făcut la cererea dumneavoastră, și pe
care l-am făcut cu bucurie și cu toată inima noastră,
noi  l-am  făcut  deja  multor  alte  persoane  care  au
călătorit prin micul nostru sat și care erau flămânzi și
însetați, dar o astfel de binecuvântare miraculoasă
noi  nu  am  experimentat  niciodată,  deși  eu  astfel
trebuie  să  mărturisesc  sincer  că,  în  ciuda  întregii
noastre  generozități  nu  a  trebuit  niciodată  să  ne
plângem cu privire la vreo lipsă a binecuvântării lui
Dumnezeu. Dar, așa cum am spus, noi nu am văzut
niciodată o astfel de binecuvântare remarcabilă de
la Dumnezeu.
[20] Astfel se pare că există o situație foarte specială
aici, care poate pentru motive foarte înțelepte tu nu
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poți  sau  nu  trebuie  să  ne-o  dezvălui. Dar  așa  să
fie. Aceasta este acum un așa izbitor miracol pe care
nimeni nu-l poate nega, și noi nu dorim să punem
întrebări  suplimentare  pentru  a  ști  motivul  real  al
acestuia. Cu toate acestea, un lucru atrage atenția
mea: că unul dintre voi, care vă așteaptă pe drum
acolo  nu  a  vrut  să  guste  niciunul  din  fructele
noastre. Este El, probabil, un arhi-iudeu care nu vrea
să accepte nimic de la samariteni, sau Lui nu-i plac
pomii fructiferi care cresc aici, în locul nostru?"
[21]  Andrei a spus: "Prietene, El nu este nici  una
nici cealaltă. Dar cel care va ajunge să-L cunoască
pe El,  va învăța mai  mult  decât  toată lumea este
capabilă  să  înțeleagă  vreodată. Acesta  este,  de
asemenea,  motivul  pentru  care  El  este  Domnul  și
Stăpânul nostru, al tuturor."
[22] Aceste cuvinte ale lui  Andrei au atras atenția
bătrânului, și de aceea el a spus (bătrânul): "Nu a
fost părerea mea corectă atunci când am spus că,
odată  cu  acest  miracol  izbitor,  în  afară  de  mila
specială de sus, există încă un motiv secret foarte
special?  Și  că  acest  motiv  secret  poate  fi  cu
siguranță  găsit  în  acel  Om,  pe  care  tu  L-ai  numit
Domnul  și  Învățătorul  vostru. Este  corectă  părerea
mea?"
[23]  Andrei a  spus:  "Prietene,  dacă  ai  impresia
aceasta, atunci du-te la El și vorbește cu El, pentru
că noi știm ce avem de făcut și de spus, dar El este
Domnul și poate face și spune orice voiește El."
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Capitolul 60 Motivul pentru care locuitorii sunt
binecuvântați

[1] După ce a auzit aceasta, bătrânul a venit direct
la  Mine  și  a  spus:  "Ascultă,  Domn  și  Învățător  al
acestor oameni, care s-au săturat cu fructele pomilor
noștri. De ce de fapt Tu nu vrei, de asemenea, să te
saturi  cu  fructele  coapte  ale  pomilor  noștri,
împreună cu cei  care cu siguranță sunt ucenicii  și
slujitorii Tăi?"
[2]  Eu  i-am spus: "Pentru că Eu nu doresc atât de
mult a mânca aceste fructe dulci ale pomilor, ci mai
degrabă Eu dorit roadele mult mai dulci ale inimii și
bunăvoinței  voastre,  pentru  că  dacă  cineva  face
unuia  din  ucenicii  și  slujitorii  Mei  adevărați  un
serviciu adevărat,  altruist  serviciu  de dragoste,  Eu
accept acest lucru ca și cum el l-ar fi făcut pentru
Mine.
[3] Eu sunt cu Dumnezeu și Dumnezeu este cu Mine,
și cei care sunt cu Mine sunt astfel, de asemenea, cu
Dumnezeu, și Dumnezeu este cu ei. Dumnezeu este,
de asemenea, cu toți cei care într-adevăr cred în El,
păzesc poruncile Lui și-L iubesc pe El mai presus de
toate și pe aproapele ca pe sine însuși. Dacă cineva
nu iubește pe aproapele său, fără plată - indiferent
dacă el este cineva din propria sa țară sau un străin
- și  nu-l  ajuta să iasă dintr-o primejdie sau alta în
timp ce el îl poate vedea ca pe unul care arată ca el,
ca  o  imagine  al  lui  Dumnezeu,  cum  poate  să-L
iubească pe Dumnezeul, pe care el nu-L vede?
[4]  De aceea iubirea adevărată,  neegoistă față de
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aproapele este una cu dragostea pentru Dumnezeu,
și  Dumnezeu  răsplătește  dragostea  sa  deja  din
această lume și  odată ajuns  de cealaltă parte, în
Împărăția Lui îl  va răsplăti chiar mai mult cu viața
veșnică. Într-adevăr, nici măcar un pahar cu apă pe
care l-ați dat cu o inimă bună unei persoane însetate
nu vă va rămâne nerăsplătit."
[5]  Bătrânul a spus: "Doamne și  Învățătorule,  din
cuvintele tale, eu concluzionez că Tu ești într-adevăr
un Domn și învățător. Noi am revigorat călătorii deja
de o mulțime de ori,  pentru că noi avem un izvor
comun, care conține apă foarte proaspătă. Nouă, de
asemenea, de multe ori ne-ar fi plăcut să revigorăm
un călător obosit, cu o cană cu vin, dacă am avea
aceasta, dar regiunea noastră este sărăcăcioasă și
via nu crește bine aici. Pentru a cumpăra vin noi nu
avem nici  bani,  nici  turme în  cantitatea care  este
necesară pentru aceasta, și, astfel, noi putem ajuta
doar mulții călători săraci, obosiți cu ceea ce sumar
avem. Fie  ca,  prin  urmare,  Tatăl  drag,  mare  și
atotputernic  din  cer  să  accepte  voința  noastră  ca
muncă în sine."
[6] Eu i-am spus: "Aceasta este, de asemenea, ceea
ce El a făcut deja de o perioadă de timp lungă, și
acesta este motivul pentru care voi nu ați cunoscut
niciodată  o  primejdie  excepțională.  Și  în  viitor  El,
într-un  mod  și  mai  remarcabil,  va  avea  grija  de
bunăstarea  voastră  prezentă  și  chiar  mai  mult  de
mântuirea  sufletelor  voastre. Voi  puteți  fi  absolut
siguri  de  aceasta,  pentru  că  oricine,  ca  voi,  are
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încredere  în  El,  El  nu-l  va  părăsi  niciodată. Chiar
dacă El de multe ori nu-l ajută imediat și clar vizibil,
cu toate acestea, El nu-l va lăsa să cadă complet.
[7]  Pentru  că  Dumnezeu încearcă  pe  toată  lumea
întâi, înainte ca El să ajute în mod clar. Dacă după
toate  încercările  sale,  el  și-a  păstrat  credința  și
iubirea pentru El, atunci El vine dintr-o dată, înainte
de cineva să poată observa acest ajutor întotdeauna
clar  de  la  Dumnezeu,  iar  apoi  binecuvântarea  Lui
rămâne  întotdeauna  cu  cei  credincioși  ai
Săi. Amintiți-vă acest lucru, voi toți, și țineți minte:
Dumnezeu  v-a  testat  pentru  mântuirea  sufletelor
voastre. Voi ați îndurat bine testul, și, prin urmare, El
a  venit  acum  la  voi  cu  o  abundență  a
binecuvântărilor  Sale  răsplătitoare,  și
binecuvântările  Sale  vor  deveni  posesia  voastră
permanentă.
[8] Voi nu mă cunoașteți și nu știți cine sunt Eu, dar
va veni  timpul,  și,  de fapt  deja a  venit,  când veți
striga: „Bucură-te, Fiul lui David, care ai venit la noi
în numele Domnului!" Nu-ați  auzit  ce s-a întâmplat
acum 2 ani în Samaria?"
[9]  Bătrânul a  spus:  "Doamne și  Învățătorule -  și
așa  cum Tu  Însuți  acum spui,  descendent  în  linie
directă din marele rege al iudeilor - noi venim doar
rareori în cetatea Samariei, care este la mai mult de
o jumătate de zi  de călătorit  depărtare  de aici,  și
acesta este, de asemenea, motivul pentru care noi
știm puține din ceea ce se întâmplă și ceea ce se
petrece acolo. Cu toate acestea, de la călători  am
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auzit că în perioada de care Tu ai menționat, lucruri
de necrezut și miraculoase trebuie să se fi întâmplat
printr-un, nou apărut,  mare profet. Ei  spun că El a
dat  samaritenilor,  de  asemenea,  toate  tipurile  de
învățături  întăritoare,  dar  unii  preoți  și,  de
asemenea,  alte  persoane  lumești  s-au  simțit
ofensați de El. Dacă acest lucru a fost întemeiat sau,
ceea  ce  este  mult  mai  probabil,  nefondat,  noi  în
simplitatea noastră nu am putea evalua,  și  nu am
putea  avea  o  părere  despre  ceva  care  ne  este
necunoscut.
[10] Dar, recent, a fost altceva ce s-a întâmplat cu
noi,  la  care noi  toți  am fost  martori  –  la  fel  ca la
înmulțirea miraculoasă de astăzi a fructelor pomilor -
și aceasta a fost următoarea: în jurul prânzului, doar
2 oameni au venit la noi. Potrivit hainelor și limbii lor
ei erau din Ierusalim, și ne-au cerut niște pâine și, de
asemenea, câteva fructe coapte din copacii  noștri,
pe care noi, de asemenea, cu plăcere le-a dat după
de capacitatea noastră. Când s-au întărit eu, mi-am
luat,  de  asemenea,  libertatea  de  a-i  întreba  cine
erau,  de  unde  au  venit,  încotro  doreau  să
călătorească în continuare, care era patria lor și ce
fel de muncă făceau.
[11] Iar ei au zis: "Nu cu mult timp în urmă noi am
fost  foarte  simpli  și  în  cea mai  mare  parte  foarte
grav asupriți slujitori și ajutoare, și din când în când,
atunci când nu am avut nici un loc de muncă fix, noi,
de asemenea, am fost doar muncitori prost plătiți, cu
ziua, în Ierusalim. Dar, apoi, un Om din Galileea, plin
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de putere dumnezeiască, tărie și înțelepciune a venit
la Ierusalim, care a învățat întregul popor cu cuvinte
puternice  și  care  a  efectuat  mari  și  nemaiauzite
semne. Și o mulțime de oameni au început să creadă
în El, spre marele necaz al fariseilor și cărturarilor a
căror  rea  încercare  de  a  înșela  oamenii  le-a  fost
dezvăluită de El, fără nici o timiditate, și El, tăios, i-a
chemat la socoteală ca cineva care are putere.
[12]  Acest  Om care a fost  trimis  de Dumnezeu în
lume, care, de asemenea, în mod continuu a avut un
arhanghel  puternic  ca  însoțitor,  ne-a  acceptat,  de
asemenea, pe noi, că ucenici ai Săi pentru că noi am
crezut complet în El. El ne-a dat înțelepciune și tot
felul de putere de a vindeca bolnavii la trup și suflet,
și de a alunga spiritele rele din oameni, iar otrava
sau animalele otrăvitoare, nu ne pot face rău, chiar
dacă noi am fi obligați să mergem peste scorpioni și
vipere cu picioarele goale.
[13]  Sarcina  și  activitatea  noastră  cea  mai
importantă  este  ca  noi,  ca  mesageri  ai  Lui  se  va
proclamăm în numele Lui  Omul-Dumnezeul  care a
fost  trimis  de  Dumnezeu,  venirea  împărăției  lui
Dumnezeu  pe  pământ  printre  oameni,  indiferent
dacă  aceștia  sunt  iudei  sau  neamuri,  și  că  noi  ar
trebui să le spunem lor că El personal, ca Mesia, care
a fost anunțat de profeți,  a venit acum în această
lume pentru a-i  salva de jugul  vechi  și  extrem de
greu al păcatului, minciunii și înșelăciunii, care sunt
judecata și moartea veșnică."
[14] Eu i-am întrebat pe cei doi în ce consta noua
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învățătură, prin care Împărăția lui Dumnezeu va veni
pe Pământ printre oameni. Și iată, apoi ei au vorbit
la fel ca Tine și, de asemenea, la fel cum unul dintre
ucenicii  Tăi  ne-a  vorbit  acum. Și  noi  am  fost  de
părere că aceștia spuneau adevărul, și noi am crezut
cuvintele lor complet."
 
Capitolul 61 Vindecarea completă a persoanei

posedate
[1] Și era cineva printre noi care a fost nebun deja
de 30 de ani, iar din când în când a fost pierdut în
pădure. Acolo  el  era  apoi  chinuit  de  spiritele  rele,
astfel  încât de multe ori  striga și  răcnea teribil,  și
chiar și cele mai sălbatice animale fugeau în grabă
de el. Când el apoi venea înapoi din pădure la noi, el
era calm, iar când era întrebat ce a făcut în pădure,
el nu-și putea aminti niciodată nimic despre aceasta.
[2] Acest om foarte nefericit a fost în sat, tocmai în
timpul  când  acești  2  oameni  ne-au  vizitat,  și  la
cererea lor, i-am lăsat să se familiarizeze cu el. Apoi
au pus mâinile pe el și a poruncit duhurilor rele în
numele Fiului  lui  Dumnezeu, Isus, să iasă din acel
om și să părăsească corpul lui pentru totdeauna. Dar
din omul care a fost  chinuit  atât  de mult  timp de
spiritele rele, ele au strigat atât de tare ca o armată
de soldați: "Pe Isus Savaot Iehova, care s-a născut în
trup dintr-o femeie tânără frumoasă într-o stână din
Betleem,  și  care  a  crescut  în  vechiul  Nazaret  din
Galileea pentru a deveni un Om puternic îl știm, și
atotputerniciei  Sale  noi  Îi  suntem,  de  asemenea
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supuși,  deoarece  nu  este  posibil  pentru  noi  a-I
rezista,  dar  noi  nu  te  cunoaștem  și  noi,  de
asemenea, nu te vom asculta."
[3] Atunci cei 2 oameni foarte serios L-au chemat în
spiritul lor pe Isus al lor pentru ajutor. După această
chemare noi am auzit că un tunet puternic de sus, și
apoi spiritele rele au părăsit brusc omul chinuit, și le-
am văzut învârtindu-se în grabă depărtându-se ca un
roi mare de muște negre, și omul, care înainte de
aceasta a fost chinuit  atât de mulți  ani,  a devenit
apoi complet sănătos, și în această condiție el încă
trăiește  printre  noi  în  sat. Dacă Tu poate vrei  să-l
vezi, Domn și Învățător al ucenicilor Tăi, eu pot să-l
aduc aici.
[4]  Iată,  acesta  a  fost  un  eveniment  rar  în  satul
nostru foarte retras. Și acum Eu aș dori bucuros să
știu  dacă  voi  toți  sunteți,  probabil,  de  asemenea,
mesageri  ai acelui  puternic Isus Savaot Iehova din
Nazaret, pentru că voi vorbiți cu înțelepciune, la fel
ca  acei  2  oameni,  și,  de  asemenea,  din  cauza
prezenței  voastre,  minuni  inconfundabile  s-au
întâmplat cu pomii noștri fructiferi."
[5] Eu am spus: "Mai întâi omul vindecat să fie adus
aici,  atunci  se va vedea cine sunt  Eu și  cine sunt
ucenicii Mei."
[6]  După aceste cuvinte ale Mele omul vindecat a
fost imediat scos dintr-o casă unde lucra, și a fost
adus la Mine, și el M-a întrebat ce vroiam Eu să facă
pentru mine.
[7] Dar  Eu i-am spus: "Eu chiar nu vreau să-Mi faci
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vreun serviciu, dar Eu îți pot face un serviciu bun Ție,
și de aceea te-am adus la Mine. Nu cu mult timp în
urmă tu ai fost eliberat de 2 oameni de spiritele tale
care te torturau?"
[8]  Cel care a fost întrebat a spus: "Da Domnul
meu,  spiritele  rele  m-au  părăsit,  datorită  lui
Dumnezeu de sus. Dar, totuși, o anumită slăbiciune
fizică și frică de moarte în continuă creștere, care se
apropie fără greșeală, la vârsta mea, nu vrea să mă
lase, în ciuda tuturor rugăciunilor și încrederii mele
în Dumnezeu, și, prin urmare, nimic din lume nu mă
mai  poate  face  fericit. Iată,  acesta  este,  de
asemenea,  un  rău  mare  și  trist,  mai  ales  pentru
cineva care a ajuns la bătrânețe, doar cu necazuri
rele. Dacă  Tu,  probabil,  mă  poți  elibera  de  faptul
acesta, atunci Tu, desigur, mi-ai face un foarte mare
și benefic serviciu."
[9]  Eu i-am spus:  "Da, prietenul  Meu, Eu pot face
aceasta din perfecta Mea putere proprie, și nu am
nevoie de ajutorul vreunei alte ființe pentru aceasta.
Și așa Eu vreau ca tu să devii acum imediat atât de
puternic  și  tare,  așa  cum  tu  nu  ai  fost  niciodată
înainte,  și  astfel  fie  ca  această  teamă  fără  sens,
prostească  pentru  moartea  trupului  tău  să  te
părăsească, de asemenea pentru totdeauna, căci de
fapt nu este o moarte, ci doar o lumină clară a vieții
adevărate, veșnice."
[10] Când am rostit aceste cuvinte peste acel om, el
a  devenit  brusc plin  de puterea unui  om tânăr,  și
teama  lui  de  moarte  l-a  părăsit  imediat  și  în
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întregime, astfel că el a început să strige de bucurie
pură  și  a  început  să-mi  mulțumească  cu  toată
puterea vocii  sale pentru această vindecare,  și  l-a
lăudat  pe  Dumnezeu,  care  mi-a  dat  o  astfel  de
putere.
[11] Apoi,  bătrânul a venit pe la Mine din nou și a
zis cu uimire și venerație completă: "O, Doamne și
Învățătorule, am sentimentul că știu acum cine ești
Tu de fapt."
[12]  Eu i-am spus: "Dacă ai acel sentiment, atunci
spune ceea ce simți."
[13] Și  bătrânul a spus:  "Doamne și  Învățătorule,
iartă-mi îndrăzneala mea, că vorbesc cu Tine. Din tot
ceea  ce  am auzit  acum,  se  pare  că  Tu  ești  Iisus
Savaot Iehova, pentru că nici un om nu muritor încă
de la începutul  lumii  nu ar  putea spune vreodată:
"Eu  îți  fac  aceasta  din  puterea  mea  perfectă
proprie", prin care el apoi să realizeze întocmai într-
un mod miraculos ceea ce voiește și ce rostește în
cuvinte foarte simple și ușor de înțeles. Prietene, Tu
nu ai strigat la Dumnezeu sau la Iisus Iehova Savaot:
"Ajută-Mă", ci ai spus: "Eu vreau aceasta din propria
Mea putere perfectă."
[14]  Astfel,  ce  ești  Tu? Tu  însuți  ești  singurul
adevărat  Isus  Savaot  Iehova. Nu-ți  mai  ascunde
acum față Ta de Mesia, care este promis de profețiile
profeților,  astfel  ca  în  Tine  să-L  putem întâmpina,
iubi, slăvi și lăuda pe Cel care ești și căruia nimeni
de pe Pământ sau din Rai nu-i este egal. Căci, dacă
Tu ești Iehova Savaot – lucru de care eu personal nu
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mă  îndoiesc  câtuși  de  puțin  -  toată  onoarea  și
închinarea de la noi oamenii care Te-am recunoscut
din cuvintele și faptele Tale Îți aparține Ție."
[15] Eu i-am spus: "Ce vrei să faci, fă-o în inima ta,
pentru ca fiecare laudă cu gura nu are nici o valoare
pentru mine. Proclamați doar numele Meu fraților tăi,
de  asemenea,  în  mod  deschis,  cu  gura  și  vorbiți
despre  învățătura  Mea  și  faptele  Mele. Faceți  în
funcție  de  cuvintele  Mele,  și  acționați  și  trăiți  în
conformitate  cu  învățătura  Mea,  pe  care  cei  2
mesageri  ai  Mei  v-au  anunțat-o,  atunci  Eu  vă  voi
mărturisi  Tatălui  Meu,  iar  cel  pe  care  Eu  îl  voi
mărturisi  Tatălui  Meu  va  avea  viață  veșnică  în  el
însuși.
[16] Dar acum noi ne vom continua drumul nostru
din  nou,  pentru  că  Eu  încă  trebuie  să  Mă  arăt
multora care la fel ca voi cred deja complet în Mine
și care, de asemenea, au o mare și puternică dorință
să Mă vadă."
 

Capitolul 62 Promisiunea și binecuvântarea
Domnului pentru locuitorii din satul de munte

[1] Astfel, rămâneți cu învățătura Mea, atunci Eu de
asemenea, voi rămâne cu voi în spirit, la fel cum Eu
sunt, de asemenea, cu toți oamenii care cred în Mine
și trăiesc și acționează în conformitate cu învățătura
Mea, și cu cei care, la fel ca voi, îi acceptă pe aceștia
în toată dragostea și bunătatea și le dau mâncare și
băutură celor pe care Eu i-am trimis să vestească
Evanghelia  la  toate  neamurile,  aceasta  însemnând
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venirea Împărăției  lui  Dumnezeu pe Pământ,  în ce
constă aceasta și care este natura sa.
[2] Pentru că cei pe care Eu i-am trimis acum sunt ca
profeții,  iar  cel  care  va  face  ceva  bun  pentru  un
profet din punct de vedere pământesc, va primi, de
asemenea,  răsplata  unui  proroc,  care  constă  în
faptul că Eu voi fi și voi rămâne cu el în spirit, la fel
cum Eu sunt și rămân cu profetul, și lui nu-i va lipsi
nici o binecuvântare din partea Mea.
[3]  Până  acum  voi  v-ați  cultivat  cu  osteneală
pământul  care  este  foarte  pietros. Și  terenurile,
grădinile  și  câmpurile  voastre  au produs o  recoltă
slabă,  dar  voi  nu ați  murmurat  și  ați  mulțumit  lui
Dumnezeu,  de  asemenea,  pentru  ceea  ce  este
puțin. Și pentru voi El, de asemenea, a binecuvântat
ceea ce era puțin, și a fost suficient pentru nevoile
voastre. Și prin iubirea voastră de aproape a fost, de
asemenea,  suficient  pentru  mulții  străini  care  au
venit la voi în timp ce aceștia erau flămânzi, însetați
și de multe ori, de asemenea, goi.
[4] Din moment ce ați fost credincioși în ceea ce era
puțin,  pământul  vostru  –  a  cărui  suprafață  cu
adevărat, nu este mică - de acum încolo își va pierde
natura  sa  pietroasă,  și  în  viitor  veți  primi  recolte
bogate,  și  vă  vor  trebui,  de  asemenea,  mulți
slujitori. Pe scurt, spiritul pe care Eu îl voi trezi în voi,
vă  va  învăța  cum  să  mențineți  și  să  cultivați
câmpurile și terenurile voastre pământești în viitor.
[5]  Atunci  când  solul  vostru  va  fi  plin  de
binecuvântări, atunci să nu deveniți aroganți, ci să
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rămâneți  așa  cum  sunteți  acum,  atunci
binecuvântarea Mea va sta, de asemenea, cu voi, în
mod natural și  spiritual. Acesta este modul în care
este și modul în care aceasta va rămâne, așa cum,
voi  de  asemenea,  veți  rămâne  în  mod  activ  în
învățătura Mea."
[6] După aceste cuvinte ale Mele, toți locuitorii din
micul  sat  de  munte,  care  au  fost  prezenți,  s-au
aruncat în genunchi și Mi-au mulțumit pentru mila pe
care Mi-au le-am arătat-o. Bătrânul  și  omul  care a
fost  complet  vindecat  cu  greu  puteau  vorbi,  din
cauza  lacrimilor  lor  de  recunoștință. Dar  Eu  le-am
ordonat să se ridice și să meargă veseli la muncă,
lucru  pe  care  ei,  de  asemenea,  l-au  făcut. Numai
bătrânul și cel care a fost vindecat au rămas, și cu o
privire fericită se uitau la Mine și la ucenicii Mei.
[7]  Cel vindecat a spus: "O, acești ucenici aleși ai
tăi  ce fericiți  trebuie să fie,  deoarece aceștia sunt
continuu  în  prezența  Ta,  Doamne,  și  ei  pot  fi  o
mărturie a tuturor faptelor și învățăturilor."
[8]  Eu am spus: "Din acest motiv, mai târziu, când
Eu nu voi mai fi cu ei ca o persoană vizibilă, și voi fi
acolo  de  unde  Eu  am  venit,  ei  vor  trebui,  de
asemenea,  să  îndure  cu  atât  mai  mult  toate
încercările  grele  ale  vieții  și  toate  tipurile  de
persecuții din partea lumii, deoarece lumea, așa cum
este acum, este oarbă și surdă. Ei îi vor urî din cauza
numelui  Meu,  așa  cum aceștia,  de  asemenea,  Mă
urăsc pe Mine, pentru că ei nu M-au cunoscut și nu
Mă vor cunoaște, de asemenea, Mine, și  astfel ele
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vor pieri în păcatele lor și faptele crude.
[9] Iată, atunci va fi mai ușor pentru voi în această
lume,  deși  ei,  de  asemenea,  de  multe  ori  vor
investiga despre voi să afle dacă voi, de asemenea,
credeți în Mine și acționați și trăiți în conformitate cu
învățătura Mea.
[10] Dacă ei vă vor întreba despre aceasta, atunci să
nu vă fie frică și să nu vă gândiți, de asemenea, la ce
veți răspunde celor care vă întreabă și ispititorilor. În
momentul în care va fi nevoie, răspunsul corect vă
va fi cu siguranță pus în gură, și apoi nici un ispititor
din 1.000 va fi în măsură să vă răspundă înapoi. Eu,
de  asemenea,  vă  pot  oferi  această  asigurare
completă."
[11]  Ei  au  fost  amândoi  asigurați,  și  Eu  am  dat
ucenicilor  un  semn  că  era  timpul  să  meargă  mai
departe.
[12] Atunci ucenicii s-au pregătit pentru a merge, și
Eu M-am alăturat  lor,  și  cu viteza vântului  noi  am
părăsit satul de munte. Înainte ca locuitorii satului să
fi  fost  capabili  să  se  uite  înapoi  noi  eram  deja
complet  în  afara  vederii  ochilor  lor,  iar  această
dispariție rapidă i-a făcut pe unii să creadă că noi am
fost fantome, dar bătrânul și cel care a fost vindecat
le-au explicat cine eram și că prin urmare, totul era
posibil pentru Mine.
[13] În anul următor când pământurile lor pietroase
s-au  schimbat  în  terenuri  agricole  înfloritoare,
credința lor a devenit mai puternică, și din când în
când Eu am apărut vizibil printre ei și i-am întărit în
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credința și  dragostea lor,  în răbdarea și  blândețea
lor. Pentru că atunci când ei au auzit că Eu am fost
răstignit la Ierusalim și am murit pe cruce, unii dintre
ei  au  devenit  foarte  speriați  și  au  început  să  se
îndoiască. Prin  urmare,  a  fost  necesar  să  merg
personal la ei și să Mă arăt Eu însumi ca Domn și ca
biruitor  al  morții. Cu  aceste  oportunități  Eu  i-am
mângâiat  și  le-am  explicat  din  Scriptură  că  toate
acestea trebuiau să se întâmple cu Mine, pentru ca
fiecare  suflet  care  crede  în  Mine,  să  treacă  prin
poarta întunecată morții în slava veșnică, prin care
Eu  am  trecut  și  unde  Eu  am  fost  deja  din
eternitate. Eu  le-am  explicat  că  lucrurile  care  au
avut loc au fost făcute din dragoste pentru oameni,
astfel  ca, prin credința lor în Mine și  în întruparea
Mea ei să devină copiii Mei adevărați, fiind egali cu
Mine  în  toate,  de  dragul  mântuirii  lor,  dar,  de
asemenea, pentru judecata lumii rele. După aceea,
acești locuitori ai satului de munte, care au devenit
celebri  în  câțiva  ani,  au  devenit  eroi  adevărați  în
credința și în acțiunile lor.
 

Capitolul 63 Domnul cu ucenicii Săi într-o
pădure veche 

[1] Într-o oră am ajuns la o pădure deasă, prin care
trecea drumul spre Galileea. Era nevoie de mai mult
de 3 ore pentru a merge prin pădure, și nu erau case
de-a lungul drumului.
[2] Ucenicii M-au întrebat de ce o astfel de pădure
nu a fost folosită de nimeni.
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[3]  Și  Eu le-am zis:  "Doar  fiți  bucuroși  că  în  Țara
Promisă o  astfel  de pădure sănătoasă încă există,
care încă nu a căzut pradă josnicei jertfe a lăcomiei
umane. În această pădure încă mai poți găsi locuri
unde mierea curge ca un pârâu mic de pe copaci,
pentru  că  în  aceste  tipuri  de  păduri  albinele  care
pregătesc miere sunt încă prezente abundent.
[4] Eu am creat, de asemenea, tot felul de animale,
care sunt în primul rând la fel de necesare pentru
existența naturală a Pământului așa cum ochiul este
necesar ca oamenii să vadă, și în al doilea rând ele
sunt absolut necesare pentru dezvoltarea continuă și
independentă  a  sufletelor  de  pe  acest  Pământ,
despre care, cu alte oportunități v-am spus pe larg
despre  esența  lor,  și  pe  care  vi  le-am  arătat,  de
asemenea, prin deschiderea vederii interioare. Deci,
veți înțelege că toate aceste diferite animale, trebuie
să aibă, de asemenea, un loc să trăiască alături de
oamenii de pe acest Pământ, deoarece acestea sunt
necesare  pentru  dezvoltarea  finală  a  oamenilor  în
conformitate cu ordinea Mea. Și pentru acest motiv,
astfel de păduri mari și dense sunt, de asemenea,
necesare în diferite locuri de pe Pământ. În afară de
faptul acesta, există, de asemenea, încă mii de alte
scopuri.

[5]  Acestea  sunt,  în  principal  primele  vase  pentru
preluarea  nenumăratelor  spirite  ale  naturii  care
primesc  prima  lor  încarnare (înveliș  corporal)  care
este  deja  separată  de  celelalte  printr-o  inteligență
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ordonată  și  ating  un  anumit  grad  de  maturitate
astfel încât acestea pot trece apoi la viața animalelor
mai inteligente și mai libere, și toate acestea vi le-
am  arătat  deja  pentru  că  eu  vreau  să  cunoașteți
toate secretele Împărăției lui Dumnezeu pe Pământ.
[6] Atât timp cât astfel de păduri există pe Pământ în
număr  suficient,  iar  spiritele  naturii,  care  în  mod
continuu se coboară din toate stelele pe Pământ și
cele care se ridică din Pământ în timp ce ele însele
se dezvoltă, pot fi luate în astfel de păduri unde își
pot găsi bine-ordonata lor de cazare, atunci nu veți
vedea  toate  prea  grelele  dezastrele  naturale
furtunoase și  tot  felul  de boli  epidemice să apară,
dar odată cu urmărirea lacomă a profitului oamenii
vor pângări  prea mult pădurile, fiind de asemenea
greu pentru oameni să trăiască și să existe pe acest
Pământ, și mai mult, astfel micșorarea pădurilor va
avea  o  limită  de  sus. Acest  lucru  voi  vi-l  puteți
aminti, de asemenea, să avertizeze oamenii la timp
pentru astfel de întreprinderi necugetate.
[7] Iată, în primele timpuri ale oamenilor de pe acest
Pământ  ei  nu  au  știau  despre  vreo  casă  din
tâmplărie  și  încă  mai  puțin  despre  cetăți
cimentate. Astfel  de  păduri  serveau  oamenilor,  de
asemenea, ca locuință a lor, și ei au ajuns în acele
locuințe de viață naturale la o vârstă foarte înaintată
complet sănătoși. În partea de nord a Asiei, precum
și a Europei, și a încă alte continente mai mari și mai
mici - de asemenea, în emisfera sudică - există încă
în  prezent  din  punct  de  vedere  natural  persoane
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foarte  puternice  și  sănătoase  care  trăiesc  în
păduri. Astfel,  această  pădure  nu  este  așa  de
înspăimântătoare  și  de  nefolositoare  cum rațiunea
mioapă a oamenilor își imaginează. Dacă ați înțeles
acest  lucru,  atunci  fiți  fericiți  că  încă  am  găsit  o
astfel de pădure veche cu adevărat sănătoasă."
[8]  În  timp  ce  Eu  explicam  acest  lucru  ucenicilor
despre pădurea deasă, noi am ajuns într-un spațiu
mai deschis în pădure, care era înconjurat de cedri
bătrâni. Și acolo era un cedru, care era gol, și care
conținea un număr mare de albine care au pregătit
miere  atât  de  multă  încât  aceasta  -  pentru  că
albinele  nu  au  putut-o  mânca  pe  toată  -  curgea
abundent  peste  tot  din  găurile  și  crăpăturile
puternicului  copac. Ca  urmare,  oarecum  mai  mic
decât copacul și la o oarecare distanță de acesta, o
groapă ca un mic iaz putea fi văzut că a fost umplut
cu cea mai bună miere, și foarte curând ucenicii au
descoperit  un  pârâu  mic,  care  curgea  de  la  acel
adevărat iaz de miere la dreapta departe în pădure.
[9]  Petru  a zis:  "Acesta  încă  este  cu  adevărat  o
mică bucată a vechiului  Canaan, în care laptele și
mierea  curgeau  în  pârâuri.  Dar  este  destul  de
uimitor  că  lăcomia  întotdeauna  nesățioasă  a
oamenilor  nu  a  descoperit  până  acum  acest
adevărat lac de miere. Doamne și Învățătorule, este
păcat  că  nu  avem  pâine  cu  noi,  astfel  am  putea
foarte bine mânca aici pâine cu miere."
[10] Atunci Filip a zis: "Eu am o bucată de pâine cu
mine,  dar  noi  acum  suntem  aproximativ  40  de
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persoane. De aceea, fiecare dintre noi va primi doar
o bucată mică."
[11]  Acum,  ucenicii  lui  Ioan au  spus:  "Noi,  de
asemenea, avem încă câteva pâini pe care noi deja
le-am cumpărat  în  Ierihon.  Deci,  ar  putea  fi,  deși
insuficientă, să fie suficientă pâine pentru noi toți."
[12]  Eu am  spus:  "Dacă  vă  este  deja  foame,
împărțiți atunci cele 3 pâini între voi și mâncați."
[13] Aceasta este ceea ce ucenicii au făcut, și ei Mi-
au dat, de asemenea, o bucată mare.
[14]  Atunci,  eu  am  binecuvântat  pâinea  și  s-a
înmulțit  atât  de  mult  încât  noi  am avut  mai  mult
decât suficient. Apoi noi ne-am dus să ne așezăm în
jurul lacului, am înmuiat pâinea în miere, și ucenicii -
mai  ales  pe  Iuda  Iscarioteanu  -  nu  puteau  avea
suficientă pâine dulce.
[15] Această masă a durat aproximativ o jumătate
de  oră,  iar  apoi  Eu am spus:  "Acum,  noi  toți  am
mâncat  destulă  pâine  cu  miere  și  este  timpul  să
părăsim acest loc, din pădure, care este mult prea
dulce  pentru  voi  și  să  încercăm  să  ajungem  în
Galileea  înainte  de  apus,  pentru  că  aici  noi  încă
suntem în Samaria."
[16] Petru a zis: "Doamne, cu adevărat, ar fi bine să
stăm aici câteva zile și să ne odihnim puțin. Aici noi,
de asemenea, am fi în siguranță față de caracterul
nepotrivit adesea supărător al poporului, pentru că
nimeni  nu  a  descoperit  locul  acesta  înaintea
noastră. Acest  lucru  este  sigur,  deoarece  râul  de
miere este încă atât de plin că dă pe afară."
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[17]  Eu am spus:  "Este  adevărat  că  nimeni  nu  a
descoperit  acest  loc în  pădure,  dar  câțiva urși  din
această pădure l-au descoperit deja cu mult timp în
urmă, iar aceștia nu vor aștepta mult înainte ca ei să
vină. Dacă doriți să petreceți noaptea în jurul acestui
râu  de  miere  cu  astfel  de  locuitori,  atunci  cu
siguranță puteți petrece noaptea aici, dar Eu nu voi
sta în zonă în prezența acestor urși, iar eu nu vreau
să îi țin sub control cu puterea voinței Mele și să le
opresc masa lor."
[18]  Când  ucenicii  au  auzit  că  mai  mulți  urși  vor
veni,  pe  care  cei  mai  mulți  dintre  aceștia  îi
displăceau foarte mult, ei au fost imediat dispuși să
călătorească. Toată lumea și-a Înmuiat bucata sa de
pâine încă o dată în miere și s-au ridicat apoi rapid
de  la  sol,  și  noi  am  plecat  de  acolo  și  ne-am
continuat drumul nostru. Dar mai întâi a trebuit să
ne facem loc  pe  ceva  distanță,  pentru  că  înainte,
pentru a ajunge la râul nostru de miere a trebuit să
mergem în sus față de drumul circulabil.
[19] După un timp noi am ajuns cu ceva efort din
nou la drumul circulabil care era încă prin pădure, și
acolo noi ne-am mișcat din nou cu viteza vântului, și
în acest fel am ajuns deja în jumătate de oră țara
Galilei.
 

Capitolul 64 DOMNUL ÎN GALILEEA. În hanul
țărănesc

[1]  După  masa  de  miere,  ucenicii  erau  foarte
însetați, și când noi am ajuns la un han din mediul
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rural ei au vrut să bea.
[2] Cârciumarul și-a cerut scuze că în afară de niște
apă de la izvor cu apă de ploaie și lapte de oaie el nu
avea alte băuturi. Ucenicii s-au mulțumit cu laptele
de oaie pe care hangiul îl deținea din abundență, și
ei și-au stins setea cu acesta.
[3]  După  ce  ucenicii  și-au  stins  setea  lor,  și  așa-
numiții deja cunoscuți greci iudei și, de asemenea,
ucenicii lui Ioan care purtau toți bani mulți cu ei, au
întrebat prețul laptelui.
[4] Cârciumarul a spus: "Pentru cei dintre voi care
sunteți  iudei,  acesta  este  gratuit,  pentru  că  este
obiceiul meu, ca pentru un iudeu care cere pentru
prima dată în hanul meu o băutură răcoritoare, să o
primească, fără plată, dar grecii trebuie să plătească
pentru băutura răcoritoare, și anume 1 monedă."
[5] Cu toate că ei erau iudei,  iudeii greci au spus:
"Prietene,  este  adevărat  că  noi  purtăm  haine
grecești, dar noi suntem tăiați împrejur, și, astfel, noi
suntem  iudei  și  nu  greci.  Dar  acest  lucru  nu
contează. Ați cerut un așa preț mic că noi vrem să
plătim și, de asemenea, vom plăti prețul nu doar o
singură dată, ci triplu, pentru că laptele de oilor tale
a  fost  proaspăt  și  bun  și  noi  ne-am  stins  setea
noastră,  și,  prin  urmare,  tu  ne-ai  cerut  prea
puțin. Poftim, accepta banii."
[6] Atunci unul dintre grecii iudei i-a dat o monedă
de argint, care avea valoarea a 100 monezi.
[7]  Cârciumarul  și-a cerut  scuze  că  nu  putea
schimba moneda ca atare și  a  zis:  "Pentru că  voi
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sunteți, de asemenea, iudei, așa cum pretindeți și eu
vă  cred  că  întru  totul,  nu  trebuie  să  plătiți.  Prin
urmare, eu nu accept deloc monezi de la voi, și cu
siguranță nu o monedă mare."
[8]  Atunci  Eu i-am spus hangiului:  "Cel,  care  cere
prețuri atât de mici ca și tine, nu  săvârșește nici un
păcat  dacă  el  acceptă  ceea  ce  oaspeții  din  liberă
voință doresc să-i ofere."
[9] După remarca mea, hangiul a acceptat moneda
și a spus: "Atunci una va plăti pentru cealaltă. Deși
acesta  nu  este  un  drum  pe  care  să  călătorească
multe  caravane,  deoarece  călătorii  se  tem  să
călătorească  prin  pădurea  deasă  în  care  trăiesc
toate tipurile de animale de pradă și care de multe
ori o fac dificilă pentru călătorii, mai ales în timpul
iernii,  dar  primăvara  și  vara  există  totuși  călători
care  vin  de-a  lungul  acestui  drum  vechi  -  despre
care se spune că a fost construit de către filisteni - și
cu siguranță vor fi mai mulți dintre ei care ar putea
foarte bine folosi un tratament gratuit.
[10] O, dacă aș fi  avut un izvor bun pentru ferma
mea, care de altfel este destul de mare, atunci nu ar
fi  nici o lipsă de oaspeți în anumite momente, dar
toate izvoarele mele de apă de ploaie au de multe
ori  doar suficientă apă potabilă sau mai puțină de
cât  am nevoie  pentru  afacerea mea. De aceea eu
doar  rareori  poate  găzdui  străini. Uite,  această  zi
este aproape terminată, și eu aș dori cu bucurie să
vă găzduiesc pentru noapte, deoarece următorul mic
loc, un sat mic, este la aproximativ 2 ore de mers
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distanță de aici, dar eu nu am nici vin, aproape nici
pâine și nici sare. Noi cu adevărat trăim aici numai
din laptele de la oile și caprele noastre și din carnea
lor afumată. De asemenea, găinile progresează bine
aici și depun ouă multe, dar eu continuu trebuie să
iau păstori bine înarmați și curajoși în serviciu, astfel
încât turmele mele să nu aibă de suferit daune prea
mari  de  la  animalele  de  pradă. Cu  toate  acestea,
dacă vă puteți satisface cu alimente din casa mea,
atunci puteți sta aici la noapte. Am primit destui bani
de  la  voi  și  nu  vă  voi  face  o  nouă  factură
mâine. Soția mea și cele deja mari 5 fete ale mele
pot pregăti mâncarea noastră de casă foarte bine."
[11] Eu i-am spus: "Prietene, noi nu vom sta noaptea
aici, ci în micul sat din apropiere. Dar din moment ce
Eu sunt un Domn în a găsi izvoare pure și vii, vreau
să merg în jurul casei tale pentru a vedea dacă nu
pot găsi un loc unde ar putea exista un izvor bogat."
[12]  Cârciumarul a  spus:  "O,  prietene,  atunci
munca Ta va fi în van, cum, de asemenea, mai mulți
experți ai apei au făcut aici, care au căutat apă în
întreaga  mare  regiune  în  ansamblu,  și  cu  toate
instrumentele lor care ar putea detecta cu precizie
prezența unui izvor subteran, ei nu au putut găsi un
astfel de loc. Cu adevărat, Dumnezeu va trebui mai
întâi  să creeze un izvor în această regiune, în caz
contrar niciunul nu va fi găsit aici, și în apropiere de
casa mea cu atât mai puțin, pentru că eu cu toate
ajutoarele mele am răsturnat deja totul cu susul în
jos  și  nu  am  găsit  nimic  altceva  decât  moarte  și
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pietre uscate."
[13] Eu i-am spus: "Atunci, tot ce este necesar este
un mic test. Poate Eu voi reuși mai bine decât tine și
toți senzorii tăi de apă?"
[14]  Cârciumarul a  spus:  "O,  prietene,  Tu  cu
siguranță  poți  încerca,  dar  eu  am  doar  o  slabă
credință."
[15]  Eu am spus: "Acest lucru nu contează pentru
moment,  pentru  că  mai  târziu  vei  ajunge  să  ai  o
credință puternică."
[16] După aceea, Eu l-am întrebat pe care hangiu în
care loc din apropiere de casa lui, el vroia să aibă un
izvor abundent.
[17]  Cârciumarul a  spus:  "Prietene,  acesta,  de
asemenea?  Da,  dacă  Tu  ai  avea  ceva  de  genul
toiagului de păstor al lui Moise, atunci acea stâncă
mare de înălțimea a 2 oameni,  ar  fi  locul  cel  mai
potrivit. Cum piatra din deșert a trebuit să dea apă
la comanda lui Moise atunci când el a pus toiagul în
stâncă, astfel această piatră ar putea face aceasta,
de asemenea,. Dar aici  nu mai există nici  Moise și
nici  ceva  ca  toiagul  lui,  și  prin  urmare,  stânca
noastră cu siguranță nu va deveni un izvor."
[18] Eu i-am spus: "Prietene, aici, chiar înaintea ta se
află  ceva  mai  mult  decât  Moise  și  toți  profeții,  și
voința  Mea  este  mai  puternică  decât  toiagul  de
păstor al lui Moise. Uite, Eu nu voi lovi stânca cu un
toiag,  nici  măcar  nu  o  voi  atinge  cu  un  deget,  și
stânca  va  da  afară  de  la  sine  pentru  o  lungă
perioadă de timp atât de multă apă pură și cea mai
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bună  de  băut  că  tu  și  sămânța  ta  nu  veți  avea
niciodată o lipsă de apă."
[19] Apoi  Eu M-am întors la stâncă și  am zis:  "Eu
voiesc ca un întreg pârâu plin de apa cea mai pură și
mai bună să înceapă să iasă din tine și să continue
apoi să curgă încă 1.000 ani, și acesta se va usca
doar când păgânii întunecați vor distruge acest loc."
[20] La aceste cuvinte ale Mele o bucată din stâncă
s-a  desprins  în  același  moment,  și  cu  o  puternică
curgere era astfel un curs de apă puternic, care a
ieșit, astfel imediat un puternic pârâu a început să
curgă din stâncă în vale, și a făcut repede o albie de
râu pentru sine să-și continue fluxul.
 

Capitolul 65 Domnul se face cunoscut
hangiului

[1] Când a văzut cârciumarul aceasta, el a fost uimit,
iar el nu știa ce să spună.
[2] Dar Eu i-am spus: "Prietene, cum este credința ta
slabă acum?"
[3] Atunci hangiul, fiind încă complet uimit, a spus:
"O,  prietene,  în  ceea  ce  privește  credința  mea în
cuvântul Tău,  Tu mă poți face acum să cred orice
vrei Tu, și eu Te voi crede. Într-adevăr, Tu trebuie să
fi  un profet  foarte  puternic,  chiar  mai  mare decât
Moise și  Ilie. Poate Tu deja ai  făcut semne mari  în
multe locuri pentru a ridica din nou credința distrusă
în Dumnezeul  cel  adevărat  al  lui  Avraam, Isaac și
Iacov, și pentru a trezi din nou teama veche față de
Dumnezeu în inima oamenilor. Dar eu locuiesc aici
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complet izolat de toată lumea între munți, și eu nu
aud o mare parte din  ceea ce este și  ceea ce se
întâmplă în lumea mare și  largă,  și,  de asemenea
călătorii  care trec din când în când pe acest drum
vechi doar rareori își întrerup călătoria lor pentru a
sta  în  hăul  meu,  pentru  motivele  menționate
anterior, și astfel o mulțime de lucruri minunate s-ar
fi  întâmplat  deja  în  lume despre  care  nimic  nu  a
ajuns încă la urechile noastre. Ce faci Tu de fapt, în
fruntea acestor tovarăși ai Tăi? Care este scopul tău
real? Pentru că eu am impresia că Tu călătorești prin
lume numai pentru a oferi apă regiunilor fără apă."
[4] Eu am spus: "Tu ai putea fi drept în aceasta, dar
Eu sunt surprins de faptul că tu însuți, care ești un
galilean pari să nu fi auzit nimic despre Mine până
acum. Cu câțiva ani în urmă, ai venit de multe ori în
Nazaret,  orașul  în  care  Eu  am  lucrat  ca  tâmplar
pentru o lungă perioadă de timp, cu bătrânul Iosif
care este bine cunoscut pentru tine. Și  acolo tu ai
auzit tot felul de lucruri despre Mine. Nu-ți amintești
toate acestea?"
[5] Acum hangiu, fiind uimit (a rămas uimit - textul
original - făcând ochii mari) a spus: "Tu - Tu ești fiul
tâmplarului,  despre care a Nazarinenii  au spus tot
felul de povești și fabule și pe care ei l-au declarat a
fi o persoană pe jumătate nebună, ciudată? Da, da,
despre acel dulgher am auzit atât de multe lucruri cu
mai mulți ani în urmă, dar cea mai mare parte a fost
doar despre copilăria lui, pentru că așa ca un tânăr,
iar  mai  târziu  ca  un  om  matur  El  părea  să-și  fi

~ 292 ~



păstrat  doar  foarte  puțin  din  capacitățile  copilăriei
Sale. El a vorbit foarte puțin și El, de asemenea, nu a
mai efectuat nici un semn, și apoi, de asemenea, lor
nu le-a păsat prea mult despre El.
[6] Deci, Tu ești cel mai tânăr fiu al bătrânului Iosif
de la care el  a avut mari  așteptări,  dar în care el
însuși  în  cele  din  urmă a  început  să  se  îndoiască
pentru că Tu ai devenit aproape complet mut și cu
greu ai mai făcut vreun semn. Ah, acum o mulțime
de lucruri  devin  clare  pentru  mine,  pe  care  Eu  în
trecut nu le-aș fi  crezut  niciodată. Dar acum mi-ar
plăcea cu bucurie ca mai întâi să aud din gura Ta
care este scopul  călătoriei  tale,  și  acum eu foarte
mult  doresc  ca  voi  toți  să  stați  cu  mine  în  seara
aceasta."
[7]  Eu  i-am spus:  "Uite,  în  curând,  când  Mă  voi
întoarce de unde am venit, discipolii Mei vor fi trimiși
în  toată  lumea  și,  în  Numele  Meu  vor  proclama
oamenilor  ceea  ce  au  învățat  de  la  Mine,  și  apoi
scopul  călătoriei  pe  care  o  fac  acum  va  fi  făcut
cunoscut.
[8] Oricine va crede în Mine și cuvântul Meu și va
acționa în conformitate cu acesta, din adâncul ființei
sale râuri de apă vie vor curge, și  el  nu va mai fi
însetat deloc, pentru că el va avea viața veșnică, în
adevăr și în spiritul întregii iubiri a lui Dumnezeu în
el însuși.
[9] Este ușor a porunci unei stânci să permită apei
naturale să curgă din ea, dar pentru că oamenii au
devenit în mintea și în inima lor acum mult mai duri
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decât  această  piatră  din  care  apa  se  revarsă  la
cuvântul Meu, este mult mai greu a aduce oamenii
în punctul de a lăsa apa vieții să curgă în adâncul
ființei  lor,  -  apa,  care  este  adevărul  etern  în
Dumnezeu și care vine acum la oameni în cuvânt.
[10] Atunci când, de asemenea, aceasta va veni la
voi  în  cuvânt,  atunci  credeți  și  acționați  în
consecință, atunci veți deveni un izvor în Împărăția
lui  Dumnezeu,  cu  care  mulți  dintre  cei  care
însetează  pentru  adevărul  pentru  viața  veșnică  a
sufletului lor, vor putea să se învioreze. Prin aceasta
Eu Ți-am explicat scopul călătoriei Mele.
[11] Tu de asemenea, ai dorit ca Eu să stau în casa
ta pentru noaptea care se apropie  rapid. Cu toate
acestea, această dorință Eu nu ți-o pot acorda acum,
pentru că iată, ziua va dura încă 1 oră, iar Eu trebuie
să  lucrez  atât  timp  cât  durează  ziua. Înainte  de
apusul  de  soare  astăzi  există  încă  o  lucrare
importantă, care Mă așteaptă, și de aceea trebuie să
călătorească imediat cu ucenicii Mei. Dar amintiți-vă
ce  v-am  spus  acum,  pentru  că  timpul  va  veni  în
curând în care tu, împreună cu întreaga ta familie,
veți prețui aceasta mai mult decât toate comorile din
lume."
[12] Atunci Eu am dat un semn pentru ucenici pentru
a se despărți și să ne continuăm călătoria noastră, și
noi ne-am pregătit și am plecat imediat.
[13] Cârciumarul ne-a escortat câteva sute de pași,
Mi-a mulțumit  pentru fapta bună miraculoasă care
am făcut-o pentru el și el Mi-a cerut să Mă întorc la
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el cât mai curând posibil și să rămân mai mult timp
cu el decât de data aceasta.
[14] Și  Eu i-am spus: "Prietene, cum Mă vezi acum,
nu Mă vei mai vedea din nou, dar, atunci când vei fi
instruit de către discipolii Mei despre Mine și voința
Mea și  vei  crede în numele Meu, voi  veni  la te în
spirit și, de asemenea, voi sta cu tine și în tine. Tu
încă nu poți înțelege acest lucru acum, dar când se
va întâmpla, de asemenea, vei înțelege acest lucru."
[15] După aceste cuvinte, hangiul a spus la revedere
și fiind în gânduri profunde el s-a întors acasă. Noi în
liniște ne-am continuat drumul nostru pe o creastă
de munte liberă și ne-am uitat în toate direcțiile, la
mediul foarte pitoresc.
[16]  Atunci  când hangiul  a ajuns acasă în curând,
întregul  său  personal,  de  aproximativ  40  de
persoane în total, se uitau cu mare uimire și mirare
la stânca din care acum apa curgea din belșug, și au
întrebat  hangiul,  cine eram Eu de fapt și  cum am
putut face pentru a permite unei astfel de ape pure
și atât de multă să curgă din stâncă.
[17] De și hangiul le-a spus tot ce a văzut și a auzit,
oamenii lui nu au înțeles nimic despre aceasta.
[18] Cu excepția unui cioban foarte simplu care a
adus o turmă de oi acasă și care le-a adăpat imediat
la izvorul proaspăt, a spus: "Voi ghiciți, întrebați și
căutați tot felul de lucruri, iar adevărul este atât de
evident aici. Cineva care poate face ceva numai prin
Cuvântul Său, ceea ce nici o ființă umană nu poate
face, trebuie să fie umplut cu Spiritul lui Dumnezeu,
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pentru  că  numai  Dumnezeu  poate  realiza  așa
ceva. Și,  din  moment  ce  Dumnezeu  a  dat  casei
noastre o mai mult decât mare milă cu acest lucru,
ar  trebui  acum să-i  mulțumim,  de  asemenea,  mai
întâi, Lui și să lăudăm numele Lui cel mai glorios, și
mâine ar trebui să mergem imediat la muncă acolo
jos, unde deja o câmpie largă este foarte adâncă în
sine, și să facem un iaz, în care apa care curge de
aici se poate aduna și în unde va fi mai ușor pentru
noi să adăpăm turmele noastre decât aici, unde apa
curge prea repede de la stâncă la vale."
[19]  Ei  l-au  lăudat  toți  pe  păstor  datorită  ideii  lui
bune și sfatul său, și unele ajutoare au luat imediat
târnăcoape,  lopeți  și  topoare,  și  într-o  oră,  ei  au
reușit să facă fluxul de apă să curgă până în valea
anterior menționată unde trebuia să se adune, și în
termen  de  câteva  zile  toată  valea,  care  consta
numai  din  pietre  goale,  a  fost  schimbată  într-un
adevărat  lac  de  care  mai  târziu  călătorii  au  fost
extrem  de  surprinși  pentru  că  în  vremurile
anterioare  au  evitat  această  regiune  datorită  în
principal lipsei de apă vara.
[20] La scurt timp au venit mulți călători pe vechiul
drum, iar hangiul a devenit în curând atât de bogat
că  în  loc  de  fostul  mic  han,  care  era  greu  de
observat,  el  a  construit  unul  mare,  și  el  a  avut
întotdeauna  mulți  oaspeți. Mulți  au  călătorit,  de
asemenea, la acel loc, datorită poveștii  miracolului
care s-a răspândit rapid în împrejurimi, și rămâneau
apoi câteva zile în acest han.
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[21] Cârciumarul a devenit mai târziu, de asemenea,
un propovăduitor important al evangheliei Mele după
ce a fost bine instruit de către ucenicii Mei.
[22]  Aceasta  este  o  completare  a  ceea  ce  este
memorabil de menționat.
[23] Și astfel noi ne vom întoarce înapoi la noi.
 

Capitolul 66 Vindecarea celor 10 leproși
[1]  După  mai  puțin  de  o  oră  noi  am  ajuns  în
apropierea unui mic sat sau a unui loc de piață, și
acolo, 10 de oameni au venit la noi, care sufereau de
o  boală  leproasă  rea. Toți  au  venit  din  apropierea
Nazaretului și au trebuit să stau deja pentru un an
întreg, în aer liber, deoarece nimeni nu a vrut să-i
găzduiască  într-un  han,  și,  de  asemenea,  nici  un
medic nu-i putea ajuta.
[2] Când ei au ajuns foarte aproape de Mine, cei 10
M-au recunoscut  și, de  asemenea,  pe  o  parte  din
ucenicii Mei. Ei s-au oprit, a ridicat glasul lor și au
spus: "O, Isus, dragă Învățătorule, noi Te cunoaștem
pe Tine și puterea Ta dumnezeiască, miluiește-ne pe
noi, pentru că noi, nu numai că de multe ori suferim
dureri, care sunt greu de suportat, dar toată lumea
fuge departe de prezența noastră."
[3] Eu le-am zis: "Fie ca credința voastră să vă ajute.
Întoarceți-vă acum din nou în mica piață și arătați-vă
unui preot care este, de asemenea, un medic (ceea
ce preoții iudei, de obicei, își imaginează a fi), și el
vă va da un certificat  valabil  pentru lume care va
spune  că  sunteți  acum  complet  curați. Dar  apoi
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plecați  și  fiți  utili  oamenilor  prin  lucrul  mâinilor
voastre,  și  să  nu  mai  păcătuiți,  ca  ceva  mai  rău
decât până acum să nu se întâmple cu voi, pentru că
păcatul  desfrâului  aduce  astfel  de  necazuri
trupului. Acum  mergeți  și  faceți  ceea  ce  v-am
poruncit."
[4] Atunci oamenii  purificați  s-au grăbit  din nou la
piață și au mers la un preot, s-au arătat lui și i-au
cerut să le dea un certificat.
[5]  Și  preotul  s-a  uitat  la  ei,  a  văzut  că  ei  erau
complet curați și le-a dat, în schimbul unui mic dar –
așa  cum  era  obiceiul  -  la  fiecare  dintre  ei  un
certificat personal, care consta dintr-o foaie mică de
piele  de  măgar  lui  care  a  fost  făcut  netedă  și
marcată cu o stea.
[6] Cu acest certificat, ei s-au dus la un han, și după
ce au arătat certificatul menționat au fost acceptați
ca invitați în han, fără nici o obiecție.
[7]  Unul dintre ei a spus, totuși, foștilor săi colegi
de suferință:  "Ascultă,  acel  drag Învățător Isus din
Nazaret ne-a eliberat de nenorocirea noastră gravă,
prin miraculoasa Sa putere dumnezeiască. De aceea,
eu consider că este de datoria noastră ca mai întâi
să ne întoarcem imediat, să mergem să-L întâlnim și
să ne exprimăm încă o dată mulțumirile noastre față
de El."
[8] Atunci ceilalți au spus: "Ai dreptate, dar soarele
a apus deja și începe să se întunece, iar El nu va sta
acolo acum așteptând în afara pieței până când noi
vom veni înapoi și ne vom exprima Lui mulțumirile
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noastre pe cale orală. Noi Îi mulțumim Lui în inima
noastră, și El, care, de asemenea, știe ce gândește o
persoană, nu va ține împotriva noastră, dacă nu vom
merge să-L întâmpinăm în locul unde El probabil nu
mai poate fi găsit."
[9]  Dar  unul  a spus:  "Dacă  dragul  Învățător  Isus
cunoaște gândurile oamenilor,  de asemenea, de la
distanță, așa cum noi deja am experimentat cu El,
atunci El va ști, de asemenea, că eu voi reveni acum
la locul unde am fost curățat, să-I dai acolo onoarea
care îi este datorată - indiferent dacă El va fi sau nu
acolo."
[10] Ceilalți au spus: "Trebuie să faci ceea ce pare
bun  și  drept  pentru  tine.  Noi  însă  credem  că  nu
acționăm în mod greșit atunci când facem ceea ce
pare bun și drept pentru noi."
[11] Apoi cei 9 au intrat în han, dar unul s-a întors la
locul unde a fost curățat și în care Eu încă stăteam
datorită  serii  plăcute. Când  a  venit  la  Mine,  el  a
simțit o mare bucurie că el încă Mă putea întâlni în
același loc în care cu jumătate de oră în urmă, a fost
curățat de lepra rea împreună cu ceilalți 9.
[12] Deodată el a căzut cu fața la pământ înaintea
Mea,  și  L-a  lăudat  pe  Dumnezeu  cu  glas  tare
(leprosul vindecat): O, Isuse, dragă, bun Învățător,
Fiu al veșnicului viu Dumnezeu, care ești una cu El în
natură  și  Ființă,  și  prin  urmare,  poți  face,  de
asemenea,  tot  ceea  ce  Tatăl  poate  face,  Îți
mulțumesc și  Te  laud că ai  arătat  o  milă  atât  de
mare pentru mine și, de asemenea, celorlalți, colegi
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ai mei de suferință. Onoare, glorie și laudă Ție la fel
de mult ca Tatălui din Cer, care a venit în Tine, Fiul
Său, la noi săracii păcătoși pentru a îndeplini ceea ce
El cu credință și în mod deschis a promis prin gura
patriarhilor și a profeților. O, poate dragostea, mila și
compasiunea Ta să rămână mereu cu noi, și să facă,
o Isuse, de asemenea, orbul spirit să vadă aceasta."
[13]  Eu I-am spus: "Ridică-te, căci credința ta mare
te-a ajutat. Tu ești un samaritean și M-ai recunoscut,
și tu ai venit și ai dat slavă lui Dumnezeu așa cum se
cuvine. De aceea, tu,  de asemenea, vei  rămâne în
dragostea Mea. Dar ce este cu ceilalți 9? Nu au fost
ei, de asemenea, curățați la fel ca tine? Și dacă au
fost curățați, atunci de ce nu au venit cu tine pentru
a  da  slavă  lui  Dumnezeu,  la  fel  ca  tine? Nu  este
nimeni  altcineva  în  afară  de  tine,  care  s-a  întors
pentru  a  da  onoarea  Celui  care  l-a  făcut
sănătos? Deci,  un  străin  știe  mai  bine  ce  se
datorează  lui  Dumnezeu  decât  cei  care  se  lasă
onorați  ca  și  copii  ai  lui  Dumnezeu. Prin  urmare,
această onoare va fi în curând luat de la copii și va fi
dată străinilor."
[14] Samariteanul a îngenuncheat din nou înaintea
Mea  pe  pământ  și  Eu i-am spus  încă  o  dată,  cu
cuvinte prietenoase: "Ridică-te acum complet și du-
te la han, pentru că credința ta te-a ajutat. Cu toate
acestea,  spune, de asemenea, tovarășilor  tăi,  care
sunt iudei, ceea ce Eu ți-am spus."
[15] Apoi, cel vindecat complet s-a ridicat și a mers
la han, și acolo i-a întâlnit pe tovarășii săi, care cu
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poftă mâncau pâine și beau vin.
[16] Când el  a venit  la ei,  ei  l-au întrebat imediat
dacă el încă a fost capabil să Mă găsească undeva.
[17] Și el le-a spus foarte serios și deschis ceea ce
Eu i-am spus.
[18] Apoi, cei 9 au fost cuprinși de teama ca ar putea
cădea din nou în boala leprei. Atunci ei nu au mai
mâncat și  nu au mai băut și  au regretat că ei,  de
asemenea, nu au făcut ceea ce a făcut samariteanul.
[19] Curând după aceea, Eu am venit cu ucenicii Mei
și  ne-am așezat  în același  han. O cameră mare,  a
fost  imediat  repartizată  nouă,  iar  hangiul  însuși,
care,  de  asemenea,  era  mai  mult  un  samaritean
decât  un  evreu,  ne-a  întrebat  dintr-o  dată  ce  am
vrea să mâncăm și să bem.
[20]  Și  Eu  am zis:  "Doar  dă-ne ceea ce ai,  și  noi
aceasta vom mânca."
[21] Atunci hangiul a poruncit slujitorilor lui să aducă
imediat  pâinea  și  vinul,  iar  mai  târziu  un  număr
drept de pești va fi bine pregătit pentru noi.
[22] Așa cum hangiul a ordonat, așa s-a făcut.
[23] În timp ce noi mâncam cu poftă pâinea și beam
vinul  de  ceva  timp,  personalul  era  atras  de
curiozitate de noi cu scopul de a vedea și a auzi cine
eram și de unde am venit. Dar când ne-au văzut și-
au  dat  seama  că  noi  cu  siguranță  trebuie  să  fim
aceeași  prin  care  au  fost  curățați  cei  10  leproși,
deoarece  aceștia  au  dat  o  descriere  precisă  a
noastră  înainte,  și  astfel  slujitorii  ne-a  recunoscut
curând ca salvatorii miraculoși.
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[24]  Acesta  a  fost,  de  asemenea,  imediat  spus
cârciumarului,  și  astfel  el  ne-a  acordat,  de
asemenea,  atenție  imediat  și  a  întrebat  despre
situația noastră și  munca noastră. El  a venit  să se
așeze la masa noastră, a luat, de asemenea, pâinea
și vinul și a întrebat unul dintre ucenicii Mei, dacă noi
am fost, probabil, aceiași oameni printre care exista
un  nume Isus  care  i-a  curățat  complet  pe  cei  10
leproși numai cu puterea cuvântului Său.
[25] Ucenicul, al cărui nume era fost Iacob cel mic,
a  spus  însă:  "Acolo  la  capul  mesei  stă  Domnul.
Întreabă-L, atunci El vă va da răspunsul corect."
[26]  Atunci  hangiul a  venit  imediat  la  Mine  și  a
spus:  "Ascultă,  Prietene,  ești  Tu,  acel  Mântuitor
minunat, care în afara pieței i-a curățat pe cei 10 de
lepra  lor  rea  doar  prin  puterea  și  tăria  cuvântului
Său?  Ești  Tu  acum  deja  cunoscutul  Isus  din
Nazaret?"
[27] Eu i-am spus: "Aduceți-i aici, pe cei care v-au
spus aceasta. Ei vă vor spune cu siguranță din nou,
dacă Eu sunt Acela."
[28] Atunci hangiul a plecat imediat și i-a adus pe
câțiva dintre cei care au fost curățați la noi, și dintr-o
dată  au  spus  cu  o  singură  voce  (cei  vindecați):
"Da, da, acesta este Cel care ne-a demonstrat nouă,
celor nerecunoscători, acea mare milă.
[29]  Și  acum,  de  asemenea,  cei  9,  care  nu  s-au
întors înainte, au căzut jos înaintea Mea, și Mi-au dat
onoarea.
[30]  Dar  Eu le-am spus:  "Din  moment  ce  ați  fost
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conduși la Mine de frica cum că ați putea fi afectați
din nou de lepră, voi ați ajuns acum, de asemenea,
să-I dați lui Dumnezeu onoarea. Acesta vă va fi iertat
de  data  aceasta  dar  și  veți  rămâne  curați,  dar  în
viitor,  binecuvântarea  Mea  nu  va  rămâne  cu  cei
care, după ce au primit mila sunt prea leneși pentru
a  da  onoarea  de  a  Aceluia  de  la  care  au  primit
mila. Acum ridicați-vă și mergeți, și de acum încolo
să nu mai păcătuiți."
[31] Apoi, cei care au fost curățați s-au ridicat, au
mai dat o dată mulțumiri și s-au dus din nou în sala,
care le-a fost atribuit acestora.
[32] Acum, hangiul știa cu cine are de-a face. El a
devenit dintr-o dată plină de respect pentru Mine, a
plecat  din  încăpere  și  s-a  dus  la  bucătărie  și  a
comandat bucătăreselor lui să pregătească peștele
cel mai bun, lucru care, de asemenea, s-a întâmplat.
 
Capitolul 67 Unii farisei și cărturari îl ispitesc

pe Domnul 
[1] În timpul serii toți fariseii, rabinul și un cărturar,
care  aveau  un  birou  în  această  piață  erau,  de
asemenea, în acest han, și  hangiul  i-a informat cu
privire  la  aceasta,  presupunând  că  Îmi  va  oferi  o
companie  plăcută  prin  aceasta,  pentru  că  Eu,  Cel
care  i-am  curățat  înainte  pe  cei  10  leproși  de  la
boala lor într-un mod miraculos, eram, de asemenea,
acum  oaspetele  său  și  eram  împreună  cu  câțiva
însoțitori în sala mare de mese.
[2]  Când fariseii,  scribul  și  rabinului au  auzit
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aceasta de la hangiu, ei s-au ridicat imediat de la
masa lor și au spus, printre altele: "Bine, noi Îl vom
testa pentru  a  vedea dacă este  adevărat  ceea ce
este  cunoscut  despre  El  în  lung  și-n  lat  și  chiar
printre neamuri. Ei spun că El este Mesia cel promis
iudeilor și care va stabili Împărăția lui Dumnezeu pe
Pământ. Vom vedea cum va sta El înaintea noastră."
[3] Deci cu aceste intenții și escortați de hangiu ei
au venit la noi, în sala mare de mese, au comandat
imediat  o  masă  să  le  fie  așezată  pentru  și  din
abundență cel mai bun vin și cea mai bună pâine și
pești bine pregătiți și încă alte alimente să fie puse
pe ea. Când masa a fost bogat aprovizionată, pentru
marea satisfacere a burților lor mari, ei s-au dus să
se așeze și au arătat prin cuvintele și gesturile lor că
ei se ocupau de acest loc.
[4]  Cu  toate  acestea  noi  ne-am  comportat  foarte
indiferent în fața lor ca și cum am fi observat cu greu
că  ei  s-au  instalat  în  sala  noastră  de  mese. Am
mâncat și am băut și am vorbit despre lucruri foarte
normale. Peștii au fost, de asemenea, puși acum pe
masa noastră și noi am început să-i mâncăm.
[5]  Fariseii  au  observat  că  noi  am  mâncat  peștii
nobili cei mai scumpi și că în afară de faptul acesta
am  băut,  de  asemenea,  cel  mai  bun  vin. Atunci,
unul dintre farisei s-a întors la hangiu și a spus:
"De ce noi nu am avut, de asemenea, aceste tipuri
de pești pregătiți pentru noi? Suntem, noi poate, mai
puțin importanți decât acești galileeni dintre care noi
îi cunoaștem pe mai mulți dintre ei foarte bine?"
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[6] Cârciumarul a spus: "Mai puțin sau nu, aceasta
nu face nici o diferență pentru mine. Orice cineva a
comandat,  asemenea,  el  primește. Ceea ce voi  ați
comandat, de asemenea, se află pe masa voastră,
dar  dacă  doriți,  de  asemenea,  pești  nobili,  atunci
este  încă timp să  fie  pregătiți  pentru  voi,  atât  de
mulți, după cum doriți."
[7] Dar fariseii  știau că aceste tipuri de pești  erau
foarte  scumpe  și  că  hangiul  întotdeauna  se  lasă
plătit foarte bine pentru aceasta, și, prin urmare ei
nu au comandat nici un pește nobil. Dar, cu scopul
de  a  explica  avariția  fariseilor,  unul  dintre  ei a
spus: "Dacă nu putem fi primii a avea aceste tipuri
de pești,  atunci,  de asemenea,  nu vrem să fim al
doilea care să-i aibă."
[8] Cârciumarul a spus: "Poți să spui ce vrei acum,
acest  lucru  nu mă tulbură,  cât  de  puțin.  Cine  mă
poate forța să dau ceea ce vreau cuiva care doar a
dorit  să  mănânce  ceva,  fără  a  specifica  din  ce
alimente ar trebuit să constea acestea, și  cine îmi
poate porunci să pun altceva pe masă decât ceea ce
el în mod clar a dorit? Pe scurt,  cu mine contează
principiul antic: "tuturor al său."
[9] Fariseul a spus: "Tu ai dreptate, în acest sens, și
noi nu avem obiecții, dar este ciudat din partea ta,
din moment ce nu ai exact reputația de a fi un om
generos, care tocmai cu acești galileeni ești atât de
bine  -  dispus  în  timp  ce  toți  aceștia  nu  sunt  de
departe,  și  există,  de  asemenea,  întrebarea  dacă
aceștia vor fi în măsură să te plătească pentru acești
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pești scumpi."
[10] Cârciumarul a  spus:  "De  asemenea,  faptul
acesta  nu  este  niciun  motiv  de  îngrijorare  pentru
tine. Oamenii ca tine sunt pentru mine cu adevărat
nimic  excepțional,  dar  oameni  ca  Mântuitorul  Isus
din Nazaret pe care tu Îl cunoști, care, prin puterea
cu adevărat miraculoasă a cuvântului și voinței Sale
poate vindeca într-un moment 10 bărbați  de lepra
cea mai rea și să fie complet sănătoși, și cărora voi
le-ați dat cu greu în urmă cu o oră certificatul scris,
sunt cu siguranță extrem de excepționali și de fapt
nu au mai existat până acum. Și, prin urmare, toată
lumea va înțelege bine cu siguranță că, din voință
liberă, această considerație pe care aceștia o merită
ar trebui să le fie acordă acestora."
[11] La această contra observație excelentă fariseii
nu au știut  ce  să răspundă și  ei  au încercat  să-și
salveze fața lor  cu un aspect  bun,  deși  în  interior
erau plini  de  răutate. Au mâncat  și  au  băut  acum
foarte considerabil, și noi am făcut același lucru și nu
ne-a păsat ce făceau fariseii nemulțumiți sau ce fel
de cuvinte vorbeau între ei.
[12] Dar, când vinul i-a înfierbântat foarte mult pe
farisei  și  au  încercat  să  înceapă  un  argument  cu
Mine,  scribul s-a ridicat,  a venit  fără rușine stând
înaintea Mea, și a zis: "Învățătorule, spune-ne, cu ce
putere faci Tu aparentele minuni?"
[13] Eu am spus: " Acest lucru Eu cu siguranță vreau
să ți-l spun - dar mai întâi ar trebui să-Mi răspunzi tu
la  întrebarea  Mea.  Spune-mi:  au  fost  predica  și
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botezul lui Ioan rânduite de Dumnezeu sau a fost pur
și simplu o lucrare a oamenilor?”
[14]  Acum,  scribul  nu  a  știut  ce  să-Mi  răspundă,
pentru că el credea: Dacă spun: "Au fost rânduite de
Dumnezeu", atunci El îmi va spune: „Atunci de ce nu
l-ați crezut?" și dacă eu spun: "Au fost pur lucrarea
oamenilor",  atunci  vom avea  în  curând  hangiul  și
mâine  întreaga piață  împotriva  noastră,  pentru  că
toți  l-au privit  pe Ioan ca pe un profet care a fost
trezit de Dumnezeu.
[15]  Numai  după  un  timp  el  (scribul)  a spus:
"Învățătorule,  aceasta cu adevărat  nici  unul  dintre
noi știe, și astfel eu nu îți pot răspunde cu da sau
nu."
[16]  Eu am spus: "Atunci, de asemenea, Eu nu pot
să vă spun din ce putere fac miracole Mele, și așa
suntem noi  la  fel  de drepți  unul  cu altul  la  fel  ca
înainte."
[17] Apoi, era de asemenea, un fariseu care a venit
la Mine și  a spus: "Învățătorule,  noi  am auzit  deja
multe  lucruri  despre  Tine,  iar  printre  ele,  de
asemenea,  că  prin  Tine  va  fi  stabilit  Regatul  lui
Dumnezeu. Prin faptele tale Tu mărturisești pentru
Tine că Tu ești cel pe care toți iudeii îl așteaptă, pe
baza  promisiunii  străvechi. Uite  noi,  de  asemenea,
vrem să credem în Tine, dar spune-ne cum și când
Împărăția lui Dumnezeu va veni printre oamenii de
pe acest Pământ."
[18] Eu am spus: "Cu siguranță nu în modul în care
îți imaginezi."
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[19] Acum, scribul a spus: "Dar atunci cum?"
[20]  Eu am spus: "Împărăția lui Dumnezeu va veni,
fără nici o pompă și splendoare exterioară, și nu se
va spune: "Uite, este aici", sau "este acolo", pentru
că  Împărăția  lui  Dumnezeu  nu  este  o  împărăție
materială,  ci  una  spirituală,  pentru  că  Dumnezeu
este în Sine Însuși Spiritul cel veșnic, original și cel
mai pur, și Împărăția Lui, prin urmare, de asemenea,
nu  este  dată  pentru  trup  și  stabilită  pe  acest
Pământ, ci pentru sufletul și spiritul trupului. Sufletul
și  spiritul  sunt,  totuși,  în interiorul  omului  și  nu în
afara lui, și astfel Împărăția lui Dumnezeu este doar
în interiorul omului, și când va veni la om, el o va
simți doar în el însuși și nu în afara lui."
[21] La acest răspuns al Meu fariseii nu au știut ce
să-Mi răspundă, și s-au întors la masa lor.
[22] Cârciumarul în secret era bucuros că am închis
gura fariseilor, și el a lăsat vinul nou, de primă clasă,
să fie pus pe masa noastră și mi-a zis: "Mâncați și
beți cât de mult doriți, pentru că nota de plată este
pentru mine de data aceasta."
[23] Și noi am mâncat și am băut foarte veseli.
[24] Când fariseii au văzut aceasta, ei au fost chiar
mai  jigniți  și  au  spus  cu  voce  tare  între  ei:  "Iar
aceasta ar trebui să fie Mesia trimis de Dumnezeu în
această lume! Ce lacomi și bețivi sunt El și ucenicii
Săi! Și în plus noi știm că El se asociază cu vameșii,
păgânii și alți păcătoși și își mănâncă pâinea Lui cu
mâinile  nespălate,  și  nu  contează  cât  de  multe
minuni  face El,  un scrib  adevărat  și  fariseu nu va
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crede în El!"
[25] Atunci  hangiul a spus: "Lui cu siguranță Îi va
păsa foarte puțin de aceasta. Dacă El este Domnul -
și aceasta, de asemenea, eu cred acum - atunci El,
care  este  în  El  Însuși  Spiritul  cel  mai  perfect  din
Dumnezeu,  nu  va  trebui  să  se  conformeze
instituțiilor noastre lumești, ci noi înșine ar trebui să
ne conformăm cu cele El ni le va da."
[26]  Fariseii au spus:  "Ceea ce ne spui  să nu ne
irită,  pentru  că  noi  știm  că  ești  mai  mult  un
samaritean  decât  un  iudeu.  Noi  suntem  iritați  de
faptul  că  El,  prin  învățătura  Sa  și  faptele  Sale,
seduce  mulți  iudei  și  pretinde  a  fi  ceva  ce  El  nu
poate fi, deoarece, în multe privințe, El nu ține Legea
lui Moise."
[27]  Apoi  Eu m-am ridicat  în  picioare,  cu  o  față
serioasă și am spus: "Cu cine voi compara acest tip
de  oameni  degenerați?  Ioan  a  mâncat  și  a  băut
aproape  nimic  altceva,  cu  excepția  lăcustelor  și  a
mierii  sălbatice  și  a  dus  o  viață  strictă  a
penitență. Apoi  ei  au  zis:  "Ce  este  acest  om  un
pretendent și un ipocrit. Dar acest lucru ei l-au spus
pentru  că  Ioan  le-a  arătat  ateismul  lor  complet  și
păcatele nenumărate, și din acest motiv au planificat
să-l  aducă  Irod  în  punctul  în  care  să-l  arunce  în
închisoare și să-i taie capul.
[28] Eu mănânc și să beau, nu mă comport ca un
extremist sau ca o persoană supărată și întâmpin pe
fiecare într-un mod prietenos. Eu ajut pe toți cei care
vin la Mine, cred în Mine, și-Mi cer ajutorul, iar apoi
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ei spun: "Ce este omul acesta un bețiv și un mare
mâncător și un prieten al păcătoșilor, colectorilor de
taxe și păgânilor, și El nu ține Legile lui Moise."
[29] Dar despre atunci când ei învață: "Dacă faceți o
jertfă va fi mult mai util pentru voi decât dacă voi i-
ați onora pe tatăl și pe mama voastră." Nu înlătură ei
poruncile  lui  Dumnezeu  cu  aceasta  și  chinuie
oamenii  cu reguli  pe care ei  le-au inventat  pentru
marele beneficiu al burților lor? De aceea, mai târziu,
cu atât mai mult osânda va veni peste ei. Ei au pus
încărcătură insuportabilă  asupra poporului,  în  timp
ce ei înșiși nu o ating cu degetul mic. Pentru daruri
mari le promit să țină rugăciuni lungi care apoi sunt
murmurate în fața ochilor oamenilor înșelați și orbi
într-o manieră dezgustătoare fără inimă și inutilă de
către slujitorii lor subordonați. Nu sunt ei atunci la fel
ca oamenii care îngrijesc țânțari și în schimb pentru
aceasta înghit cămile?
[30] Da, da, cu toate că ei își mănâncă pâinea lor cu
mâinile  spălate,  în  schimb inima lor  este  plină  de
mizerie și de murdărie. Prin urmare, acestea arată,
de  asemenea,  ca  niște  mormintele  îngrijite  și
elegante, vopsite în alb, care sunt în interior pline de
putrezire  și  duhoare. Pentru  că  a  mânca  pâine  cu
mâinile  nespălate  nu  spurcă  pe  om -  și  cel  puțin
atunci când nu există nici o posibilitate de a se spăla
pe  mâini  înainte  de  a  mânca  pâinea,  ceea  ce  se
întâmplă de multe ori - dar, minciuna, înșelăciunea,
gelozia,  avariția,  lăcomia  și  mândria,  ura,  furia,
orgia,  curvia,  desfrâul,  adulterul  și  negarea  lui
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Dumnezeu în  om întinează întregul  om și-l  fac  un
copil al Iadului."
[31] Atunci când Fariseii au auzit aceasta de la Mine
au devenit foarte furioși, s-au ridicat de la masa lor
și au părăsit sala, ceea ce a fost foarte plăcut pentru
noi toți.
[32]  Cârciumarul  a  venit  la  Mine  și  nu-Mi  putea
mulțumi îndeajuns că am aruncat adevărul direct în
fața fariseilor, și, de asemenea, toți discipolii Mei M-
au lăudat.
[33] În cele din urmă  hangiul a spus: "Doamne și
Învățătorule,  cred  că  aceste  cuvinte  ale  tale  vor
aduce unul sau altul dintre acești farisei la o părere
mai bună despre tine?"
[34]  Eu am spus: "Voi veți  albi mai ușor 10 Mauri
decât ca unul din acești ipocriți să se pocăiască și să
facă penitență. Atunci când avariția, gelozia și poftă
de  putere  sunt  prea  adânc  înrădăcinate  în  om,
atunci  ei  cu  greu  pot  deveni  cu  adevărat  mai
buni. Dar  îi  vom  lăsa  să  se  înmulțească  între  ei,
mâine este o altă zi în care va fi ceva de făcut."
 
Capitolul 68 Domnul vindecă slujitorul bolnav

al hangiului
[1]  Dar tu  ai  un slujitor  bolnav care este favoritul
tău, pentru că el întotdeauna te-a slujit  în cel mai
loial și plin de zel mod și care nu se poate ridica din
patul său de bolnav deja de 1 an, deoarece el este
afectat de gută. Dacă vrei și crezi, Eu pot să îl ajut."
[2] Cârciumarul a spus: "Doamne și Învățătorule,
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dacă Tu dorești să îmi arăți mila aceasta, eu vreau
să fac tot ceea ce vrei să fac pentru tine."
[3]  Eu i-am spus: "Atunci se va întâmpla în funcție
de credința ta. Du-te și vezi dacă ajutorul este încă
în dureri."
[4] Atunci hangiul a mers imediat în camera în care
era slujitorul bolnav ajutor, și a văzut că slujitorul era
sănătos, iar el i-a spus hangiului că el a avut în mod
clar  impresia  că era un fulger  în  jurul  lui,  și  după
aceea  într-o  singură  clipă  toată  durerea  și
slăbiciunea l-au lăsat, atât de mult încât acum el a
vrut  imediat  să  se  ridice  din  patul  său  de
bolnav. Dumnezeu  trebuie  să  fi  făcut  o  minune
pentru el.
[5]  Cârciumarul a  spus:  "Tu cu siguranță  te  poți
ridica acum și apoi să vi în sala mare. Acolo Îl vei
vedea  pe  Cel  care  te-a  făcut  în  mod  miraculos
sănătos."
[6] Slujitorul a făcut repede ceea ce hangiul i-a spus
să facă, iar acesta din urmă a venit cu o inimă foarte
recunoscătoare imediat înapoi la noi.
[7] Când hangiul a venit la noi din nou și-a exprimat
mulțumirile  lui  pentru  Mine,  slujitorul  vindecat  a
venit, de asemenea, repede după el, și împreună cu
el  au  venit,  de  asemenea,  alți  slujitori  ai  casei  și
servitori și servitoare, și au întrebat care din noi a
fost Cel care l-a vindecat în mod miraculos slujitorul
șef de gută lui.
[8]  Cârciumarul arătând cu mâna spre Mine și  a
spus:  "Acest  Dumnezeu-Om  de  aici,  despre  care
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trebuie să spun că nici unul dintre noi nu este câtuși
de puțin vrednic ca El să fi venit la noi și să treacă
de  ușa  casei  mele.  Mulțumiți-I  Lui,  voi  toți  pentru
toată  milă  pe  care  El  ne-a  dat-o,  și  oferiți-I  Lui
întotdeauna onoarea înaintea tuturor oamenilor."
[9] După aceste cuvinte, hangiul a îngenuncheat la
picioarele Mele imediat, Mi-a mulțumit și M-a lăudat
cu  voce  tare. Apoi,  de  asemenea,  ceilalți  din
personal  au  făcut  același  lucru,  slujitorii  și
servitoarele, ceea ce a provocat un zgomot mare în
casă  care  putea  fi,  de  asemenea,  auzit  de  către
farisei,  deși  camera  lor  era  departe  de  sala
noastră. Și  unul  dintre  ei  a  venit  să  vadă  ce  se
întâmplă.
[10] Când a auzit că am vindecat complet de gută
slujitorul,  și  în  ce  mod,  el  s-a  iritat  și  a  zis
cârciumarului  pe  care  l-a  chemat  (fariseul):
"Ferește-te de acest agitator al poporului, pentru că
dacă El  face aceste  minuni,  cu ajutorul  căpeteniei
diavolului  sau  cu  un  alt  tip  de  vrăjitorie,  care,
probabil, El a învățat-o de la esenieni, atunci romanii
în  curând vor  afla  că tot  poporul  aleargă după El,
ceea ce îl va face în cele din urmă rege peste toți
iudeii, și atunci ei vor veni peste noi și într-adevăr ne
vor bate."
[11]  Cârciumarul a  spus:  "Mulțumită  acestui  Om
minunat, pe care romanii Îl cunosc cu siguranța deja
de mai mult timp decât noi, eu nu am nimic ca să
mă tem de ei,  dar  de la voi  m-aș putea teme de
toate dacă nu aș fi  un cetățean roman. Dar voi ar
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trebui să vă temeți de omul acesta care trebuie să
fie umplut cu Spiritul  lui  Dumnezeu, pentru că Lui
altfel I-ar fi imposibil să poată face astfel de semne
și să efectueze astfel de fapte, care-I sunt posibile
numai  lui  Dumnezeu,  iar  cel  care  este  umplut  cu
Spiritul  lui  Dumnezeu  este,  de  asemenea,  un
adevărat Domn peste toate în cer și pe pământ, și
cei  care  sunt  dușmanii  Săi  ar  trebui  să  se  teamă
numai  pe El,  iar  nu El  de ei. Astfel  avertizarea pe
care mi-ai dat-o nu va avea rădăcini în mintea mea."
[12] Atunci când rabinul - care era de fapt un fariseu
mai  mic  –  a  auzit  acest  lucru  de  la  hangiu,  el  a
devenit mai iritat decât înainte. El nu a spus nimic și
a plecat înapoi la tovarășii săi.
[13] Când el a ajuns la ei, ei imediat l-au întrebat ce
s-a întâmplat.
[14] Cu toate acestea, rabinul s-a gândit la cuvintele
hangiului, și, prin urmare, el a raportat indiferent ce
s-a  întâmplat  și  a  spus  că  cea  mai  mare  parte  a
personalului a izbucnit într-o fericire nesemnificativă.
[15]  Fariseii au fost mulțumiți cu aceasta și nu au
întrebat  nimic  mai  departe  și  au  continuat  să
chefuiască și au zis: "Să-i lăsăm pe hangiului uimit
plăcerea  să  acorde  lauda  lui  Mântuitorului  și  lui
Mesia  al  lui  ca  unui  medic  minunat,  care  se
deplasează în împrejurimi și care inconfundabil vine
din  școala  esenienilor,  și  pe  care,  de  asemenea,
romanii îi stimează mult. În câteva săptămâni totul
va dispărea din nou și va fi uitat cu el."
[16] Această starea de spirit a fariseilor deja foarte
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beți era bună pentru noi, deoarece prin faptul acesta
acestea ei ne-au lăsat în pace și noi am fost capabili
să discutăm lucruri importante între noi.
[17] De asemenea, personalul, servitorii și slujnicele,
care au intrat în sala noastră au mers la comanda
hangiului să lucreze din nou, pentru că ei aveau încă
o  mulțime  de  lucruri  de  făcut,  datorită  câtorva
străinii  care -  mai  ales din motive de afaceri  -  au
venit  din  Capernaum  în  această  piață. Numai
slujitorul vindecat a stat cu noi, și a mâncat și a băut
cu noi și s-a întărit el însuși.
 

Capitolul 69 Valoarea normelor templului
[1] Hangiul mi-a spus: "Doamne și Învățătorule, așa
cum stăm aici, în liniște împreună și nu trebuie să ne
temem de a fi deranjați de cineva, iar din moment
ce de asemenea, nu este atât de târziu în noapte, Te
rog  să  numești  câteva  lucruri  care  sunt  necesare
pentru a atinge adevărata mântuire a sufletului."
[2]  Eu am spus:  "Credeți  în Dumnezeu fără să vă
îndoiți,  ține  poruncile  Lui,  iubiți-L  mai  presus  de
toate atât de mult cât puteți, și pe semenii voștri ca
pe voi înșivă, și credeți că Eu sunt Mesia cel promis,
care  am  ajuns  acum  Eu  Însumi  într-un  trup  în
această  lume  ca  Adevărul  etern,  Lumina  și  Viața,
astfel  încât  toți  cei  care  cred  în  El  și  trăiesc  în
conformitate  cu  învățătura  Mea,  vor  avea  viața
veșnică.  Dacă credeți  toate acestea și  acționați  în
consecință,  veți  obține  și  păstra  pentru  eternitate
adevărata mântuire vie pentru sufletul vostru.
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[3]  Iată,  numai  acest  lucru  este  complet  suficient
pentru  a  ajunge  la  Împărăția  lui  Dumnezeu  din
voi. Tot  restul  este  inutil  și  în  ceea  ce  privește
beneficiul sufletului nu are nici o valoare în fața lui
Dumnezeu. Dacă  eu,  ca  Domn  al  întregii  vieți  vă
spun aceasta, de asemenea, voi puteți să credeți că
este așa și nu altfel."
[4] Cârciumarul a spus: "O, Doamne și Învățătorule,
eu cred acest lucru acum ferm și fără nici o îndoială.
Cu toate acestea, Moise a dat încă mai multe norme
și  precepte. De exemplu,  faptul  că un iudeu poate
mânca numai anumite alimente, trebuie să-și spele
trupul în mod frecvent, trebuie să postească, trebuie
să facă penitență în sac și cenușă, trebuie să poarte
o mantie făcută din fire de păr, și încă o mulțime de
alte lucruri care sunt greu de amintit și, prin urmare,
încă  și  mai  greu  să  ținut,  prin  care  atunci,  de
asemenea, în mod constant, trăiești cu frica de a fi
plin  de  păcate  pe  care  le-ai  putea  comite  din
necunoștință. Cum  ar  trebui  să  ne  comportăm  de
fapt  cu  privire  la  aceste  lucruri? Este  respectarea
strictă a tuturor preceptelor, pe care Moise și ceilalți
profeți, de asemenea, le-au dat, o condiție absolută
pentru a ajunge la mulțumirea lui Dumnezeu?"
[5]  Eu am spus:  "Dacă voi  păstrați  ceea  ce  v-am
spus chiar acum, prin aceasta ați îndeplinit tot ceea
ce este scris în Moise și toți proorocii unde se spune
ceea ce trebuie să faci. Omul trebuie să mănânce și
să  bea  pentru  a  se  menține  fizic  în  viață,  ia
produsele  alimentare  și  băuturile  trebuie  să  fie

~ 316 ~



curate  și  proaspete. De  asemenea,  este  bun  și
sănătos pentru organism să-l păstrați curat cât mai
mult  posibil,  și  astfel,  de  asemenea,  să  fie  pur,
moderat  și  sobru  în  toate  lucrurile. Astfel,  aceste
tipuri de precepte nu sunt bune și benefice numai
pentru iudei, ci și pentru toți oamenii, pentru că, de
asemenea, sufletul nu se poate înălța atât de ușor
într-un corp bolnav prin care să poată beneficia de
mântuirea  lui  și  să-l  consolideze  pentru  viața
veșnică.
[6]  Iată,  pentru acest  motiv,  Dumnezeu a prescris
prin  Moise și,  de asemenea,  prin  intermediul  altor
profeți ceea ce este bun pentru trup în timpul vieții
pământești, și este în beneficiul omului să păstreze
aceste reguli.
[7]  Cu  toate  acestea,  cel  care  face  ceea  ce  Eu
tocmai v-am spus, va fi ghidat de spiritul Regatului
lui Dumnezeu din inima lui, iar acesta îl va arăta, de
asemenea, regulile pentru beneficiul trupului său. Și
astfel deja totul este inclus în ceea ce v-am spus. Ați
înțeles toate acestea acum?"
[8] În timp ce slujitorul vindecat a fost de acord cu
privire la acestea cu mulțumire deplină,  hangiul a
spus: "Doamne și Învățătorule, noi îți mulțumim din
adâncul sufletului nostru, cu toată inima și cu toată
puterea  vieții  noastre  pentru  foarte  înțeleapta  și
adevărata  Ta  lecție,  care  a  aprins  o  lumină  total
diferită  în  noi  față  de  predicile  lungi  ale  fariseilor
care spun că mântuirea întregii  oamenilor depinde
numai  de  a  menține  strict  acele  multe  lucruri
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exterioare și norme, dar pentru păzirea poruncilor lui
Dumnezeu, prin care sufletul este purificat și făcut
mai  puternic  pentru  viața  veșnică  ei  nu  acordă
aproape  nici  o  importanță  și  să  spun  că  omul  în
schimb trebuie  să  facă  jertfe,  care  sunt  mult  mai
utile  pentru  el  decât  atunci  când  el  strict  și  cu
stăruință va păstra poruncile.
[9] Și astfel puteți vedea oameni care de multe ori
aduc daruri mari în fața ușilor fariseilor, iar acum cu
greu se poate găsi cineva care respectă cu strictețe
poruncile lui Moise, pentru că oamenii spun: "Dacă
darurile  sunt  la  fel  pentru  Dumnezeu,  și  putem fi
chiar  și  mai  purificați  de  păcatele  noastre  decât
atunci  când păstrăm cu stăruință poruncile,  atunci
darurile sunt mult mai ușoare, și conștiința noastră
este mai ușoară,  pentru că în funcție de cuvintele
fariseilor  jertfele  vor  ispăși  totul  înaintea  lui
Dumnezeu, dar păzirea poruncilor numai în măsura
în cineva a fost capabil  să respecte cu strictețe și
conștiincios o poruncă sau alta."
[10]  Ei  bine,  acum,  dacă  vom  compara  acea
învățătură cu ceea ce Tu,  Doamne și  Învățătorule,
ne-ai sfătuit și foarte clar ai explicat, atunci este o
diferență  mare,  infinită. Cu  Tine  cu  tot  ce  este
adevărul deplin și viu, iar cu fariseii, este o minciună
murdară, moartă prin care cu adevărat nici un suflet
nu  poate  ajunge  la  viața  veșnică. Doamne,  ce  ar
trebui  să  facem  acum  în  ceea  ce-i  privește  pe
farisei?"
[11] Eu am spus: "Ascultați la ceea ce ei au anunțat
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ca fiind cuvântul pur al lui Moise și al proorocilor, și
acționați în conformitate cu acest cuvânt pur, dar nu
țineți  propriile  lor  reguli,  pentru  că  în  ochii  lui
Dumnezeu, ele sunt o urâciune.
[12] Pentru că este, de asemenea, scris: "Iată, acești
oameni Mă onorează cu buzele, dar inima lor este
departe  de  Mine." Cu  toate  acestea,  Eu  vă  spun
tuturor:  sfârșitul  celor  care  predică  o  învățătură
umană e aproape. De aceea Eu, care sunt Adevărul,
Calea și Viața, am venit la voi, și voi șterge minciuna
și  lucrările  sale  rele. Deși  Eu  în  curând  voi  părăsi
această lume, și în momentul în care Eu voi fi absent
vizibil, minciuna și lucrurile sale false și răul va fi în
continuare larg răspândit ceva timp printre oamenii
de pe Pământ, dar apoi la momentul potrivit, Eu voi
reveni la voi, oamenii cu toată puterea și tăria și voi
pune capăt stăpânirii minciunii și înșelăciunii.
[13] Deja acum Eu pregătesc în inimile oamenilor sol
pentru ea, iar Eu construiesc un nou templu și  un
oraș  nou  al  lui  Dumnezeu. Haideți  să  terminăm
construcția  acestuia  cât  mai  curând  posibil,  astfel
încât vechiul templu și orașul minciunii, înșelăciunii
și tot răul să fie distrus pentru totdeauna.
[14] Acest lucru voi cu siguranță nu îl puteți înțelege
acum în toată puritatea sa, dar când veți fi pătrunși
de Spiritul Meu, atunci, de asemenea, aceasta va fi
foarte clar, iar apoi vă veți aminti ceea ce Eu v-am
spus mai dinainte."
[15] Aceste cuvinte ale Mele, au fost, de asemenea,
pentru ucenici neclare în întregime și, prin urmare,
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au zis între ei (ucenicii): "El a vorbit deja de câteva
ori  despre  a  2-a  venire  pe  acest  Pământ,  dar
întotdeauna într-o manieră destul de vagă, cum fac
profeții. Doar să-L întrebăm acum direct, poate că de
data  aceasta  El  ne  va  spune  mai  multe,  și  mai
specific."
 

Capitolul 70 Cea de a 2-a venire a Domnului
 
După  această  conversație  între  ei  ucenicii s-au
întors spre mine și au spus: "Doamne și Învățătorule,
Tu ai spus deja de mai multe ori că ne va fi dat să
înțelegem bine tainele Împărăției  lui  Dumnezeu, și
Tu  de  asemenea  foarte  clar  ne-ai  descoperit  deja
atât  de multe  lucruri,  astfel  încât,  în  spirit,  noi  să
putem înțelege bine creația Ta infinită și încă 1.000
de alte  lucruri  pe care nici  o  persoană înțeleaptă,
lumească nu le-ar putea imagina vreodată, și care,
chiar și prin cercetare și căutare personală el nu va fi
capabil să și le imagineze în mod clar, motiv pentru
care  toată  cunoașterea  umană  a  fost  până  acum
doar piesă a lucrării. Te rugăm să ne spui acum, de
asemenea, ceva mai multe despre a 2-a Ta venire.
În care timp vei reveni, și unde și cum? Pentru că noi
suntem de părere că, de asemenea, acest lucru face
parte  din  înțelegerea  secretelor  Împărăției  lui
Dumnezeu."
[2]  Eu am spus:  "De asemenea,  aceasta  Eu v-am
spus  deja  de  mai  multe  ori  foarte  pe  larg.  Dar,
pentru  că  voi,  de  asemenea,  nu  sunteți  complet
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pătrunși  de  Spiritul  Meu  voi  nu  veți  înțelege  pe
deplin. Anul,  ziua  și  ora  Eu  nu  vă  pot  spune  cu
certitudine pentru că totul pe acest Pământ depinde
complet  de voința liberă a oamenilor. Prin urmare,
nici, chiar un înger din cer nu știe, ci numai Tatăl și,
de  asemenea,  cel  căruia  El  vrea  să-i  dezvăluie. În
plus,  pentru  mântuirea  sufletului  vostru  nu  este
absolut  necesar  să  cunoașteți  foarte  precis  din
prealabil.
[3] Ar fi bine ca cineva să știe foarte exact dinainte
ziua și ora morții sale? Pentru foarte puțini care sunt
renăscuți  în  spirit,  da,  dar  pentru  nenumărații
oameni  ar  fi  foarte  rău,  pentru că apropierea orei
morții lor, i-ar umple atât de mult cu frică, agonie și
disperare și ar deveni mari dușmani ai vieții, în așa
fel încât și-ar lua prematur viața lor, cu scopul de a
scăpa de agonia morții, sau vor intra într-o așa mare
lene  de  viață,  că  puține  ar  putea  fi  de  așteptat
pentru mântuirea sufletului lor. Deci, este mai bine
pentru  om să  nu  știe  toate  lucrurile  cu  siguranță
dinainte, și anume cu privire la ce, cum și când acest
lucru și acela poate și, de asemenea, trebuie să vină
peste el în această lume.
[4] Eu vă spun: va veni vremea când urmașii voștri
spirituali  vor  întreba,  la  fel  ca acum aici,  când va
veni ziua Fiului Omului, și vor dori să vadă ziua, și ei
încă nu o vor vedea cum doriți voi. În vremea aceea,
mulți  se  vor  ridica  și  vor  ieși  în  față  și  cu  o  față
înțeleaptă ei vor spune: "Priviți aici", "Priviți acolo" și
"Aceasta este ziua". Dar atunci să nu mergeți acolo
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să urmați astfel de profeți.
[5]  Ziua celei  de a doua veniri  a  Mea va fi  ca un
fulger,  care  merge  de  la  est  la  vest,  sus  în  cerul
înnorat, și va ilumina tot ce este sub cer. Înainte de
aceasta se va întâmpla - așa cum v-am spus deja de
mai  multe  ori  -  ca  Fiul  Omului  să  trebuiască  să
sufere multe lucruri și să fie respins în întregime de
către această generație, și anume de către iudei și
farisei, și în vremurile din urmă de către cei care vor
fi numiți noii iudei și farisei.
[6] Așa cum s-a întâmplat în timpul lui Noe, așa se
va întâmpla în timpul celei de a doua veniri a Fiului
Omului.  Ei  mâncai  și  beau  foarte  veseli,  se
căsătoreau și se acordau în căsătorie până în ziua în
care Noe a urcat în corabie și a venit potopul și toți
s-au înecat. Și se va întâmpla în același mod ca și în
timpul  lui  Lot:  ei  mâncau  și  beau,  cumpărau  și
vindeau, și plantau și construiau. Dar - așa cum am
explicat mai în detaliu pe Muntele Măslinilor - în ziua
în care a ieșit Lot din Sodoma deja ploua cu foc și
pucioasă din cer, și toți au pierit de aceasta.
[7] Acum iată, acesta este modul în care aceasta va
fi, de asemenea, și se va întâmpla în timpul când Fiul
Omului va fi dezvăluit din nou. Oricine va fi în ziua
aceea pe acoperiș și  va ști  că bunurile sale de uz
casnic sunt în casă, să nu se coboare de pe acoperiș
pentru a lua bunurile din casa lui – ceea ce trebuie
înțeles  după  cum  urmează:  cel  care  înțelege  cu
adevărat aceste lucruri ar trebui să rămână cu acea
înțelegere și nu părăsească acel nivel de înțelegere
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de teama că, prin faptul acesta el și-ar putea pierde
avantajele  lumești,  pentru  că  acele  lucruri  vor  fi
distruse.
[8]  Astfel,  de asemenea, încă o altă imagine:  cine
este pe câmp (libertatea de înțelegere) nu trebuie să
se  întoarcă  înapoi  la  ceea  ce  este  în  spatele  lui
(vechile  învățături  înșelătoare și  regulile  lor),  ci  ar
trebui să-și amintească, de soția lui Lot, și ar trebui
să continue să străduiască în continuare, înainte în
adevăr.
[9] Eu vă voi spune încă mai multe: în acel timp, vor
2 într-o moară și vor face aceeași muncă. Unul va fi
acceptat  și  unul  va  fi  lăsat  în  urmă,  ceea  ce
înseamnă:  muncitorul  cinstit,  va  fi  acceptat  și  cel
necinstit și egoist va fi lăsat în urmă, pentru că cel
care va încerca să-și păstreze sufletul său (viața lui)
din cauza lumii, o va pierde, iar cine o va pierde, de
dragul  lumii  își  va păstra viața lui  și  aceasta îl  va
ajuta spre viața veșnică adevărată.
[10] Și, mai departe, Eu vă spun: în una și aceeași
noapte a sufletului, 2 persoane se vor afla în unul și
același pat. De asemenea atunci, unul va fi acceptat
și  celălalt  lăsat  în  urmă,  ceea  ce  înseamnă:  2
persoane vor fi în exterior în sfera uneia și aceleiași
mărturisiri de credință, dar unul va fi într-o credință
vie activă și, prin urmare, va fi acceptat în Regatul
viu și luminat al lui Dumnezeu, dar celălalt va adera
numai la cultul exterior, care nu are nici o valoare
pentru viața interioară a sufletului și a spiritului, și
nu  va  fi  acceptat  în  Regatul  viu  și  luminat  al  lui
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Dumnezeu,  pentru  că  credința  sa,  fără  faptele  de
iubire pentru aproapele este ca și cum ar fi mort.
[11] Și mai departe: vor fi două persoane în câmp la
muncă. Cel  care  va  lucra  fără  auto-interes  în
credință  vie  din  dragoste  pentru  Dumnezeu și  din
dragoste pentru aproapele său, va fi, de asemenea,
acceptat în adevărata Împărăție a lui Dumnezeu. Dar
cel care va lucra în același câmp ca și fariseii, fără
credință  vie  interioară  din  pur  auto-interes,  vor  fi,
evident,  lăsați  în  urmă  și  nu  vor  fi  acceptați  în
Regatul viu și luminat al lui Dumnezeu.
[12] Vedeți, acesta este modul în care va fi și se va
întâmpla  în  timpul  celei  de  a  doua  veniri  a  Fiului
Omului,  și  acest  lucru  este  modul  în  care  se  va
întâmpla. Atunci când, în viitor, veți fi pătrunși adânc
cu  Spiritul  Meu,  voi  veți  înțelege  în  mod  clar,  de
asemenea, tot ceea ce Eu v-am spus acum. În acest
moment însă, Eu nu vă pot explica mai clar și mai
ușor de înțeles."
[13]  Ucenicii au  spus:  "Doamne  și  Învățătorule,
aceasta cu totul drept și noi credem cuvintele Tale,
dar unde și când se va întâmpla, socotit în funcție de
timpul de pe pământ? Cu siguranță, aceasta Tu, de
asemenea, ne poți, spune."
 
Capitolul 71 Sfârșitul timpului dinaintea celei

de a 2-a veniri a Domnului 
[1] Eu am spus:  "Este într-adevăr  remarcabil  încă
cât de puțin ați înțeles lucrurile. Eu deja atât de des
v-am explicat de ce timpul pământesc nu poate fi
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calculat cu precizie și cu certitudine așa cum credeți
voi, ca și cum Eu v-aș putea spune foarte exact în
prealabil și până la momentul în care acest munte
sau acela și vârfurile sale stâncoase vor fi distruse
de către un fulger. Pentru că în acest caz avem de-a
face cu materia judecată, care este în toate complet
dependentă de puterea voinței Mele, dar cu oameni
care au o voință proprie liberă, de a decide, aceasta
nu  se  întâmplă  în  același  mod. Motivul  pentru
aceasta, Eu deja de multe ori v-am arătat și voi în
cele din urmă ați înțeles o dată, și, prin urmare, nu
ar trebui să veniți  la Mine cu aceleași întrebări de
fiecare dată.
[2] Dar, dacă voi doriți absolut să aveți determinat
"unde" și "când" mai exact, atunci amintiți-vă ceea
ce vă voi spune acum: unde există un cadavru, în
curând vulturii liberi se vor aduna."
[3] Ucenicii au spus: "Doamne și Învățătorule, acum
ai spus din nou, ceva ce noi nu putem înțelege. Ce
este  cadavrul  și  ce  sunt  vulturii,  și  când  va  fi
cadavrul, și de unde vor veni vulturii liberi?"
[4]  Eu am spus: "Uitați-vă doar la instituția putredă
și  necredincioasă  a  fariseilor,  atunci  veți  vedea
cadavrul.  Eu și  toți  cei  care cred în  Mine,  iudei  și
neamuri,  sunt  vulturii  care  în  curând  vor  mânca
cadavrul  complet. Astfel,  de asemenea,  în  noaptea
păcatelor  sufletelor  cadavre  în  jurul  cărora  lumina
vieții  însăși se răspândește și  distruge cadavrul cu
toată ceața și  iluzia,  la fel  cum dimineața face cu
noaptea.
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[5]  Așa cum acest  lucru se întâmplă acum în fața
ochilor noștri cu iudeii care sunt acum fără adevăr
sau  credință,  prin  care  aceștia  au  devenit  un
cadavru  foarte  mare,  care  va  fi  terminat  în
aproximativ  50  de  ani  pământești,  așa  se  va
întâmpla  în  vremurile  din  urmă,  de  asemenea,  cu
învățătura  și  cu  biserica  pe  care  Eu  o  stabilesc
acum. Aceasta  va  deveni  un  cadavru  chiar  mai
groaznic decât iudeii de acum, și apoi, de asemenea,
vulturii liberi de lumină și viață vor veni peste el din
toate  direcțiile,  și  cu  focul  iubirii  adevărate  și  cu
puterea luminii adevărului aceștia îl vor consuma ca
un cadavru care vrea să strice totul. Și aceasta se
poate întâmpla în continuare înainte de 2 plini 1.000
de ani pământești de la viața mea așa cum sunt Eu
acum  prezent  trupește  aici  printre  voi,  voi  trece
dincolo – ceea ce de asemenea, Eu v-am explicat, cu
alte ocazii.
[6] Atunci voi vă veți întreba, la fel ca și acum, de ce
acest lucru va fi, de fapt permis de Dumnezeu. Cu
toate acestea, Eu, de asemenea, deja de multe ori,
la fel ca de această dată, v-am arătat că nu poate și
nu trebuie să îndrum oamenii cu atotputernica Mea
voință cărora le-am dat o voință complet  liberă,  o
auto-determinare liberă,  la  fel  ca tuturor  celorlalte
ființe create, mici și mari, din întregul infinit, pentru
că dacă aș face aceasta, atunci omul nu ar fi o ființă
umană, ci ar fi la fel ca un animal sau o plantă sau
piatră,  care  este  judecată  de  atotputernicia
Mea. Sperăm că vă veți  da  seama și  veți  înțelege
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acest lucru acum și nu Mă veți întreba așa de ușor
despre lucruri care sunt evidente pentru toți cei care
gândesc într-un mod clar.
[7] Dacă deja acum, în acest timp, în timp ce eu sunt
încă de merg în trup pe acest pământ printre voi, și
vă  învăț,  există  deja  un  număr  de  persoane  care
călătoresc  în  numele  Meu  și  care  răspândesc,  de
asemenea,  învățătura  Mea  pentru  lor  beneficiu
material,  dar  care,  de  asemenea,  o  amestecă  cu
semințele  lor  proprii  impure,  din  care  în  curând
printre grâul  slab din câmpia vieții  și  a  adevărului
multă iarbă rea va crește, va fi atunci surprinzător
când în vremurile din urmă în numele Meu încă mai
falși învățători și profeți se vor ridica, care nu sunt
chemați,  și  care,  cu  sabia  în  mână,  vor  striga  cu
cuvinte puternice poporului: "Iată, aici este Hristos!",
sau "Acolo este El!"
[8] Când voi, și mai târziu succesorii voștri adevărați,
vor auzi și vedea aceasta, atunci să nu credeți astfel
de  strigători. Pentru  că  din  lucrările  lor,  ei  pot  fi
destul  de ușor de recunoscut la fel  ca pomii  după
roadele  lor,  pentru  că  un  pom  bun  aduce  roade
bune. Din  spini  nu  vor  crește  struguri  și  nici  din
mărăcini smochine.
[9] Din ce constă Împărăția lui Dumnezeu, și singurul
mod în care se poate manifesta ea însăși  în omul
însuși,  unde  se  întâmplă,  Eu  doar  ce  am  spus
fariseilor în prezența voastră. Deci, voi cu siguranță
veți realiza și veți înțelege că nu ar trebui să credeți
pe cei care strigă: "Iată aici!", "Iată acolo!" Pentru ca
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spiritul  este  în  interiorul  omului,  și  toată  viața,
gândirea, simțirea, știința și dorința inițial vine de la
el  și  pătrunde  toate  fibrele,  în  același  fel  este  și
Împărăția  lui  Dumnezeu,  care  este  împărăția
adevărată a vieții spiritului, doar în interiorul omului
și nu într-un mod sau altul în exterior sau în afara
omului.
[10] Oricine va accepta aceasta în el, în acest mod și
va înțelege în conformitate cu adevărul deplin, viu,
nu poate fi niciodată în eternitate indus în eroare de
către un profet fals. Dar oricine, în mintea lui arata
ca o giruetă (instrument de determinare a direcției
vântului, se mai pune pe acoperișul caselor) sau ca o
trestie în apă, va găsi bineînțeles cu mare dificultate
portul vieții, care este umplut cu pace și care este
iluminat de adevăr. De aceea, să nu fiți giruete sau
trestii, ci roci adevărate ale vieții pe care furtunile și
valurile de apă nu le pot clinti. Ați înțeles bine acest
lucru acum?"
[11] Ucenicii au spus: "Da, Doamne și Învățătorule,
noi acum Te-am înțeles bine te din nou, pentru că Tu
foarte clar și ușor de înțeles, cu cuvinte ai explicat
această problemă pentru noi. Dar atunci când Tu de
multe ori ne vorbești în imagini foarte ascunse, noi
nu  putem  face  nimic  altceva  decât  să  spunem:
"Doamne,  unde?" și  "cum?" Dar noi,  de asemenea,
îți mulțumim acum, ca întotdeauna, pentru această
milă pentru care Tu ne-ai dat-o, și noi Te rugăm să ai
întotdeauna această multă răbdare cu noi."
[12]  Eu am spus:  "Dacă  Eu  aș  fi  ca  oamenii,
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răbdarea Mea cu voi ar fi fost cu siguranță de multe
ori  prea mică, dar pentru că Eu sunt așa cum mă
cunoașteți, plin de cea mai mare răbdare, toleranță,
dragoste și blândețe, voi niciodată nu trebuie să vă
plângeți de răbdarea Mea. Cu toate acestea, să fiți,
de asemenea, la  fel  de răbdători,  blânzi  și  smeriți
cum Eu sunt cu toată inima Mea, și iubiți-vă unul pe
altul ca frați între ei, la fel cum Eu, de asemenea, vă
iubesc și mereu v-am iubit, atunci voi prin aceasta
veți  arăta  întregii  lumi  că  sunteți  cu  adevărat
ucenicii Mei. Nici unul dintre voi să nu gândească că
el este mai mult decât colegul său ucenic, pentru că
voi toți sunteți frați egali. Numai Eu sunt Domnul și
Învățătorul  vostru  și  voi  fi  și,  de  asemenea,  voi
rămâne așa  în  toată  veșnicia  și,  de  asemenea,  în
toate vremurile acestei lumi. Căci dacă Tatăl nu ar
avea răbdare cu copiii Săi, atunci cine altcineva ar fi
acolo să aibă răbdare cu ei?
[13] Acum, noi am lucrat unul cu altul deja o lungă
perioadă de timp pentru Împărăția lui Dumnezeu, și
în  acest  timp voi  ați  făcut,  de asemenea atât,  de
multe  greșeli,  și  încă  nici  unul  dintre  voi  a  fost
respins de Mine, nici, chiar cel pe care Eu deja vi l-
am arătat  de mai  multe  ori  și  care  până în  acest
moment este încă un diavol, care în continuare nu și-
a  îmbunătățit  viața  lui. Dar  dragostea  și  răbdarea
Mea încă nu au  l-au  judecat.  Cu cât  de  mult  mai
puțin va judeca aceasta pe cei care se agață de Mine
cu  toată  dragostea  și  credința  completă. Prin
urmare,  voi  toți  puteți  fi  siguri  de  cea  mai  înaltă
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dragoste și răbdare a Mea, pentru că dacă cineva stă
întotdeauna în Mine, Eu voi rămâne, de asemenea,
în el."
 

Capitolul 72 Împărăția lui Dumnezeu
[1] Acum, hangiul a spus cu o venerație profundă și
respect: "Doamne și Învățătorule, faptele tale sunt
foarte minunat,  dar  cuvintele tale  sunt  într-adevăr
adevăr  pur  și  viață,  pentru  că  atunci  când  Tu
acționezi,  de  asemenea,  atunci  o  persoană  oarbă
poate observa că, în voia Ta există mai mult decât
forța  și  puterea  umană,  dar  atunci  când  vorbești,
atunci se poate recunoaște într-adevăr complet  că
Tu  ești  Domnul  Însuși,  pentru  că  înțelepciunea
cuvintelor Tale este mai mare decât lumina cea mai
strălucitoare a soarelui de la amiază.
[2] Dar acum, de asemenea, că ar trebui să-mi iau
libertatea de a Te întreba, Doamne și Învățătorule, o
întrebare de dragul  Împărăției  lui  Dumnezeu. Dacă
Tu cu milă Mi-ai permite aceasta, eu voi vorbi."
[3]  Eu  i-am spus: "Doar spune ce vrei, și Eu îți voi
răspunde."
[4] Acum, hangiul a spus: "Doamne și Învățătorule,
ucenicilor  Tăi  dragi  și  pe  lângă  aceasta,  de
asemenea,  mie și  slujitorului  meu șef,  care  a fost
vindecat  de  Tine,   Tu  ne-ai  vorbit  multe  foarte
înțelepte  lucruri  despre  a  2-a  Ta  venire  și,  prin
urmare,  de  asemenea,  cu  privire  la  venirea
împărăției  lui  Dumnezeu pe acest  pământ.  Dar un
lucru mi-a atras atenția,  și  acesta este în ceea ce

~ 330 ~



privește Regatul lui Dumnezeu pe Pământ, care va
exista undeva în viitorul îndepărtat, și că aceasta va
veni, astfel, de asemenea, într-adevăr pe Pământ.
[5] Astfel Tu, de asemenea, ai spus că Împărăția lui
Dumnezeu nu va veni în nici un fel printre oameni cu
splendoare exterioară, ci că acesta este deja adânc
în interiorul omului, și că el trebuie doar să o caute,
să o găsească și să o dezvolte în sine.
[6] Dar eu sunt de părere că pentru noi, toți cei care
suntem aici în prezența Ta, nu ne este clar în noi, ci
încă foarte departe în afara noastră, și aceasta noi o
putem spune cu cea mai mare încredere: Uite, aici
este Hristos , care este din veșnicie Domnul uns al
întregii slave, și El Însuși este totul în toate, și, prin
urmare,  de  asemenea,  Împărăția  veșnică  a  lui
Dumnezeu și  Viața și  Adevărul. Din moment ce Tu
Ești sunt acum cu noi, Împărăția Ta nu este în noi, ci
cu noi, printre noi.
[7] Acest eveniment foarte sfânt va fi, de asemenea,
același în timpul pe care l-ai menționat sau a 2-a Ta
venire  va  fi  încă  foarte  diferită  de  prezenta  Ta
venire?"
[8] Eu am spus: "O, dragul Meu prieten, tu ai vorbit
acum foarte  bine,  și  eu pot  să spun că nu a  fost
carnea  și  sângele  tău  care  te-a  inspirat  în  acest
lucru,  ci  numai  spiritul  tău.  Dar  totuși,  în  timpul
viitoarei întoarceri a Fiului Omului va fi așa cum eu
v-am spus în mod clar vouă tuturor.
[9] Tu ai complet dreptate când spui că Împărăția lui
Dumnezeu a venit la voi prin Mine și este acum cu și
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printre voi,  dar acest lucru nu este totuși suficient
pentru a ajunge la viața veșnică a sufletului și să o
păstreze  complet,  pentru  că  deși  Împărăția  lui
Dumnezeu a venit la voi prin Mine, prin aceasta nu a
pătruns în sinele vostru interior, ceea ce se poate și
se va întâmpla numai  atunci  când veți  fi  acceptat
complet  învățătura  Mea  în  voința  voastră  și,  prin
urmare, de asemenea, în tot ceea ce faceți, fără a
ține seama de lume. Odată ce acest lucru va fi cazul,
nu veți  mai  spune:  "Hristos,  și  cu El  Împărăția  lui
Dumnezeu a venit la noi și El trăiește cu noi și este
printre noi", ci veți spune: "Acum nu mai sunt eu cel
care  trăiește,  ci  Hristos  trăiește  în  mine." Atunci
când  acest  lucru  va  fi  cazul  cu  voi,  atunci  veți
înțelege, de asemenea, complet faptul că Împărăția
lui  Dumnezeu  nu  vine  cu  pompă  exterioară  și
splendoare la și  în oameni,  ci  aceasta se dezvoltă
doar în interiorul  omului  și  atrage sufletul  în viața
veșnică  a  Împărăției  lui  Dumnezeu  și  îl  va  păstra
permanent în ea.
[10] Este adevărat că drumul trebuie să-i fie indicat
prima  dată  omului  din  exterior  prin  cuvântul  lui
Dumnezeu, care vine din Ceruri la om și prin care
omul  poate  spune:  "Pacea  fie  cu  voi,  pentru  că
Împărăția  lui  Dumnezeu  s-a  apropiat",  dar,  prin
urmare,  omul  nu  este  încă  în  Împărăția  lui
Dumnezeu, și Împărăția lui Dumnezeu nu este în el.
[11] Numai atunci când omul începe să creadă fără
să se îndoiască, și face credința lui vie prin acțiunea
în  conformitate  cu  învățătura,  Împărăția  lui
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Dumnezeu  se  dezvoltă  ea  însăși  în  om,  așa  cum
viața într-o plantă se dezvoltă în sine fără îndoială,
primăvara  din  interior  atunci  când  planta  este
luminată de strălucirea soarelui, se încălzește și prin
aceasta îndemnată la activitate interioară.
[12] Cu toate că toată viața este stimulată și trezită
din  exterior,  originea,  dezvoltarea,  desfășurarea,
formarea și consolidarea vin întotdeauna din interior.
[13]  Astfel,  de  asemenea,  animalele  și  oamenii
trebuie  să  absoarbă  mai  întâi  hrana  în  ei  din
exterior,  dar  această  absorbție  a  alimentelor  și
băuturilor nu este încă de departe adevărata hrănire
a  organismului,  dar  acest  lucru  se  întâmplă  doar
după, din stomac în toate părțile trupului. După cum
stomacul este într-un fel inima hrănitoare de viață a
trupului,  la  fel  este,  de  asemenea,  inima  omului,
stomacul  hrănitor  al  sufletului  pentru  trezirea
Spiritului de la Dumnezeu în el însuși, și învățătura
Mea este o adevărată hrană a vieții și o adevărată
băutură a vieții pentru stomacul sufletului.
[14]  Deci,  în  ceea ce  Eu învăț  oamenii  Eu  sunt  o
adevărată pâine hrănitoare din ceruri, și acționând în
conformitate cu această învățătură este o băutură
adevărată a vieții, un vin foarte bun și puternic care,
prin  spiritul  său  trezește  întregul  om la  viață  și  îl
luminează întru totul cu flacăra aprinsă luminoasă a
focului vieții. Oricine va mânca pâinea aceasta și va
bea  acest  vin,  nu  va  mai  vedea,  simți  sau  gusta
moartea în eternitate.
[15]  Dacă  ați  înțeles  acest  lucru  acum,  atunci
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acționați,  de  asemenea,  în  consecință,  atunci
cuvintele Mele vor deveni complete, adevărul viu în
voi."
 

Capitolul 73 Explicarea Domnului despre
"mâncarea trupului Său și băutul sângelui Său"
 
[1]  Acum,  ucenicii au  spus:  "Doamne  și
Învățătorule,  această lecție  pe care Tu ne-ai  dat-o
poate  fi  bine  înțeleasă,  dar  o  dată  în  Capernaum
erau  atât  de  mulți  oameni  din  toate  regiunile  din
jurul Ierusalimului urmându-te și  atunci când Tu ai
dat o învățătură similară cu privire la mâncatul cărnii
Tale  și  băutul  sângelui  Tău,  a  fost  în  mod  clar  o
învățătură grea, și anume pentru acei oameni care
nu au înțeles cuvântul Tău simplu, clar așa cum ar fi
trebui  să fie  înțeles  în  conformitate  cu sensul  său
adevărat, și de aceea mulți ucenici din acea vreme
Te-au părăsit.  Noi  înșine nu am înțeles la început,
dar  hangiul,  care  nu a fost  niciodată un ucenic  al
Tău,  ne-a  dat  interpretarea  sa. Și  dacă  noi  vom
compara  acum  acea  învățătură  cu  aceasta,
înseamnă la fel cu ceea ce Tu acum foarte ușor de
înțeles  și  foarte  clar  ne-ai  explicat. Suntem  drepți
sau nu?"
[2]  Eu am spus:  "Într-adevăr,  pentru  că  pâinea  și
carnea sunt unul și același lucru, precum și vinul și
sângele,  și  oricine  va  mânca  prin  cuvântul  Meu
pâinea Cerurilor și va bea vinul vieții, acționând în
conformitate  cu  acest  cuvânt,  prin  urmare,  astfel
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făcând  lucrările  iubirii  adevărate,  cel  mai  altruist
pentru Dumnezeu și  aproapele său,  de asemenea,
va mânca trupul Meu și va bea sângele Meu, pentru
că așa cum pâinea fizică, care este mâncat de către
oameni este schimbat în om în carne și vinul pe care
îl  bea  este  schimbat  în  sânge,  la  fel  va  fi  de
asemenea în sufletul omului pâinea cuvântului Meu
schimbată  în  carne  și  vinul  iubirii  active  va  fi
schimbat în sânge.
[3] Dar când spun: "Oricine va mânca trupul Meu",
atunci prin aceasta, este de asemenea, indicat faptul
că el nu a luat cuvântul Meu numai în memoria lui și
în creierul lui, ci,  în același timp, de asemenea, în
inima  lui,  care  este  -  după  cum  am  spus  deja  -
stomacul sufletului, și a făcut, de asemenea, la fel cu
vinul iubirii active, care nu mai este prin aceasta vin
ci deja sângele vieții, pentru că memoria și rațiunea
omului sunt în relație cu inima, la fel cum gura este
în  raport  cu  stomacul  fizic. Atâta  timp  cât  pâinea
fizică  este  încă  între  dinții  din  gură  încă  nu  este
carne, ci  pâine, dar atunci când este mestecată și
vine în stomac și  este acolo amestecată cu sucuri
gastrice, atunci este, în ceea ce privește hrana sa
fină  de  particule,  deja  carne,  deoarece  aceasta
corespunde trupului. Astfel,  la  fel,  cu  vinul  sau  cu
apa,  care  cu  siguranță  conține,  de  asemenea,
substanțe  de  vin,  pentru  că  fără  apă,  care  este
purtată de Pământ pentru a hrăni toate plantele și
animalele, vița de vie ar muri. Atâta timp cât vinul
este  ținut  în  gură  nu  se  va  schimba în  sânge. Cu
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toate acestea,  în  stomac curând va fi  schimbat  în
acesta.
[4] Așa că cine ascultă cuvântul Meu și îl păstrează
în memoria lui, ține pâinea în gura sufletului. Când el
începe să se gândească serios la aceasta cu rațiunea
sa, el mestecă pâinea cu dinții sufletului, pentru că
rațiunea este pentru suflet  ceea ce dinții  din gură
sunt pentru omul fizic.
[5] Atunci când pâinea Mea, astfel învățătura Mea,
este mestecată de rațiune,  sau a fost  înțeleasă și
acceptată ca adevăr deplin, aceasta, de asemenea,
trebuie  să  fie  acceptată  în  inimă  de  dragostea
pentru adevăr, și prin voința fermă va trebui să fie
schimbată  în  fapte. Atunci  când se  întâmplă  acest
lucru, atunci cuvântul este schimbat în trup și prin
voința decisivă serioasă în  sângele  sufletului,  care
este Spiritul Meu în el, fără de care sufletul ar fi la fel
de mort ca un trup fără sânge.
[6]  Voința  serioasă  decisivă  corespunde  unei
capacități digestive bune a stomacului fizic prin care
întregul trup este păstrat sănătos și puternic. Când
puterea  digestivă  a  stomacului  este  slabă,  atunci
întregul  corp  este  deja  bolnav  și  slab  și  chiar  va
deveni bolnav de la cel mai bun și mai pur aliment.
[7] Este la fel pentru sufletul în a cărui inimă dorința
de  a  transforma  în  fapte  învățătura  a  devenit
slabă. El  nu  atinge  complet,  puterea  sănătoasă,
spirituală, este divizat, cade cu ușurință în tot felul
de îndoieli și obiecții, și gustă o dată aceasta și apoi
din nou, un alt fel de mâncare pentru a vedea dacă
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poate acela ar putea avea un efect mai bun și mai
întăritor. Dar prin faptul acesta sufletul, care o dată
a  devenit  oarecum  bolnav,  nu  este  încă  complet
ajutat. "Da", vă întrebați, "nu poate un suflet bolnav
să fie ajutat deloc?" O da, Eu spun. Dar cum?"
 

Capitolul 74 Sensul de a acționa în
conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu

 
[1] Ascultați, atunci când cineva are un stomac slab,
el  ia  o  dată  o  băutură  de  plante,  care  este  bine
cunoscută vouă, prin care alimentele prost digerate
sunt  îndepărtate  din  stomac  și  din  intestine  de-a
lungul căii bine-cunoscute, naturale. Aceste alimente
prost digerate poate fi comparate cu obiecțiile care
sunt absorbite în suflet,  adică dacă el ar trebui să
creadă acest lucru sau acela complet și ar trebui să
acționeze în consecință.
[2] După ce stomacul fizic slab este curățat, atunci
ce  trebuie  să  fie  făcut  pentru  a-l  face  din  nou
puternic și ca acesta să rămână puternic? O astfel de
persoană ar trebui să devină într-adevăr activă, și în
același  timp,  să  facă  exerciții  bune  în  aer  curat,
pur. Prin  aceasta,  stomacul,  în  primul  rând  își  va
recăpăta  puterea  sa  deplină  și  sănătoasă. Iată,
aceasta  este  ceea  ce  ar  trebui  să  facă,  de
asemenea, sufletul. El trebuie să-și curețe inima lui
de  toate  doctrinele,  noțiunile  și  ideile  false,
eronate. Apoi, el ar trebui să absoarbă adevărul așa
cum Eu v-am învățat, cu dragoste, voință deplină și
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în deplină credință, și ar trebui să fie ocupat și activ
cu aceasta, apoi prin faptul acesta el va deveni în
curând mult mai puternic și, de asemenea, va deveni
deplin și permanent sănătos.
[3] Prin urmare, nici unul dintre voi nu ar trebui să
fie  doar  ascultător,  ci  trebuie,  de  asemenea  cu
seriozitate  și  zel  să  acționeze  în  conformitate  cu
Cuvântul Meu. Apoi, într-un timp foarte scurt, toate
obiecțiile și îndoielile vor fi dispărut din sufletul său.
[4]  Stomacul  fizic  al  corpului,  fiind  într-o  stare
sănătoasă,  puternică,  poate  lua  toate  tipurile  de
alimente curate și, dacă este necesar, de asemenea,
necurate în sine, fără să sufere deteriorări, pentru că
prin activitatea sa, acesta îndepărtează tot ce este
necurat de la sine sau îl transformă în ceva curat. Și
aceasta  este,  de  asemenea,  ceea  ce  un  stomac
puternic  și  complet  sănătos  al  sufletului  face. Și
astfel  pentru  tot  ceea  ce  este  pur  e  pur. Și  chiar
duhoarea cea mai impură spiritual a ciumei din Iad
lui nu-i poate provoca daune.
[5] Atunci când veți deține complet Împărăția Mea în
voi înșivă, veți fi capabili  să mergeți peste șerpi și
scorpioni și să beți otrava din Iad, fără a vă provoacă
cea mai mică deteriorare.
[6] Dacă voi toți ați înțeles bine acest lucru acum și
l-ați priceput, acum, de asemenea, veți percepe în
conformitate cu adevărul viu deplin ceea ce Eu am
vrut să înțelegeți în Capernaum cu "mâncați trupul
Meu" și  "beți  sângele Meu", și  de acum înainte cu
siguranță voi nu o veți mai numi o învățătură grea.
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[7] Deja în lumea naturală vizibilă cauzele profunde
ale lucrurilor și multor fenomene sunt atât de greu
de explicat pentru rațiunea umană pură în așa fel
încât să poată rămâne libere de toate erorile posibile
care hrănesc superstițiile rele, și acestea să poată în
acest fel merge pe calea adevărului. Cu cât mai mult
mai dificil va fi pentru rațiunea pură a creierului să
înțeleagă  lucrurile  cerești  spirituale,  puterile,
acțiunile și  fenomenele,  care sunt invizibile  pentru
ochiul fizic al omului și a le face perceptibile pentru
suflet.
[8] Prin urmare, Eu vă spun mereu pentru: voi veți fi
inițiați în toată înțelepciunea legată de condițiile de
viață  spirituală,  cerească și  de puterea și  tăria  sa
numai  atunci  când  veți  fi  complet  nou  născuți  în
Spiritul Meu, în maniera în care Eu pe o scară largă
și  în  mod clar  v-am indicat-o. Și  întrebați-vă acum
dacă  voi,  de  asemenea,  acum ați  înțeles  complet
adevărul corect, deplin de toate astea."
[9]  Ucenicii au spus: "Da, Doamne și Învățătorule,
dacă  Tu  ne  dezvălui  secretele  Împărăției  lui
Dumnezeu  în  acest  fel,  ele  sunt,  de  asemenea,
pentru noi ușor de înțeles, dar atunci când vorbești
în pilde, atunci sensul cuvintelor Tale este pentru noi
întotdeauna dificil  și,  uneori,  deloc  de înțeles.  Dar
când, după aceea, Tu ne explici pildele, noi ne dăm
seama că numai  dumnezeiasca înțelepciune totală
ne poate da astfel de imagini și pilde. O, Doamne,
noi îți  mulțumim din adâncul inimii  noastre pentru
mai mult decât marea Ta răbdare și dragoste pentru
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noi. Dacă noi, ca oameni vom deveni vreodată slabi
și  obosiți  pe  calea  spre  renașterea  adevărată  -
renașterea  Spiritului  Tău  din  noi  -  atunci  nu  ne
părăsi,  Doamne,  ci  întărește-ne  și  fă  să  nu  mai
devenim niciodată nu slabi. Și când mintea noastră
va deveni fricoasă și tristă atunci când, în viitor, Tu
nu vei mai umbla vizibil  printre noi, atunci vino cu
mila  și  compasiunea  Ta,  și  mângâie-ne,  și  reînvie
dragostea  noastră,  credința  noastră,  speranța
noastră și așteptările noastre."
[10]  Cârciumarul și  slujitorul lui șef vindecat au
spus: "O, Doamne și Învățătorule, noi Te rugăm, de
asemenea, ceea ce ucenicii Te-au rugat."
[11] Eu am spus: "Adevărat, adevărat, vă spun: ceea
ce îi veți cere de Tatălui, în Numele Meu, vă va fi, de
asemenea,  dat.  Unde  puteți  găsi  un  tată  între
oameni, care sunt în mare parte răi, care i-ar da unui
copil o piatră când el i-a cerut o bucată de pâine, sau
care i-ar da unei fiice un șarpe, atunci când ea i-a
cerut un pește?
[12] Când oamenii care sunt - după cum a spus deja
- doar răi, pot da copiilor lor toate darurile bune, cu
cât mai mult Tatăl din Cer, care este Singurul care
este mai mult decât bun, va face lucruri bune pentru
cei care cu dragoste și credință îi cer Lui.
[13]  Prin urmare,  întotdeauna puteți  avea o inimă
veselă și să fiți într-o stare de spirit fericită, pentru
că sfântul și mai mult decât bunul Tată întotdeauna
veghează asupra voastră și are grijă de bunăstarea
voastră și de mântuirea sufletului vostru.
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[14]  Și  Tatăl  este  în  Mine,  așa  cum  Eu  sunt
întotdeauna și veșnic în El, și Eu vă dau asigurarea
deplină că Eu niciodată nu vă voi  lăsa în urmă în
calitate de orfani, până la sfârșitul timpurilor de pe
acest Pământ.
[15] Adevărat vă spun: cine, cu adevărat, Mă iubește
și păstrează poruncile Mele, Eu voi veni la el și Mă
voi  dezvălui  lui,  și  apoi  toată  lumea  se  va  putea
convinge  că  el  nu  este  ca  un  orfan  în  această
lume. Celui căruia Eu Mă voi dezvălui în acest mod,
totuși nu trebuie să păstreze pentru el însuși, ci ar
trebui să spună, de asemenea, acest confort fraților
săi,  astfel  încât,  de asemenea,  aceștia să poată fi
mângâiați și întăriți prin asta.
[16] Cine cu bucurie va întări pe cel slab, va liniști pe
cel ce se tânguie și cu bucurie va ajuta pe cei care
suferă, poate, în toate aceste lucruri aștepta de zece
ori  recompensa vieții  de  la  Mine. Oricând puteți  fi
complet siguri de aceasta."
[17] Aceste cuvinte ale Mele au făcut pe toată lumea
fericită  și  veselă,  iar  hangiul  a  lăsat  ca  cupele
noastre să fie din nou pline cu vin lui cel mai bun, și
am  băut  și  am  vorbit  apoi,  de  asemenea,  pentru
aproximativ 1 oră unul cu celălalt.
 

Capitolul 75 Furtuna din noapte
[1]  Cu  toate  acestea,  după  1  oră,  liniștea  a  fost
deranjată  pe  stradă  pentru  că  un  vânt  puternic  a
venit  și  era  violent  vuind  prin  ușile  și  ferestrele
casei. Fariseii au fost, prin urmare, foarte tulburați,
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atât de mult că 2 dintre ei au venit la noi, și plini de
teamă  ei  l-au  întrebat  pe  hangiu  ce  va  veni  din
aceasta.
[2] Dar  hangiul, care a devenit  el  însuși  temător,
din cauza furtunii care a venit atât de brusc, a spus:
"Cum puteți,  voi  slujitori  ai  lui  Dumnezeu,  să  mă
întrebați  aceasta  pe  mine?  Alte  ori  știți  totul,  și
spuneți  că  fără  voi,  care  sunteți  singurii  Lui
reprezentanți  și  slujitorii  și  ajutoarele  Sale,
Dumnezeu  nu  poate  face  nimic  în  această
lume. Atunci, cu siguranță voi știi cel mai bine de ce
Dumnezeu a lăsat  această furtună teribilă  să vină
atât de brusc și de ce va veni cu ea. Ce pot eu să
știu, care sunt încă considerat de voi, pe jumătate
samaritean,  când  voi  înșivă,  care  sunteți  atât  de
aproape de Dumnezeu,  sunteți  plini  de frică  și  de
spaimă și îmi puneți mie întrebări?"
[3]  Unul dintre farisei a  spus:  "Hai  acum, nu te
lăuda  atât  de  mult  pentru  că  ești  un  cetățean  al
Romei.  Poate  că  acel  miraculos  Nazarinean,  care
este  cu  siguranță  bine  inițiat  în  toate  secretele
naturii, ne poate spune ceva, pentru că acest lucru
nu s-a mai întâmplat înainte. O furtună - așa cum se
aude acum vuind din ce în ce mai violent - începe
întotdeauna  cu  un  vânt  destul  de  blând,  care
continuă  să  sufle  mai  tare  până  când  aceasta  se
dezvoltă într-un uragan. Dar nici măcar cea mai mică
briză  nu  a  precedat  această  furtună,  dar  a  venit
complet brusc, ca un potop puternic, și continuă să
vuiască  și  să  urle  acum  cu  o  ferocitate  tot  mai
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mare. În  acest  caz,  cineva  s-ar  putea  întreba  cu
siguranță ce va veni din ea?"
[4]  În  timp  ce  fariseul  încă  dorea  să-și  continue
discursul său, un fulger puternic s-a descărcat afară,
după care imediat  un tunet  groaznic  de trăsnet  a
urmat. Apoi cei 2 farisei au fugit de frică și spaimă
spre noi pentru a găsi protecție și confort cu noi. Dar
nu a durat mult înainte ca un al 2-lea fulger să se
descarce cu o ferocitate și mai teribilă, care a adus,
de asemenea, restul fariseilor și scribul la noi. Toată
lumea din întreaga casă s-a umplut  de frică și  de
mare spaimă și a pătruns în sala noastră, și fariseii s-
au târât pe sub masă la care au mâncat înainte.
[5]  Atunci  hangiul M-a  întrebat:  "Doamne  și
Învățătorule,  este  dificil  a  determina  momentul  în
noapte  când  nu  poți  vedea  nici  o  stea,  dar  după
simțul Meu ar putea fi foarte bine aproape de miezul
nopții. Cei mai mulți oameni, fiind obosiți de munca
lor de zi  cu zi,  trebuie cu siguranță să fi  plecat la
somn  deja  cu  2  ore  urmă,  și  ar  trebui  să  se
odihnească în timpul nopții, dar această furtună cu
siguranță nu va da odihnă nimănui, deoarece urletul
său este atât de acerbă încât chiar și o persoană pe
jumătate moartă trebuie să se trezească și trebuie
să fie plină de frică și teamă. De ce aceasta furtună
a  trebuit  să  vină  atât  de  brusc? Uite,  eu  sunt  o
persoană care nu devine ușor slabă de inimă, dar eu
sincer mărturisesc că acum, în ciuda prezenței Tale
atotputernice,  am  devenit  foarte  îngrijorat  de
violența și vuietul acestei furtuni care nu vrea să se
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liniștească  deloc. Poți,  sau  nu  vrei  să  poruncești
acestei furtuni să se liniștească? Deoarece noaptea
este cu siguranță un timp de odihnă pentru întreaga
natură și nu un timp pentru perturbări teribile. De ce
de fapt cu siguranță multe mii de oameni și animale
trebuie se simtă cea mai mare spaimă și frică pentru
o furtună de noapte, ca aceasta?"
[6] Eu am spus: "Poți să vezi la Mine, de asemenea,
frică  și  spaimă?  Lasă  urletul  furtunii  exterioare  și
furia, pentru că nici un fir de păr al unei persoane
drepte nu va fi atins de aceasta.
[7] Mult mai rea este furtuna interioară a unui mare
păcătos atunci când sfârșitul lui este aproape și el
vede  moartea  veșnică  în  fața  lui  și  mânia  lui
Dumnezeu peste capul său. Poate el încă spera să
primească  mila  și  compasiunea  lui  Dumnezeu  în
timp ce el totuși nu a arătat unei persoane sărace
cea mai mică caritate, ci  mai degrabă a condus o
mulțime de oameni în cea mai mare mizerie și cea
mai  grea nevoie? Uite,  prietene,  o astfel  furtună a
sufletului este nespus de mult mai teribilă decât o
astfel de furtună naturală prin care solul primește un
mare  beneficiu,  și  pe  lângă  aceasta,  doar  foarte
puține stricăciuni sunt cauzate. Acesta este motivul
pentru  care  vom lăsa  această  furtună naturală  să
continue să vuiască și să urle ceva timp în timp ce
putem fi plini de încredere și curaj."
[8] Când Eu am liniștit hangiul și i-am dat asigurări
cu aceasta, din nou mai multe fulgere teribile s-au
descărcat,  după care a urmat trosnetul  unui  tunet
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puternic, încât puternica casă a hangiului a tremurat
complet.
[9] Atunci când  fariseii, care erau împreună într-o
poziție ghemuită sub masă, au simțit că toată casa a
tremurat, Ei au început cu o voce agitată să strige cu
voce tare: "Doamne, Dumnezeul lui Avraam, Isaac și
Iacov,  ai  grijă  de  noi  și  nu  ne  lăsa  să  pierim din
cauza acestor  criminali  esenieni  obraznici  care fac
magie, care se numesc iudei, dar care au de a face
cu samaritenii, neamurile, vameșii și alți păcătoși, și
se înalță pe sine mai presus de noi, robii tăi reali, și
ne fac peste tot suspecți oamenilor, care iau numele
Tău în van și, după cum știm, încalcă în mod repetat
Sabatul."
[10] Fariseii  abia au spus aceasta, atunci când din
nou, câteva chiar mai feroce fulgere s-au descărcat
cu un trosnet puternic, iar un fulger a lovit chiar în
sinagoga, care era situată în fața casei hangiului, și
a dat foc lemnului, acoperișului și băncilor, meselor
și dulapurilor.
[11]  Cârciumarul a  văzut  aceasta  imediat  prin
fereastra  sălii  și  a  spus  fariseilor:  "Ridicați-vă  și
mergeți să stingeți, pentru că ultimul fulger a lovit în
sinagoga  voastră  și  a  dat  foc  lemnului.  Pe  scurt,
sinagoga  este  în  flăcări. Deci,  mergeți  acolo  și
încercați  să vă salvați  comorile voastre și  lucrurile
sacre."
[12] Atunci când fariseii  au auzit  aceasta,  au sărit
imediat, au făcut un mare spectacol în casă și a vrut
să ne forțeze pe Mine și pe ucenicii mei să stingem
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focul.
[13] Dar Eu am spus serios: "Ce am Eu de a face cu
focul și cu sinagoga voastră. Dar nu L-ați chemat pe
Dumnezeul vostru? De ce El nu a auzit rugăciunea
voastră? Într-adevăr, dacă Eu, despre care voi farisei
orb  credeți  că  sunt  un  esenian,  i-aș  cere
Dumnezeului lui Avraam, Isaac și Iacov să comande
furtunii să înceteze, furtuna ar înceta, de asemenea,
imediat. Dar nu voi face aceasta acum, pentru că voi
credeți că eu sunt un eretic și un păcătos împotriva
Dumnezeului vostru, în care niciodată nu ați crezut
în  inima  voastră. Deci  întoarceți-vă  la  Dumnezeul
vostru, și să vedeți dacă El vă va auzi și vă va ajuta."
[14] Atunci fariseii au insistat chiar mai mult și ne-au
implorat să-i ajutăm, dacă era încă posibilă cu focul,
care deja se răspândea.
[15]  De  asemenea, hangiul M-a implorat  și  a  zis:
"Doamne  și  Învățătorule,  dacă  nu  vrei  să  asculți
acești farisei orbi, atunci Te rog să mă ascultați pe
mine, pentru că vezi, casa mea este la doar 70 de
pași  distanță  de  sinagoga  ce  arde.  Dacă  vântul
puternic  s-ar  întoarce,  atunci,  de  asemenea,  casa
mea ar fi în pericol de a lua foc, iar acest lucru se
poate întâmpla foarte ușor, deoarece nu este nici o
ploaie cu furtuna."
[16]  Eu am  spus:  "Eu  deja  ți-am  dat  o  dată
asigurarea că nici un fir de păr al celui drept nu va fi
atins, și chiar dacă vântul s-ar întoarce de 10 ori mai
puternic, încă nici atunci vreun dezastru nu va veni
peste tine sau casa ta. Dar astfel de vânturi nu se
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întorc atât de ușor, ceea ce eu știu foarte bine. De
aceea, tu nu ai nimic să te temi.
[17] Cu toate acestea, în sinagogă sunt o mulțime de
comori  îngrămădite  care  sunt  achiziționate  pe
nedrept,  pentru care văduvele  sărace și  orfanii  se
jelesc  și  plâng  în  locuri  străine  în  timp  ce  acești
farisei orbi care se lasă onorați de către oameni ca
slujitori ai lui Dumnezeu, se îngrașă netulburați, fără
a  fi  îngrijorați  pentru  adevărata  mântuire  a
poporului. Acesta este motivul pentru care nu este
un  păcat,  din  cauza  acestor  comori,  în  care
Dumnezeu  nu  poate  găsi  plăcere. Dar  aceștia  de
aici, care acum suferă pe drept daune, încă vor mai
avea fi  în viitor  aceeași  viață bună,  la fel  cum au
avut și până acum."
 
Capitolul 76 Cel mai tânăr fariseu Îl recunoaște

pe Domnul
[1] Când fariseii M-au auzit spunând aceasta,  unul
dintre  ei, care  era  cel  mai  bun  dintre  ei,  a  zis
scribului:  "Ascultă,  acest  galileean  de  fapt  nu
greșește.  Este  adevărat  că  cuvintele  Lui  sunt
jignitoare ca  niște  săgeți  ascuțite,  dar  El  vorbește
adevărul. De  ce  de  fapt  fulgerul  a  lovit  exact
sinagoga noastră? Galileeanul știe ce facem noi și cu
siguranță nu poate lăuda aceasta, și, prin urmare, El
știe foarte bine că Dumnezeu va lăsa fără răspuns
rugăciunea noastră. Ar trebui să ne apropiem de El
cu mai multă amabilitate acum, atunci El încă ne-ar
putea salva  într-un mod miraculos. Cine  dintre  noi
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poate afirma acum cu certitudine că El nu este Acela
care ne-a fost promis?"
[2] Scribul a spus: "Tu vei începe, de asemenea, să
mărturisești împotriva noastră? Nu este scris:  "Nici
un profet pot apărea din Galileea"?
[3]  Fariseul, mai bun a zis: "Da, da, aceasta este
ceea ce este scris, dar nu este nicăieri scris că Mesia
nu poate apărea din  Galileea.  Acum, dacă El  este
Acela,  de  asemenea,  atunci  el  nu  este  profet,  ci
Domnul  Însuși,  iar  atunci  ceea  ce  este  scris  în
Scriptură nu I se aplică Lui."
[4]  Scribul a spus: "Da, în cazul în care ar fi așa,
atunci desigur nu, dar cine poate dovedi aceasta, și
cine ar îndrăzni?"
[5]  Fariseul a spus: "El Însuși, și acum poate deja
multe  sute  de  mii  de  martori.  Faptul  că  noi  nu
credem aceasta, nu e vina Lui. Dar aceasta este o
oportunitate de a ne arăta că El este mai mult decât
un profet,  iar atunci noi,  de asemenea, am dori și
vom vrea să credem în El."
[6] La aceasta, scribul nu a mai spus nimic, a mers
afară pentru a vedea cât de multe daune a provocat
focul deja din ce în ce mai răspândit. Dar, pentru că
vântul furtunos a continuat să sufle atât de puternic
încât oricine cu greu putea să rămână în picioare, și
fulgerele  erau,  de  asemenea,  aproape  fără
întrerupere fulgerau încrucișat  cu tunete puternice
prin aer și norii  groși, scribul și încă un alt fariseu
care  l-a  însoțit,  nu  au  stat  mult  timp  afară  ca
spectatori, ci au revenit repede înapoi în sală și au
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spus celorlalți că nu de multe puteau fi salvate din
sinagogă, deoarece focul a devenit prea puternic și,
în  acest  loc  era  apă  prea  puțină  și  prea  puțini
oameni curajoși pentru a-l stinge.
[7] Cu toate acestea,  fariseul mai bun a venit la
Mine  din  nou  și  a  spus:  "Învățătorule,  Tu  ai  auzit
ceea ce eu i-am spus scribului nostru despre Tine. El
nu a putut să-mi dea nici un răspuns valabil, și astfel
el a preferat să rămână tăcut, dar el a mers afară
oricum  pentru  a  vedea  dacă  poate  ar  merita  să
stingă  sinagoga  și,  astfel,  să  salveze  încă  câteva
lucruri de valoare. Astfel el a vrut să indice faptul că
el, de asemenea, ar putea crede în Tine, dacă Tu ai
stinge  focul  din  sinagogă  prin  puterea  Ta
miraculoasă  și  să  salvezi  astfel,  de  asemenea,  în
acest mod câteva comori. Dar din moment ce focul
vicios în curând va consuma și distruge totul, el va
gândi  acum:  "Nici  cu  mijloace  naturale  sau
miraculoase nu pot fi salvat mai nimic, și astfel voi
rămâne cu necredința mea."
[8]  Dar  în  ceea  ce  mă  privește,  eu  cred  și
concluzionez acum destul de diferit, deoarece pentru
mine cele 2 semne care Tu le-ai efectuat aici sunt
suficiente, și anume în primul rând curățarea celor
10  leproși  și  în  al  doilea  rând  vindecarea  de
slujitorului  șef,  și  Eu  cred  că  Tu  ești  incontestabil
unsul lui Dumnezeu Unul și că, prin urmare, nimic nu
este imposibil pentru Tine. Și, prin urmare, eu cred,
de asemenea, incontestabil că, dacă Tu voiești, poți
calma  furtuna  și  stinge  incendiului  din  sinagoga

~ 349 ~



noastră și de a salva ceea ce este cel mai necesar
pentru noi să trăim din. Domnul și Învățătorul, iartă-
mă dacă am păcătuit împotriva Ta înainte, și arată-
mi cel  puțin mie,  că Tu ești,  de asemenea,  Domn
asupra elementelor și marii naturi."
[9] Eu am spus: "Ferice de tine, pentru că tu crezi, și
pentru  tine  Eu,  de  asemenea,  vreau  să  fac  în
conformitate cu credința ta. De aceea, vino cu Mine
afară,  atunci  vom  vedea  ce  poate  face  credința
adevărată."
[10] Apoi Eu M-am dus cu fariseul mai bun afară și
M-am uitat  cu el  la  focul  puternic care deja făcea
ravagii în toată clădirea, și Eu i-am spus în timp ce el
stătea,  fără  teamă  sau  frică  cu  Mine:  "Tu  încă
gândești în continuare și crezi că este posibil pentru
Mine  să  calmez  cu  1  cuvânt  această  furtună
puternică,  să  sting  focul  și  prin  faptul  acesta  cel
puțin să salvez posesiile tale?"
[11]  Fiind  plin  de  încredere  fariseul a  spus:  "Da,
Doamne  și  Învățătorule,  abia  acum eu  cred  toate
acestea, fără nici o îndoială. Rostește doar 1 cuvânt,
și infailibil se va întâmpla ceea ce Tu voiești."
[12] Eu am spus: "Ei bine, atunci se va întâmpla așa
cum crezi tu."
[13] După ce Eu am spus aceasta, furtuna s-a liniștit
brusc, iar focul din sinagogă sa stins în așa fel încât,
în  întreaga  mare  clădire  nici  măcar  o  scânteie
strălucitoare nu mai putea fi găsită.
[14] La aceasta, fariseul a căzut în genunchi înaintea
Mea,  și  a  lăudat  cu  glas  tare  puterea  și  forța  lui
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Dumnezeu din Mine.
[15] Dar Eu i-am indicat lui să se ridice, pentru că
acum toți cei care au fost conduși în sala mare de
frică și spaimă, au început să iasă, deoarece aceștia
puteau  observa  bine  că  furtuna  a  încetat  în
întregime, și, de asemenea, prin fereastra nimic nu
mai putea fi descoperit din incendiul din sinagogă.
[16]  Atunci  când  scribul cu  ceilalți  farisei  au
observat acest lucru, și, de asemenea au văzut că
cerul lipsit de nori, el a spus: "Ascultă, aceasta este
mai  mult  decât  chiar  și  omul  cel  mai  înțelept  ar
putea visa vreodată. Dar ce putem noi face? Dacă
noi vom crede în galileean, atunci întregul templul
va veni în curând după noi, cu torțe arzând, și dacă
noi  tot  nu-L  credem  acum,  atunci  noi  avem  toți
oamenii  din  marea  împrejurime  împotriva
noastră. Va fi dificil acum să găsim calea de mijloc
de aur și să continuăm să mergem pe aceasta. Dar
să  vorbim  despre  aceasta  în  continuare
mâine. Acum,  adu-ne  lumină,  astfel  încât  să  ne
convingem noi înșine ce fel de daune am suferit de
la foc."
[17] Atunci hangiul a adus luminile care erau făcute
din ceară, și toată lumea s-a dus la sinagogă pentru
a  vedea  ce  a  distrus  focul. Fariseii  au  descoperit
curând că focul a cauzat o mare devastare în casa
lor  și  au  început  să  se  plângă  puternic  din  cauza
aceasta. Dar  când  au  ajuns  în  casa  fariseului  mai
bun,  credincios,  unde  Eu  eram prezent  cu  el,  toți
aceștia au fost uimiți când au văzut totul intact și în
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bună stare.
 

Capitolul 77 În sinagoga deteriorată
[1]  Apoi  scribul a  venit  la  mine  și  a  spus:
"Învățătorule, de ce Tu nu ai protejat, de asemenea,
casele noastre ca aceasta de aici?"
[2]  I-am spus:  "Atunci  voi  de  ce  nu  credeți,  de
asemenea, ca cel de aici?"
[3]  Scribul a spus: "Cum ne-am putea forța pe noi
înșine  să  credem?  Pentru  că  o  credință  completă
aparține unei convingeri mai solide decât avem de la
Tine. În  aceste  timpuri,  în  care  toate  tipurile  de
vrăjitori și oameni minunați sunt larg răspândiți, este
dificil - anume pentru un bătrân scrib - să descopere
adevărul din multe apariții care arată la fel și apoi să
le  accepte  ca  atare  fără  să  se  îndoiască  și  să  le
creadă fără a le pune la îndoială."
[4]  Eu am  spus:  "Atunci  cine  l-a  forțat  pe  acest
însoțitor al vostru să creadă? Și cum a descoperit el
adevărul printre multe apariții false? Iată, acest lucru
nu este conținut în rațiunea omului,  ci în inima lui
mai bună și mai sinceră.
[5]  Deja de foarte mult  timp tu nu ai  mai  făcut o
chestiune de conștiință din s minții și înșela oamenii
în  toate  modurile  pentru  avantajul  tău  lumesc
exterior. Dar numai el nu a făcut aceasta pentru că
poruncile lui Dumnezeu au însemnat ceva pentru el
și el nu le-a deformat așa cum tu le-ai deformat.
[6]  Nu  mai  există  credință  în  inima  ta,  și,  prin
urmare, de asemenea, nici adevăr al vieții, și acesta
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este motivul pentru care tu nu mă poți recunoaște și
nu poți crede în Mine, pentru că dacă în inimă nu
există nici un adevăr și nici viață, chiar cel mai clar
adevăr și viața sa nu poate fi  absorbit și nu poate
obține un loc pentru a rămâne permanent.
[7] Dar oriunde încă există ceva adevăr și viața sa
vie în inima unei persoane, atunci, de asemenea, un
adevăr mai mare își poate primi cu ușurință camera,
care apoi aduce credința vie și puterea sa. Și acesta
a fost cazul cu acest însoțitor al tău, și așa că am
lăsat  să se întâmple așa cum el  credea. Aici  aveți
acum practic  motivul  necredinței  și  durității  inimii
voastre, ceea ce vă face și te ține orbi ca pe cei de
tipul vostru din toată întinderea Iudeii. Acum Eu am
vorbit și Mă voi întoarce acum la han."
[8] La aceste cuvinte ale Mele, scribul și adepții săi
nu  au  știut  nimic  să  Îmi  răspundă,  și  escortat  de
fariseul convertit, hangiu și slujitorul șef vindecat M-
am dus direct  la  han,  unde toți  ucenicii  erau încă
așezați  la  masă  și  au  vorbit  unul  cu  altul  despre
învățăturile și faptele mele.
[9] Ceilalți farisei și scribii au căutat prin sinagogă cu
ajutorul  luminilor,  împreună  cu  anumiți  slujitori  ai
hangiului pentru a afla despre toate lucrurile pe care
au fost distruse de foc. Ei, de asemenea, ar fi putut
face aceasta a doua zi,  dar din moment ce aveau
mult argint, aur, și încă alte comori care erau foarte
bine ascunse în sinagogă, în diverse colțuri și găuri
din perete, au vrut să se convingă în ce măsură focul
le-a  cruțat  sau  nu  comorile  ascunse. Când  ei  au
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verificat  cu zel  colțurile  și  găurile  din  pereți  și  au
găsit  un  lucru  sau  altul  nedeteriorate,  s-au  simțit
oarecum  mai  bine,  dar  ei  încă  au  mai  pus  buni
paznici constând din câteva ajutoare ale hangiului, în
schimbul unei recompense bune, astfel încât nimeni
să nu poată fura nimic de la ei și să-i facă chiar și
mai săraci, decât s-au crezut ei a fi acum.
[10]  Între  timp  noi  vorbeam  unul  cu  altul  despre
multe lucruri,  care nu sunt necesare de menționat
aici,  deoarece  acestea  au  fost  deja  suficient
explicate și clarificate în diferite locuri în care s-au
întâmplat.
[11] A fost mai mult, în special, călătoria noastră de
la Ierihon la acest loc, cea care a fost în mod clar și
concis explicată prin ucenicii  Mei,  de care fariseul,
hangiul, ajutorul său și soția sa și câțiva dintre copiii
săi  adulți  au  fost  extrem de uimiți,  și  Fariseul în
mod repetat cu voce tare a exclamat: "Nu, aceasta
este nesfârșit mai mult decât este necesar pentru a
face chiar și pietrele să vadă. Și tovarășii mei rămân
încă  orbi  și  încearcă  să-și  asigure  comorile  lor
lumești  jalnice, în timp ce cele mai mari  și  eterne
comori ale vieții  veșnice sunt puse aici în cea mai
mare  abundență  pe  masă. Dar  ce  putem noi  face
când Domnul vieții efectuează atât de des și în zadar
cele mai mari  semne și  El  dă oamenilor învățături
care  pot  veni  numai  din  inima  și  din  gura  lui
Dumnezeu? Din păcate, eu trăiesc în mijlocul lupilor
și trebuie să urlu, împreună cu ei, pentru a preveni
să fiu rupt în bucăți de ei, dar de acum ei nu vor mai
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fi capabili să mă mai facă să urlu, pentru că acum
știu cu siguranță ce să fac."
[12] În timp ce fariseul nostru încă făcea exclamații
similare, de asemenea, scribul a venit și a vrut să
spun  că  focul  încă  nu  a  distrus  o  cantitate
considerabilă de comori.
[13] Dar fariseul s-a ridicat în picioare la ei imediat
și a spus: "Vă implor să păstrați tăcerea în acest loc
sfânt în ceea ce privește mizeria lumească a celei
mai mari condamnări. Acea mizerie a făcut oamenii
diavoli  și  a  aruncat  sufletele  lor  în  puțul  morții
veșnice. Dar aici, printre noi este Domnul vieții, care
deține  toată  puterea  peste  toate  în  Cer  și  pe
Pământ, și El a venit să ne elibereze de sub vechiul
jugul al iadului și al morții veșnice, prin dragostea,
mila și mai mult decât marea compasiune a Lui, și
voi încercați să vă păziți mizeria Iadului, astfel încât
voi, astfel încât voi veți deveni mai orbi, mai duri și
mai  morți  în  sufletul  vostru  decât  deja  sunteți
acum. Aici sunt porțile Raiului larg deschise, și voi și
ceilalți  însoțitori  faceți  eforturi  pentru  a  menține
Iadul  pentru  voi  înșivă. O,  ce  mare  trebuie  să  fie
orbirea sufletelor voastre și duritatea inimii voastre.
[14] Întrebați-vă voi înșivă: Cine poate fi Acela căruia
i se supun vânturile, furtunile, fulgerele, focul și alte
elemente și puteri ale naturii? Eu L-am recunoscut și
sunt acum, prin urmare, mai mult decât fericit. Voi
de ce încă nu îl recunoașteți pe Acela care vă poate
distruge cu cea mai ușoară suflare a atotputernicei
Lui voințe sau vă poate arunca în iad? Deoarece cu
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trupul și sufletul vostru rămâneți lipiți de mizeria rea
a lumii și sunteți morți și orbi în inima voastră."
 

Capitolul 78 Întunericul spiritual al scribului
[1]  Când  scribul auzit  acest  lucru  de  la  fariseul
nostru convertit el a devenit nemulțumit în exterior,
dar în interior el s-a gândit și a spus după un timp:
"Fericit  cel  căruia  i-a  fost  dată  o  inimă  deschisă.
Până acum mie nu mi-a fost dată. Eu  cu siguranță
am studiat Scriptura și am căutat adevărul. Ce pot
să fac că nu am fost în stare să-l găsesc? Ce mi-a
folosit  atunci  când  am  citit:  "Dumnezeu  i-a  spus
acest lucru și acela lui Avraam, Isaac și Iacov și încă
multor  altora,  și  S-a  revelat  pe  Sine prin  Moise și
ceilalți  profeți  poporului?" De ce  El  nu a  vorbit  cu
mine  și  cu  mulți  alții  de  genul  meu? Sunt,  eu
probabil, mai puțin o ființă umană decât cei cărora
Dumnezeu le-a vorbit și cărora El Însuși S-a revelat
pe Sine?
[2] Numai acum un Om s-a ridicat din nou, pentru a
ne arăta că Scriptura nu este pur și simplu o fabulă
care a fost inventată și făcută de oameni impunători,
și că există acolo un Dumnezeu căruia toate Cerurile
și toată puterea și toate forțele naturii I se supun. Și,
prin urmare, este, de asemenea timp pentru a gândi
și căuta cum și de ce Dumnezeu a trezit acum din
nou, un Om, care ne arată prin fapte și cuvinte că
Scriptura este adevăr și nu fabulă.
[3] Eu nu am devenit o ființă umană prin voința și
puterea  mea,  ci  printr-o  voință  de  nepătruns  și
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puterea și tăria ei la fel de nepătruns. Pot eu face
ceva în momentul în care acea putere și tărie nu mă
ghidează într-un așa mod în care eu să nu mă îndoi
de  existența  lor? Așa  că  lasă-mă  să  mă  gândesc
acum, pentru a găsi drumul în mine prin care vechiul
adevăr  poate  fi  recunoscut  din  nou. Numai  după
aceea poți vorbi cu mine."
[4] Atunci  fariseul convertit a spus: "Cât de mare
trebuie să fie orbirea inimii cuiva și, de asemenea,
mintea lui când după astfel de fenomene și, mai ales
după  astfel  de  lecții  el  încă  mai  vrea  să  se
gândească  la  aceasta  și  cu  acuratețe  vrea  să
analizeze  dacă și  cum Dumnezeu poate  ajunge în
punctul de a da din nou un semn al existenței Sale
atotputernice  oamenilor  de  pe  acest  Pământ  din
acest timp, și în dacă acel acest semn este complet
adevărat. O, Doamne și Învățătorule, plin de putere
divină pură, de asemenea, fi iertător și milostiv cu
cel orb și dur."
[5] Eu am spus: "Prietene, lasă, pentru că în această
lume  totul  trebuie  să  aibă  timpul  său.  În  sufletul
partenerului  tău  încă  este  prea  mult  din  aurul  și
argintul acestei lumi, și Împărăția lui Dumnezeu nu
poate găsi așa ușor un mic loc acolo, în comparație
cu cei al căror suflet nu au devenit împietrit și orbit
de mamona al acestei lumi. El dă vina pe Dumnezeu
că El l-a neglijat, dar el nu ia în considerare faptul că
el,  de asemenea, a primit  o mulțime avertismente
semnificative de la Dumnezeu, care i-ar fi putut da o
mare  lumină  pentru  sufletul  său  dacă  el  încă  din
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copilărie nu s-ar fi umplut cu tot felul de pofte pentru
aur și argint.
[6] El a fost deja în templul în momentul în care a
avut loc miracolul evident cu preotul Zaharia care a
fost  ștrangulat  între  altar  și  locul  cel  mai  sfânt,
pentru  că  el  a  criticat  și  a  abolit  marele  abuz  și
înșelăciunile impunătorilor farisei  și  ai  adepților lor
fideli. El a fost, de asemenea, în templu când Simeon
și bătrânul Ana a trăit, și a auzit cuvintele lor. El a
fost, de asemenea, încă în templu când Eu, ca un
băiat  de  12  ani  am  dat  semnele  absolut
inconfundabile ale Spiritului care locuiește în Mine, și
el  l-a  cunoscut  pe  Ioan,  predicatorul  din  deșert  al
penitenței,  care  a  fost  un  fiul  lui  Zaharia  și  al
bătrânei, pioase, Elisabeta.
[7]  Din  cauza  arului  și  argintului  pur  el  nu  a
recunoscut  lumina  din  Ceruri,  deși  era  direct  la
îndemâna pentru mii. El cu siguranță s-a gândit mult
cu  creierul  lui,  dar  când  inima  este  întărită  și
întunecată de veritabilul mamona, ce poate face un
suflet cu o astfel de gândire care arată ca o lumină
falsă volatilă? Deși aceasta ca un fulger, iluminează
noaptea  pentru  o  clipă,  dar  imediat  după  aceea,
aceasta aduce un întuneric mult mai profund decât
cel care a acoperit suprafața pământului înainte.
[8] Într-adevăr, Eu vă spun: dacă astfel de lumină a
rațiunii în om este deja un întuneric complet, atunci
cât de adânc trebuie să fie întunericul nopții efective
a inimii  și  a sufletului  însuși. Lasă scribul  să caute
pentru  Împărăția  lui  Dumnezeu  cu  lumina  lui
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falsă. Cu cât mai mult el o va căuta în acest mod, cu
atât mai puțin el o va găsi. Atâta timp cât el nu va
face  inima  sa,  precum  și  prin  faptul  acesta,  de
asemenea, sufletul său complet liber de mamona, el
nu va intra în Împărăția lui Dumnezeu.
[9]  Cuvintele  lui  arata  că  cele  ale  unei  persoane
oarbe  care,  de  asemenea  parțial  îl  acuză  pe
Dumnezeu pentru faptul că el este orb și nu înțelege
ceea  ce  alți  oameni  sunt  capabili  să  vadă,  din
moment ce el însuși nu poate vedea nimic. Totuși,
pentru cineva care este fizic  orb astfel  de cuvinte
poate fi scuzate dacă el nu s-a făcut pe sine din voie
deplină orb, dar cu cineva al cărui suflet este orb,
astfel de cuvinte nu pot fi scuzate, deoarece deja de
o  lungă  perioadă  de  timp  el  ar  fi  putut  deveni
văzător la fel ca multe alte persoane dacă el s-ar fi
folosit fidel de mijloacele care-i sunt bine cunoscute
lui. Dar noi vom lăsa aceasta deoparte acum. Mâine
este,  de  asemenea,  timp  pentru  a  vorbi  despre
mijloacele  prin  care  lumina  din  interior  poate  fi
obținută. Cele 4 ore, care încă ne-au mai rămas din
această  seară  le  vom  folosi  pentru  a  lăsa  corpul
nostru să se odihnească."
[10] Cârciumarul M-a întrebat repede dacă Eu vreau
să merg într-un dormitor privat.
[11] Eu i-am spus: "Noi vom sta aici la masă, pentru
că cei mai mulți dintre ucenicii Mei deja dorm aici,
oricum, iar lămpile se sting."
[12] Cârciumarul a fost mulțumit cu aceasta.
[13] De asemenea, fariseul a vrut să stea cu noi, dar
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scribul i-a spus: "Vino cu mine la casa ta,  care a
rămas intactă. În seara aceasta voi rămâne cu tine și
voi mai discuta despre multe lucruri încă cu tine."
[14]  Fariseul a  spus:  "Foarte  bine,  dar  nu  multă
discuție va fi realizată pentru restul nopții pentru că,
de  asemenea,  pleoapele  mele  au  început  să
cântărească greu."
[15]  Scribul a  spus:  "Vino  acum,  aceasta  nu
contează.  Doar  să  mergem  și  să  se  odihnească.
Poate un vis bun ne așteaptă care ne poate spune
mai mult decât ceea ce ne putem spune unul altuia,
pentru că cu astfel de ocazii  incitante eu am avut
întotdeauna vise foarte ciudate, și, de asemenea, de
data  aceasta  cu  siguranță  nu  voi  fi  cruțat  de
acestea."
[16] Cu aceste cuvinte, ei amândoi au plecat și s-au
odihnit de noapte.
 

Capitolul 79 Visul de scribului
[1]  În  dimineața,  când  soarele  deja  răsărea  peste
munți și Eu și ucenicii eram, ca de obicei deja afară,
de asemenea, fariseul și  scribul s-au trezit. Ei  s-au
spălat în conformitate cu obiceiul  strict  al  iudeilor,
iar fariseul l-a întrebat apoi pe scrib, dacă el poate a
avut un vis."
[2] El a spus  (scribul): "Da prietene, așa cum am
spus înainte de a ne duce la culcare, dar Eu am visat
numai prostii care au fost amestecate.
[3] Ascultă: Am fost între munți înalți, și oriunde mă
uitam am văzut doar mine de aur și  argint,  și  am
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văzut  o  mulțime  de  mineri  care  au  luat  aceste
metale în bucăți mari din munți. Cu toate acestea,
atunci când am văzut aceste metale în cantități atât
de mari  înaintea Mea, și-au pierdut toată valoarea
pentru mine, și atunci când minerii au adus tot mai
mult  din  acel  metal  la  lumina  zilei  am  devenit
speriat, și am început să caut o cale de ieșire. Dar
ori unde m-am dus să scap de el, întotdeauna calea
era blocată cu acei  mai  mari  bulgări  de aur  și  de
argint, astfel încât era imposibil să trec peste aceștia
și să găsesc o cale de ieșire.
[4] Apoi, în marea mea spaimă și aproape disperare
completă  m-am  întors  spre  un  miner  care  era
aproape de mine și l-am rugat să-mi arate o cale de
ieșire din acest canion cu aur și argint.
[5] Dar, cu o voce foarte nepoliticoasă el a strigat la
mine: "Nu există nici o cale de ieșire de aici! Cine se
pierde odată în acest canion nu va mai ieși din el,
pentru  că  noi  putem  vedea  imediat  atunci  când
cineva ajunge la noi, și noi îi blocăm calea de ieșire
de îndată ce el admiră comorile noastre. Deja mulți
oameni puternici și proeminenți și-au găsit căderea
lor în acest canion, și tu nu vei fi unul din ultimii."
[6]  După  aceste  cuvinte  foarte  amenințătoare  ale
acelui  miner  nepoliticos,  care  apoi  s-a  îndepărtat
imediat de mine, frica și tema mea erau la maxim, și
din cauza aceasta mi-am pierdut conștiința complet
și am căzut la pământ, și în această stare rea am
ajuns din nou într-un nou vis.
[7] Atunci un om a venit la mine, care m-a întrebat
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cu o voce gravă ce făceam în acel loc.
[8] Eu i-am spus: "De ce mă întrebi pe mine, eu nici
măcar  nu  știu  când,  cum și  de  ce  am venit  aici,
pentru  că  eu nu am vrut  niciodată  aceasta,  și  cu
toate acestea, eu sunt aici."
[9] Atunci omul a dispărut, și, în curând după aceea,
am văzut  un  animal  rău  vine  spre  mine. Apoi  am
devenit  și  mai  înspăimântat. Cu toate acestea,  am
văzut  un  fulger  din  cer,  care  a  lovit  animalul  rău
căruia eu nu-i pot descrie forma. Apoi a început să
se răsucească și să se îndoaie, și în curând a căzut
într-un abis adânc, și m-am simțit mai ușurat.
[10] M-am ridicat și m-am grăbit departe de acel loc,
spre un loc mic, care era destul de departe de mine,
și părea să fie prietenos și primitor. Curând am ajuns
aproape  de  acel  mic  loc. Am  văzut  grădini  foarte
frumoase în cazul în care erau un număr mare de tot
felul de pomi fructiferi, pe care nu-i cunoșteam și ale
căror  crengi  și  ramuri  erau  pline  cu  cele  mai
extraordinare fructe.
[11]  Într-una  din  acele  grădini  am  văzut,  de
asemenea, femei și fete de mare frumusețe, și am
tânjit să vorbesc cu ele. Dar dorința mea a încetat în
curând, pentru că atunci când fetele și femeile m-au
văzut, au început să țipe și au fugit de mine.
[12] M-am gândit de unul singur: "De ce?"
[13]  Apoi  am  auzit  o  voce  dintr-un  loc  ascuns:
"Aceasta este inamicul nostru! Fugiți de el, pentru ca
aici  el,  de asemenea,  să nu ia  de la  noi  posesiile
noastre, castitatea și inocența noastră! Voi, bărbații
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noștri, prindeți-l și legați-l cu fermitate, și aruncați-l
într-o temniță în care broaștele și șerpii locuiesc!"
[14]  Când  am auzit  aceasta,  am început  să  alerg
peste pietre și miriști. În cele din urmă am fost atât
de  obosit  că  am căzut  la  pământ,  iar  apoi  m-am
trezit.
[15] Într-adevăr, acesta, cu siguranță a fost un vis
prostesc  și  rău,  și  eu  încă  sunt  complet  ud  de
sudoarea fricii pe întreg corpul.
[16] Ce spui acum, prietene, acest vis rău prostesc
al meu?"
 

Capitolul 80 Fariseul explică visul
[1] Fariseul a spus: "Prietene, visul pe care mi l-ai
explicat acum nu pare a fi atât de rău, prostesc cum
crezi  tu,  și  după mine el  are o semnificație foarte
profundă a vieții  pentru tine, pe care ți-aș putea-o
face clară în câteva cuvinte."
[2] Scribul a spus: "Atunci fă-o, eu cu bucurie vreau
să te ascult."
[3]  Fariseul a spus mai departe: "Ascultă: canionul
de aur și argint care te-a făcut atât de înspăimântat
și din care tu nu ai mai putut găsi drumul spre ieșire,
ți-a arătat starea sufletului tău, care este întărit cu o
mare  poftă  de  aur  și  care,  în  ciuda  întregii  sale
gândiri și căutări nu mai poate găsi calea de ieșire
din această condiție în spațiul liber al adevărului pur
și  viu  de la  Dumnezeu.  Minerii  pe care i-ai  văzut,
care a luat metalele menționate în bucăți mari din
munți,  sunt  poftele  tale  proprii  insațiabile  pentru
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astfel  de  comori  pământești. Și  minerul  care  ți-a
spus pentru că nu există nici  o  cale  de ieșire  din
acest canion, și care ți-a spus nu foarte plăcut că vei
merge cu siguranță la căderea ta, este conștiința ta
care - ca și pentru ultima oară – în mod serios te-a
avertizat că nu mai acorzi atenție vocii ei de dojană
mai blânde.
[4] Atunci ai devenit atât de înspăimântat și temător
că  ai  căzut  inconștient  la  pământ. Acesta  este  un
semn pentru tine, care, potrivit cu mine, ar trebui să-
l  înțelegi  în  acest  fel:  pentru  că  ai  început  să
disprețuiești și să scapi de pofta ta, și prin aceasta ai
scos întăritura sufletului tău, tu ai renunțat la vechea
dragoste,  și,  astfel,  de  asemenea,  la  viața  ta
materială, și ai căzut ca mort la pământ. Și pentru că
ai făcut aceasta, în curând o altă viață și deja mult
mai liberă s-a deschis în tine.
[5] Omul care în curând a venit la tine și care ți-a
pus o întrebare foarte importantă la care tu nu ai
putut răspunde, a fost din nou conștiința ta - spiritul
tău de dincolo de la Dumnezeu. Când el a plecat de
la tine, tu ai văzut imediat un animal malefic care nu
era  nimic  altceva  decât  vechea  ta  poftă,  care,  în
ciuda stării  mai libere a sufletului  tău alerga după
tine  în  mintea  ta. Dar,  pentru  că  tu  acum detești
vechiul  tău  păcat,  chiar  și  amintirea  lui  este  o
urâciune  și  disprețuire  pentru  tine,  și  depui  efort
pentru a fugi de acest animal rău, astfel încât să nu
te mai apuce din nou și să te aducă la căderea ta și
să te omoare. Spaima ta justificată pentru animalul
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tău  răul  este  văzut  de  Cer,  iar  acesta  trimite  un
fulger  al  adevărului  viu  de  la  Dumnezeu. Acesta
lovește animalul tău rău atât de bine că, după ce se
îndoaie și se răsucește pentru un moment, în cele
din urmă cade în abis și nu mai apare în sufletul tău.
[6] Acum, încă de la mare distanță, un mic loc plăcut
îți  este  arătat  și  te  face  să  te  simți  complet
ușurat. Tu  te  grăbești  spre  acel  loc  și  la  grădinile
foarte  frumoase  din  zonă,  care  abundă  în  pomi
fructiferi  excepționali  și  fructe. Acel  loc  confortabil
este restul  care a venit  înapoi  la  tine,  și  grădinile
reprezintă noile adevăruri  de la Dumnezeu, care-ți
sunt foarte plăcute. Dar din moment ce ele nu sunt
proprietatea  ta,  deoarece  tu  încă  nu  acționezi  în
consecință, tu încă le vezi ca și cum ar fi fost în afară
de tine și tu nu îndrăznești să iei fructele.
[7] Într-o grădină tu ai văzut, de asemenea, foarte
frumoase femei și fete cărora tu cu bucurie ai vrut să
le vorbești și să faceți cunoștință. Dar când ele, care
sunt cele mai profunde adevăruri vii, te-au văzut ca
un om pur exterior al rațiunii, ele au fugit, și tu te-ai
gândit:  "De  ce  ele  nu  mă  vor,  de  ce  ele  fug  de
mine?" Apoi, conștiința ta se trezește din nou și îți
arată cât  de sărac ești  în faptele de iubire pentru
Dumnezeu și  pentru aproapele tău,  și  cât de mult
nedreptatea pe care ai făcut-o văduvelor sărace și
orfanilor  pe care tu încă mai trebuie să o îndrepți
pentru, pe care rațiunea ta încă le mai sprijină.
[8] Atunci conștiința ta spune din nou: "Prindeți-l și
legați-l" - ceea ce înseamnă rațiunea ta exterioară -
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"și aruncați-l într-o temniță întunecată în care șerpii
și  broaștele  locuiesc". Cu  alte  cuvinte,  aceasta
înseamnă la fel de mult: tu însuți, închideți rațiunea
lumească, prin intermediul credinței vii în Dumnezeu
și Unsului Său, care a venit la noi, și alunga-o și dă-o
înapoi  lumii  întunecate  și  grijilor  sale  otrăvitoare,
căci  din  Cuvântul  lui  Dumnezeu,  o  nouă  și  pură
rațiune spirituală trebuie să apară, în caz contrar nu
poți intra locul de odihnă reconfortant al sufletului.
[9] Apoi tu te temi din nou, deoarece tu crezi că în
rațiunea ta exterioară tu deții întreaga ta viață, și,
prin  urmare,  tu  încă  fugi  o  vreme  peste  dure  și
moarte  pietre  și  miriști,  care  sunt  pietre  de
poticnire. Aceste  pietre  și  miriști  sunt  lucrurile
nebunești ale înțelepciunii lumești care te obosesc și
cazi din nou. Ferice de tine, atunci când prin această
cădere vei deveni treaz în spiritul adevărului complet
de la Dumnezeu, așa cum tu acum te-ai trezit  din
nou din bunul și pentru tine foarte semnificativ vis
înapoi la viața fizică pământească.
[10] Uite, așa am văzut eu sensul visului tău, și eu ți
l-am spus, fără nici o reținere. Dar dacă l-am simțit
în mod corect, această explicație nu a venit complet
din mine, pentru că eu am avut în mod clar ideea că
un Spirit  superior  a pus cuvintele în inima și  gura
mea. Și  eu  cred,  de  asemenea,  că  Spiritul  celui
căruia toate puterile Cerurilor și toate elementele de
pe acest Pământ I se supun - după cum am văzut -
te-a adus în această stare de vis.
[11] Dar totuși, tu poți să crezi ceea ce vrei. Eu am
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vorbit,  și  Îl  voi  căuta  acum  imediat  pe  marele
Învățător pentru a vedea ceea ce face, dar tu acum
poți face ce vrei."
[12]  Scribul, care a fost foarte surprins de această
explicație a visului, a spus: "Ascultă, voi face ceea ce
tu vei face. Așa că hai să mergem."
 
Capitolul 81 Cei 2 slujitori ai templului Îl caută

pe Domnul
[1] Când au ieșit cei 2 din casă, au văzut locul unde
marele incendiu a izbucnit, și cum însoțitorii lor erau
ocupați cu adunarea comorilor lor, care încă nu au
fost distruse de foc și le-au adus într-un loc de sigur.
[2] Unul dintre ei a strigat la scrib  (un slujitor al
templului): "Într-adevăr  nu  ești  îngrijorat  pentru
ceea ce îți aparține?"
[3] Scribul a spus: "Ceea ce este, probabil, al meu,
eu  voi  primi  destul  de  repede,  iar  dacă  nimic  nu
poate fi găsit din ceea ce este al meu, atunci eu, de
asemenea,  nu  mă  voi  întrista  pentru  aceasta.  Tu
continuă  să  lucrezi  pentru  moarte,  eu  acum  voi
căuta de lucru pentru viață."
[4] După aceste cuvinte cei 2 și-au continuat drumul
lor.
[5] Ceilalți farisei  au spus, între ei: "Acel Galilean,
de asemenea, a înnebunit singurul nostru scrib?"
[6] Dar el nu le-a acordat atenție și a mers împreună
cu  fariseii  complet  convertiți  la  han  și  a  vrut  să
vorbească  cu  mine. Dar  Eu  eram încă  în  afară  cu
ucenicii Mei și, astfel, nu în han. 
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[7] Când ei, cei 2 au văzut că Eu nu eram acolo au
întrebat  hangiul  -  care  era  ocupat  cu  pregătirile
pentru marea masă - unde eram Eu și dacă, poate,
aș fi plecat din sat.
[8]  Cârciumarul a  spus:  "Domnul  vieții  încă nu a
plecat. El este undeva în afară, cu ucenicii Săi, dar
unde, aceasta Eu nu pot să vă spun pentru că El a
părăsit sala deja înainte de mă trezi eu. Dar câțiva
dintre ucenicii Săi au luat bagajele de călătorie, pe
care eu încă le mai țin în siguranță, iar acest lucru
este un semn că Domnul încă nu a părăsit acest loc,
și  cred  că  El  se  va  întoarce  în  curând,  deoarece
masa  de  dimineața  va  fi  în  curând  complet  gata,
lucru  pe  care  El  îl  știe  cu  siguranță. Dar  mergeți
afară și  căutați-L,  pentru că este util  a-L căuta pe
Domnul vieții. Eu însumi voi face aceasta de îndată
ce  voi  pregăti  această  masă. Slujitorul  meu  șef
vindecat deja a plecat."
[9] Fariseii a spus: "Ce fac de fapt cei 10 care s-au
vindecat?  Sunt  ei  încă  aici,  sau  ei  deja  și-au
continuat călătoria lor?"
[10]  Cârciumarul a  spus:  "Oh,  ei  și-au  continuat
călătoria  lor  la  deja  din  zori.  Încotro,  aceasta,  de
asemenea, Domnul va ști cel mai bine."
[11] După aceste cuvinte, cei 2 au părăsit imediat
sala  și  au  mers  pe  drumul  lor,  sperând  să  Mă
găsească undeva. Ei au mers prin piață și au întrebat
câțiva  oameni  dacă  ei,  poate   Mă  văzuseră,  dar
nimeni nu le putea spune aceasta.
[12] La capătul pieței ei au întâlnit o copilă orfană
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săracă. Ei, de asemenea, au întrebat copila dacă ea
poate M-a văzut pe undeva în compania mai multor
bărbați.
[13] Copila a spus: "O, da, acolo pe deal, în direcția
Canei sunt bărbați necunoscuți care stau jos, iar unul
dintre ei trebuie să fie cineva important, deoarece El
mi-a vindecat brusc ochii mei. Voi cu siguranță știți
că Eu am fost complet oarbă de la naștere, și cum
săraca  mea  mamă  m-a  pus  în  fiecare  zi  înaintea
porții pieței să cerșesc pomană."
[14] Cei 2 i-au dat cu generozitate copilei pomană și
au lăsat-o acum să meargă fericită la mama ei, care
și-a  văzut  în  curând  copilul. Ea  a  fost  foarte
surprinsă, a alergat la ea și i-au pus întrebări despre
toate.
[15] Și cei 2 au mers repede la 2 deal și au venit la
noi chiar în momentul când noi ne-am ridicat de la
sol pentru a reveni la han.
[16]  Când  ei  au  venit  la  noi,  M-au  salutat  cu
amabilitate  și  M-au  întrebat  dacă  ar  putea  sta  cu
Mine.
[17] Eu-am spus: "Dacă voi vreți puteți să stați. Noi
vom lua acum un alt drum spre han, și nu vom trece
prin piață, pentru că eu am făcut fată oarbă văd. Ea
va acum, împreună cu mama ei, spune-pentru toată
lumea, și dacă ne-ar merge acum prin locul pe piață,
toți  oamenii  s-ar înghesui împreună în jurul  nostru
pentru a Mă vedea și a Mă lăuda, ceea ce Eu vreau
să previn acum. Așa că, să mergem."
[18] După aceste cuvinte ale Mele, noi am părăsit în
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curând dealul, am făcut un mic ocol și am mers cât
mai repede posibil la han.
[19] Atunci când noi am intrat în sală, hangiul tocmai
a vrut să Mă caute deoarece el a terminat pregătitul
mesei. Din moment ce noi am ajuns înaintea lui, el
Mi-a cerut iertare pentru faptul că el a fost atât de
lent. Dar  eu  l-am  liniștit  și  i-am  spus  că  acum  el
putea să pună masa de dimineață pe masă, lucru
care, de asemenea s-a întâmplat imediat. Noi ne-am
așezat la masă și cu bucurie am luat parte la bine
pregătita masă de dimineață.
[20] În timpul mesei, de asemenea, vindecarea fetei
oarbe a fost  discutată,  despre care hangiul  a  fost
surprins din nou, iar el a vrut imediat să trimită pe
cineva  la  fata  săracă  și  la  mama ei. Dar  Eu  l-am
sfătuit  să nu facă acest  lucru pentru moment,  din
cauza senzației pe care ar provoca-o, dar când Eu
voi fi departe de sat, încă va fi timp suficient să se
gândească la săraci. Și hangiul a făcut aceasta.
 

Capitolul 82 Miracolul vinului și rezultatele
sale 

[1] Când cârciumarul a auzit că Eu curând vroiam
să părăsesc satul,  el  a devenit  trist  și  a spus:  "O,
Doamne și  Învățătorule,  sper  că  Tu  nu  vei  părăsi
satul nostru astăzi?"
[2]  Eu am spus: "Prietene, încă sunt o mulțime de
orbi sau surzi cu inima și sufletul. De asemenea, Eu,
ar trebui să merg la ei și să-i ajut. Așa cum a fost
bine pentru tine că Eu am venit la tine, așa va fi, de
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asemenea, bine pentru mulți atunci când Eu mă voi
duce la ei. Dar eu încă voi mai sta câteva ore în casa
ta,  și  în  acest  timp  încă  multe  lucruri  pot  fi
discutate. Dar să punem acum din nou vin proaspăt,
curat pe masă."
[3] Cârciumarul a spus: "O, Doamne și Învățătorule,
un vin proaspăt, curat și mai bun eu nu am în nici
una  din  pivnițele  mele.  Ce  se  poate  face  despre
aceasta?"
[4] Eu i-am spus: "Du-te în pivnița, care se află sub
această sală, apoi cu siguranță vei găsi ceva vin."
[5] Cârciumarul a spus: "O, Doamne și Învățătorule,
este adevărat că aici, sub această sală este o pivniță
veche, dar acolo sunt doar ustensile vechi, aproape
inutile, cum ar fi saci de vinuri, ulcioare și încă alte
vase. Dar nu este nici urmă de vin."
[6]  Eu am  spus:  "Exact  din  această  pivniță  Tu
trebuie să aduci vin pentru noi, astfel încât tu și toți
cei care sunt aici, în casa ta să observe în continuare
mai mult decât a fost cazul până acum că nici  un
esenian nu este vreodată capabil să facă astfel de
lucruri, așa cum scribul încă gândește în el însuși."
[7] Atunci hangiul a spus: "Doamne și Învățătorule,
în afară de scribul nostru, cu siguranță, nimeni din
casa mea nu mai gândește în acest fel. Eu cred că
plinătatea Spiritului  lui  Dumnezeu trăiește corporal
în  Tine. Voința  Ta  este  voința  Lui  și  cuvântul  Tău
este cuvântul Său, și, prin urmare, tot ceea ce spui
Tu este un adevăr etern, lumină, viață și la fel de
bine ca și un cuvânt realizat. Și așa eu cred atunci,
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de asemenea, că există vin în această pivniță veche,
și chiar de cel mai bun tip."
[8]  Eu am spus:  "Atunci,  du-te jos și  adu-ne niște
vin."
[9] Atunci hangiul a luat două ulcioare mari, precum
ajutorul șef, s-au dus în pivnița menționată și acolo
au văzut, spre marea lor surprindere toți sacii vechi,
aproximativ  150 de bucăți,  toate ulcioarele și  alte
vase, care erau acum în stare bună, pline cu cel mai
bun vin. Amândoi au gustat vinul și ei au gândit că
acesta este extrem de bun și cu un gust delicios. Ei
au umplut cele 4 ulcioare pe care le-au luat cu ei, au
adus vinul la masă și au umplut cupele noastre, care
erau deja goale.
[10]  Fariseul a  fost  primul  care și-a  golit  paharul
până la ultima picătură, și a zis apoi la tovarășului
său, care într-adevăr nu a îndrăznit să bea din vinul
miraculos că, poate, era vrăjit: "Ar trebui să încerci,
de  asemenea,  acest  vin,  astfel  încât  tu  să  poți
percepe că declarația credinței hangiului nostru este
adevărată."
[11]  Apoi,  de asemenea,  scribul  a luat  cupa lui,  a
gustat  vinul,  și  pentru  că  avea  un  gust  atât  de
delicios pentru el, el a golit paharul, de asemenea,
până la ultima picătură.
[12] Atunci când  scribul și-a golit complet cu cupa
sa, el a spus: "Cu adevărat, aceasta este unul dintre
acele semne care nu poate fi  explicat în niciun alt
mod.  Vindecarea  tuturor  tipurilor  de  boli  numai
printr-o  credință  extrem  de  fermă  și  o  voință
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neclintită,  toate  acestea  au  existat  deja  în
conformitate cu legendele și  tradițiile vechi printre
oameni, deoarece în unele locuri există - deși foarte
puțini  -  oameni  cu  totul  nealterați,  care  dețin  o
extrem  de  mare  și  la  fel  de  puternică  putere  de
viață. Când  acești  oameni  doresc  să  acționeze
asupra unei persoane bolnave, persoana bolnavă va
fi ca pătrunsă și umplută cu un flux din focul vieții și
pot deveni sănătoase într-o singură clipă. Astfel noi
știm  multe  lucruri  despre  astfel  de  vindecări  din
vechile scripturi ale aproape tuturor națiunilor care
sunt cunoscute de noi. Astfel noi știm, de asemenea,
că există oameni care, în funcție de voința lor, bună
sau rea ar putea face tot felul  de magii  la lumina
zilei, și ar putea face, de asemenea, alte lucruri care
trebuie  să  pară  extraordinare  unei  persoane
normale. Dar, a restaura mai întâi vechii saci goi de
vin și alte vase la starea lor utilă, numai prin voință,
și apoi de a le umple cu cel mai pur, cel mai bun vin,
aceasta este ceva despre care nici unul dintre toate
cronicile  și  legendele  vechi  nu  poate  spune
nimic. Deci,  aceasta eu o consider ca pe un semn
supranatural,  care  poate  fi  realizat  fără  o  mare
abundență a puterii divine adevărate. Și acum eu, de
asemenea, încep să cred că Tu ești cu adevărat un
uns al lui Dumnezeu."
[13] Eu am spus: "Acesta va fi bine pentru tine dacă
tu  crezi  aceasta,  dar  cei  care-Mi  vor  spune  în
credința  lor  "Doamne,  Doamne"  și  "Învățătorule",
totuși  nu  vor  intra  în  întregime  Regatul  meu  de
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viață,  ci  numai  cei  care  vor  acționa  și  trăi  în
conformitate cu învățătura Mea. Deoarece cuvintele
Mele sunt viață și putere divină dacă sunt executate
cu  fapte  de  către  om,  dar  pentru  cei  care  aud
cuvintele și le păstrează, de asemenea, în memoria
lor,  dar  nu acționează și  trăiesc în consecință,  ele
sunt inutile pentru viața veșnică a sufletului lor, ci,
dimpotrivă, ele vor fi pentru ei ca o judecată, care
este  cealaltă  moarte  în  cealaltă  viață. Acum v-am
spus,  pentru  ca  nimeni  să  nu  se  poată  scuza,
spunând că el nu a știut aceasta."
[14] Atunci  scribul a zis: "Doamne și Învățătorule,
nu este dificil pentru noi să credem aceasta, și prin
semnele  pe  care  Tu  le-ai  realizat  aici,  suntem
complet  convinși  că  cuvintele  Tale  sunt  adevărul
deplin, dar cum pot fi convinși de adevăr aceia care
vor auzi  învățătura Ta de la noi  și  pentru care nu
vom fi capabili să facem niciun semn ca o confirmare
certă a adevărului, care este conținut în învățătura
Ta?"
 

Capitolul 83 Despre pomul vieții și pomul
cunoștinței

[1] Eu am spus: "În primul rând, adevărul va rămâne
unul și același adevăr, chiar și fără semne, și oricine
va  trăi  și  va  acționa  în  consecință  va  deveni
conștient  profund  în  interiorul  său  de  faptul  că
învățătura Mea este divină și nu un cuvânt omenesc.
[2]  În  al  doilea  rând,  cei  care  vor  transmite
învățătura  Mea  despre  Împărăția  lui  Dumnezeu  în
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om pentru alții și care nu vor fi doar învățători, dar
care ei înșiși vor face, de asemenea, voia Mea, care
este în mod clar conținută în învățătura Mea, vor fi,
de  asemenea,  capabili  să  efectueze  semne  în
numele  Meu,  și  chiar  semne  mai  mari  decât  Eu
însumi le fac.
[3]  Dar,  ca învățători  simpli  și  nu ca oameni  care
aplică  învățătura  Mea,  ei  nu  vor  fi  capabili  să
efectueze semne, deoarece puterea de a face semne
nu vine din rațiune, ci din credința vie și din voința
fermă de a acționa. Deoarece rațiunea creierul este
o lumină moartă, lumească, a omului care nu poate
pătrunde niciodată  în  regiunile  cele  mai  interioare
ale vieții spiritului și în puterea sa. Și credința vie din
inimă este adevărata lumină a vieții sufletului care
trezește spiritul din el și care are grijă ca acesta să
pătrundă întreaga persoană. Și odată ce omul este
pătruns  de  Spirit,  atunci  el  este,  de  asemenea,
pătruns  de  puterea  lui  capabilă  de  toate. Și
indiferent ce Spiritul viu vrea, care este atunci una
cu sufletul, se întâmplă, iar voința este atunci deja
un lucru realizat.
[4]  Prin  urmare,  este,  de  asemenea,  menționat  în
Scriptură  că  Dumnezeu  a  pus  2  pomi  în  grădina
vieții: un pom al vieții și un pom al cunoașterii, și a
zis omului: "Dacă veți mânca doar fructele din pomul
vieții, veți trăi, dar, de asemenea, dacă veți mânca
roadele  pomului  cunoașterii  înainte  de  a  fi
binecuvântat de Mine pentru voi, atunci moartea va
veni peste voi și veți muri."
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[5]  Dar  omul  -  din  moment  ce el  a  avut  o  voință
complet liberă - s-a lăsat sedus de șarpele poftei lui,
și a mâncat din pomul cunoașterii, chiar înainte de a
fi binecuvântat de gradul de coacere a credinței din
inima  omului. Aceasta  înseamnă:  el  a  căutat  și  a
încercat să înțeleagă Spiritul lui Dumnezeu, și astfel,
de  asemenea,  Spiritul  vieții,  cu  rațiunea  sa
naturală. Rezultatul a fost că prin aceasta el însuși
doar s-a retras tot mai mult de la Dumnezeu în loc
să  fie  atras  din  ce  în  ce  mai  mult  și  să  fie  mai
aproape de El. Și aceasta a fost deja moarte, ceea ce
înseamnă moartea spirituală a omului, și întregul om
a  devenit  neputincios  și  și-a  pierdut  autoritatea
asupra tuturor lucrurilor din lumea naturală și a fost
nevoit să lucreze pentru și ca să-și dobândească și
pâinea  hrănitoare  cu  ajutorul  strălucirii  slabe  a
rațiunii creierului în sudoarea feței lui, fizic și chiar
mai mult spiritual.
[6] Și iată, până acum, oamenii s-au retras atât de
departe de Dumnezeu, și, astfel, de asemenea, de la
viața interioară adevărată, că ei acum nu mai cred
aproape  de  loc  într-un  Dumnezeu,  și,  astfel,  de
asemenea,  nici  într-o  continuare  a  vieții  sufletului
după  căderea  trupului. Iar  cei  care  încă  mai  cred
mecanic într-un Dumnezeu, sau printr-o superstiție
oarbă  în  mai  mulți  zei  -  la  fel  ca  păgânii  –
imaginându-l pe Dumnezeu sau zeii ca fiind așa la
nesfârșit departe de ei, pentru ca în cele din urmă să
le  pară  imposibil  ca  o  ființă  umană  să  poată
vreodată să se apropie de Dumnezeu, despre care ei
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cred că El este atât de nesfârșit de departe de ei.
[7]  Și  acum,  că  Dumnezeu  Însuși  a  venit  fizic  la
oameni  în  toată  plinătatea  puterii  și  tăriei  Lui
veșnice, și cu toată dragostea și înțelepciunea Sa, ei
nu  văd  aceasta,  și  în  marea  lor  orbire  și  nebunie
consideră  acest  lucru  ca  imposibil,  în  timp  ce  cu
toate  acestea  cu  Dumnezeu  toate  lucrurile  sunt
posibile. Și pentru că El se dezvăluie acum, cu o gură
fizică și nu cu fulgere și tunete, ei Îl consideră acum
pe Dumnezeu Însuși un blasfemiator și un agitator
rău al poporului împotriva lui Dumnezeu și împotriva
împăraților lumii care se consideră ei înșiși a fi zei și
care, de asemenea, se lasă onorați ca atare de către
oameni.
[8] Și iată, toate acestea sunt rezultatul faptului că
toți oamenii au preferat să mănânce fructele moarte
ale pomului cunoștinței în loc de viile și dătătoarele
de viață roade ale pomului vieții."
 
Capitolul 84 "Adam, unde ești?" - O întrebare

importantă
 [1] Întrebarea pe care Dumnezeu ia pus-o lui Adam,
când deja a mâncat din fructul interzis și care suna
cam  așa:  "Adam”  (sau  "om"),  „unde  ești?" încă
continuă și va continua până la sfârșitul acestei lumi,
atâta timp cât sunt oameni care preferă să mănânce
din pomul cunoștinței în locul pomului vieții.
[2]  Pentru  că  persoana  care  mănâncă  din  pomul
cunoștinței Îl va pierde foarte curând pe Dumnezeu,
pe el însuși și viața lui interioară, și el nu mai știe
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cine este, de ce există și  ce ar trebui să fie. Apoi,
sufletul lui este plin de frică și teamă, și la întrebarea
lui: "Omule, unde ești?" el caută răspunsul care i-ar
putea  da  odihnă  și  confort  în  rațiunea  creierului
corpului  său. Dar  apoi  întotdeauna  răspunsul
neconfortabil,  vine:  "Ești  în  judecată,  care  este
moartea reală a sufletului. Dobândește-ți  pâinea în
sudoarea feței tale."
[3]  Ce poate găsi  de fapt,  sufletul  în creier? Nimic
altceva,  cu  excepția  imaginilor  acestei  lumi,  care
sunt în rațiune, și acele imagini sunt toate mult mai
departe de ceea ce este al spiritului și vieții  decât
sufletul  însuși. Dacă  sufletul  nu  recunoaște  spiritul
vieții de la Dumnezeu, care este întotdeauna cel mai
apropiat  de  el,  atunci  cum  va  recunoaște  el  în
creierul  capului  său  fizic  spiritul  vieții  de  la
Dumnezeu, care este în imaginile lumii de multe ori
nesfârșit de mult mai departe de el?
[4]  Din  această  eroare  completă  rezultă  în  mod
inevitabil și în mod automat eroarea și mai mare că
sufletul își imaginează Ființa lui Dumnezeu, fiind tot
mai departe și de neatins, iar acest lucru atâta timp
cât el se va depărta în totalitate de acestea și după
care se va întoarce la epicurism (Epicur: o persoană
dedicată  plăcerii  senzuale  și  vieții  de  lux.) sau  la
cinism (Cinic: o persoană care crede că toți oamenii
sunt motivați de egoism).
 [5] În aceste condiții,  în care sunt acum cea mai
mare parte dintre preoții de toate tipurile - și acum
mai  ales fariseii,  bătrânii  și  cărturarii  -  și  prinții  și
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regii, împreună cu mulții lor adepți, sufletul nu mai
cunoaște adevărul. Minciuna valorează la fel de mult
pentru el și chiar mai mult decât cel mai pur adevăr,
atât timp cât prin aceasta el poate obține un avantaj
pământesc. Dacă un adevăr sau altul l-ar împiedica,
atunci el va deveni ostil față de acesta și va fugi de
el sau îl va persecuta cu foc și sabie.
[6] Atunci când sufletul  este într-o astfel  de stare,
păcatul nu mai există pentru el, și o persoană care
deține o anumită putere lumească poate să facă ce-i
place  și  ce-i  va  flata  simțurile  sale. Și  vai  de  cel
neprihănit  sau de cineva care trăiește  în  adevărul
vieții, care ar merge la un astfel de puternic și i-ar
spune: "De ce ești un dușman al adevărului și de ce
comiți cea mai mare nedreptate care strigă la Cer
printre oameni, care pe acest Pământ nu sunt mai
puțin decât tine, prostule orb?"
[7] Doar priviți în jurul vostru în lume, acum, dacă
acest  lucru  nu  este  cazul  peste  tot. Și  care  este
motivul  pentru aceasta? Eu vă spun: nimic altceva
decât mâncatul tot mai mult din pomul cunoașterii.
[8] Eu am venit acum Eu Însumi fizic în această lume
la  oamenii  care  s-au  îndepărtat  prea  departe  de
adevăratul scop al vieții, și să-i întreb încă o dată:
"Adam,  unde  ești?"  și  nimeni  nu  știe  ce  să-Mi
răspundă unde sau cine este el. Și Eu le arăt acum
din nou pomul vieții  și îi  îndemn să ia din fructele
sale și să se sature cu ele.
[9] Adevărat vă spun: oricine va mânca din pomul
vieții, va ajunge, de asemenea, la viața adevărată a
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Spiritului din Mine, și el nu va mai fi flămând sau să
aibă dorința de a mânca din pomul morții, pentru că
odată ce cineva este în viața Spiritului din Mine, va
fi, de asemenea, în toată înțelepciunea sa, și numai
apoi  pomul  cunoașterii  va  fi  binecuvântat  prin
aceasta, și sufletul va ști într-un moment mai mult
decât  dacă  ar  investiga  1.000  ani  cu  rațiunea  lui
exterioară și zadarnică.
[10] Atunci când veți fi în starea de viață adevărată,
voi  veți  efectua,  de  asemenea,  semne  în  Numele
Meu,  și,  în  acest  mod,  veți  fi  în  măsură să  oferiți
tuturor  o  mărturie  a  adevărului  învățăturii  Mele  –
dacă aceasta va fi necesar. Ai înțeles tu, scribule și
prietene, bine acest lucru acum?"
 

Capitolul 85 Domnul vorbește despre
întruparea Lui 

[1] Scribul a spus: "Da, Doamne și Învățătorule, dar
eu  stau  acum  ca  și  complet  anihilat  înaintea  Ta,
pentru ce este omul în comparație cu Tine?"
[2]  Eu am spus:  "Doar privește la  ucenicii  Mei.  Ei
sunt deja de mai mult de 2 ani continuu în jurul Meu
și Mă cunosc cu siguranță mult mai bine decât tine
acum,  dar  nici  unul  dintre  ei  nu  a  stat  anihilat
înaintea Mea.
[3] Este adevărat că lui Moise, când el a vrut să vadă
fața lui Iehova, i s-a spus: "Nimeni nu-L poate vedea
pe Dumnezeu și  să-și  păstreze  viața  sa  în  același
timp", ceea ce înseamnă viața trupului său. Dar, la
acel moment era numai cu privire la Spiritul veșnic
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al lui Dumnezeu, din moment ce Dumnezeu încă nu
și-a asumat un trup la acel  moment,  pentru că în
conformitate  cu  ordinea  Lui  veșnică  încă  nu  era
timpul pentru aceasta.
[4]  Dar  acum,  în  conformitate  cu  predicțiile
profeților, Domnul și-a asumat trupul oamenilor de
pe acest  Pământ,  și  așa între El  Însuși,  ca Spiritul
veșnic inițial și oameni El a pus un zid de protecție,
astfel încât aceștia să îl poată vedea, atinge, auzi și
vorbi cu El, fără a provoca daune vieții lor, și nimeni
nu trebuie să se teamă, să fie anihilat de prezența
Mea vizibilă.
[5] Cu toate că a existat un decalaj (gol) fără sfârșit
între  Mine  și  voi  oameni,  prin  care  nici  chiar  și
spiritul îngerului cel mai perfect nu se putea apropia
de  Mine,  dar  acum un  pod  a  fost  construit  peste
acest  decalaj,  și  acesta  este  format  din  dragoste
pentru Mine din partea voastră,  în timp ce Eu din
partea Mea am devenit un om Eu însumi de carne și
sânge  din  veșnica,  marea  și  mai  presus  de  toate
puternica Mea dragoste pentru voi,  oamenii,  și am
luat, de asemenea, slăbiciunile voastre asupra Mea,
așa că nu voi fi  un Dumnezeu etern îndepărtat, ci
pot  fi  un  complet  aproape  și  ușor  de  ajuns  Tată,
Prieten și Frate, la care voi puteți veni și rămâne în
conformitate  cu  măsura  dragostei  voastre  pentru
Mine.
[6] Dacă acesta este cazul în prezent între Mine și
voi oamenii, și, astfel, complet diferit de timpul lui
Moise, nimeni nu poate spune că el este anihilat de
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către  majestatea  Mea  divină,  care  trăiește  în
plinătatea ei în Mine, din moment ce Eu Însumi sunt
cu toată inima Mea blând și smerit și plin de cea mai
mare răbdare și toleranță, iubire și compasiune. Așa
că ia-ți curaj și nu avea nici o teamă inutilă pentru
Mine, care te-am iubit deja de o lungă perioadă de
timp înainte de a fi existat."
[7] Acum, scribul a spus cu mai mult curaj și stimă
de  sine:  "Dar  Doamne  și  Învățătorule,  cum  m-ai
putut iubi, chiar înainte de a exista?"
[8]  Eu  i-am spus: "Fără iubirea Mea nici o lume și,
astfel, de asemenea, nici o ființă umană ar fi venit în
existență.  Tot  ceea  ce  este  conținut  în  spațiul
nesfârșit  al  creației  este  iubirea  Mea  întrupată  de
voința Mea, și  deci  tu cu siguranță, de asemenea,
ești parte din ea.
[9] Dragostea mea este veșnică, și, astfel, tot ceea
ce a provenit, provine și va proveni veșnic din ea,
este, de fapt, de asemenea, veșnic.
[10] Spiritul viu din om este dragostea Mea veșnică
și  înțelepciunea  care  creează,  organizează  și
menține totul, iar acest spirit este de fapt adevăratul
și în sine deja omul veșnic din om, care, în scopul de
a deveni independent, se acoperă el însuși, numai în
decursul  timpului,  cu  un  suflet  și  un  corp  în
conformitate  cu  Ordinea  Mea  veșnică  din  el,  și
pășește astfel într-o formă vizibilă exterioară.
[11]  Acum,  dacă  acest  lucru  este  așa  și  este
imposibil să fie altfel, tu cu siguranță vei realiza că
Eu te-am iubit deja un timp etern de mult înainte ca
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tu încă să fi ceea ce ești acum. Tu ești acum că o
scânteie de viață, care este separată de iubirea Mea
și  tu  însuți  poți  deveni  o  flacără  mare  și
independentă de iubire care arată ca Mine, iubindu-
Mă mai  presus de toate și  pe aproapele tău,  care
este complet egal cu tine, ca pe tine însuți. Iar dacă
acest lucru este ceea ce ești, și apoi Mă vei iubi, de
asemenea, în acest mod, tu vei vedea în curând în
tine cum Eu ca Iubirea Veșnică sunt totul în toate și
din  nou  totul  este  în  Mine. Ai  înțeles  acest  lucru
acum?"
 
Capitolul 86 Teama adevărată de Dumnezeu  

[1] Scribul a spus: "Undeva adânc în inima mea eu
am sentimentul că am înțeles, dar în capul meu totul
este amestecat acum, și îmi dau seama că astfel de
lucruri  pot  fi  înțelese  doar  în  inima  sufletului  și
niciodată cu rațiunea creierului. Dar Moise a poruncit
să te temi de Dumnezeu și să te roage mereu numai
la El. Nu mai trebuie să mă tem și să mă închin Ție în
modul prevăzut?"
[2] Eu am spus: "Da, da, Moise a prevăzut aceasta,
și  aceasta  a  fost,  de  asemenea,  bun,  dar  cu
adevărat, în acest moment nimeni nu mai înțelege
ce  înseamnă  'să  te  temi  de  Dumnezeu",  iar  voi
preoții  ați  învățat  poporul  complet  neadevărate  și
total greșite concepte despre frica de Dumnezeu, în
parte din cauza orbirii voastre proprii, dar mai ales
din  cauza  căutării  voastre  insațiabile  de  profit.  Și
astfel, cei slabi care încă cred un pic în Dumnezeu,
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se tem de El ca de un periculos, extrem de neobosit
tiran,  căruia  îi  lipsește  toată  dragostea  și  mila,  și
pentru  cuvântul  și  conceptul  "Dumnezeu"  ei  dau
înapoi  de  frică,  deoarece  ei  nu  pot  vedea  în  El
aproape  nimic  altceva  decât  mânia  veșnică  și
răzbunarea veșnică.
[3] Dar mai este, de asemenea, scris că oamenii ar
trebui să se închine lui Dumnezeu și să Îl iubească
mai presus de toate. Dar cum poate o ființă divină să
fie  iubită  și  prin  aceasta,  de  asemenea  să  fie  cu
adevărat  venerată  dacă  oamenii  tremură  deja
înaintea numelui Său mai mult decât înaintea morții?
[4]  Prin  urmare,  voi  cu  siguranță  vă  dați  seama
acum ce  fel  de  concept  neadevărat  și  extrem de
greșit  -  și  din  cauza  voastră,  de  asemenea,  alte
persoane - au frică de Dumnezeu.
[5]  Ce  înseamnă  de  fapt  "să  te  temi  de
Dumnezeu?" Să te temi de Dumnezeu înseamnă: să-
L  iubești  pe  Dumnezeu  mai  presus  de  toate  ca
iubirea veșnică,  cel  mai  înaltă  și  cea mai  pură  și,
pentru că Dumnezeu este adevărul cel mai înalt, să
rămâneți  în  adevărul  divin  și  să  nu  aderați  la
minciuna lumii din auto-interes material.
[6]  Cine  este  plin  de  adevăr  în  toate  are  frica
adevărată a lui Dumnezeu în inima lui, și  cine are
faptul  acesta,  întotdeauna  se  va  închina  lui
Dumnezeu în mod corect. Pentru că minciuna este o
foarte  mare  necinstire  a  lui  Dumnezeu,  tot  așa  și
adevărul pur și viu este o glorificare continuă și cea
mai  mare  și  cea  mai  adevărată  închinare  a  lui
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Dumnezeu. Ați înțeles aceasta acum?"
[7]  Scribul a  spus:  "Da,  Doamne  și  Învățătorule,
pentru  mine  eu  înțeleg  acum,  și  eu  cu  siguranță
realizez că într-adevăr nu poate fi altfel, dar nu va fi
atât  de  ușor  a  face  înțeles  adevărul  pentru  alte
persoane, deoarece acestea sunt deja blocate prea
adânc în tot felul de erori, și ele iau minciuna ca un
adevăr.  Există,  de  asemenea,  templul  cu
recomandarea lui despre cum ar trebui să vorbim cu
oamenii. Și  așa  va  fi  dificil  a  deveni  de  acum  un
învățător  bun  pentru  oameni. Dar  pentru  fiecare
victorie  trebuie  să preceadă o  bătălie. Tu,  Domnul
Însuți  ne-ai  revelat  adevărul  nouă,  și  Tu,  de
asemenea, ne vei sprijini în lupta noastră împotriva
dușmanilor  adevărului. Te  rugăm  acum,  și  noi  Te
vom  ruga  mereu  aceasta,  pentru  că  fără  ajutorul
Tău, care este mereu prezent, noi nu vom putea face
nimic.
[8]  Dar  acum  întrebarea  este  cum  trebuie  să  ne
rugăm Ție, astfel ca Tu să ne auzi și să ne ajuți. Dacă
noi  acum am cere  de  la  Tine,  în  timp  ce  Tu  ești
prezent, ceva bun, atunci, Tu, de asemenea, rapid și
ușor  ai  răspunde rugăciunii  noastre,  dar  ce  se  va
întâmpla atunci când Tu nu vei fi prezent personal
cum ești acum? Atunci cum ar trebui să cerem?"
[9]  Eu am spus: "Această întrebare a ta arată încă
foarte fariseic.  Dacă voi  credeți  activ în Mine,  veți
primi întotdeauna ceea ce voi veți cere Tatălui din
Mine,  în  numele  Meu. Prezența  Mea  personală
vizibilă nu este necesară pentru aceasta, pentru că
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în spirit Eu sunt prezent peste tot și Eu văd și aud
totul, și toate - de la cel mai mare la cel mai mic – Eu
le știu foarte precis și clar.
[10] Deci, dacă Voi îmi veți cere ceva, în spirit și în
complet adevăr, cu siguranță Eu voi auzi și vă voi
răspunde, dar unei rugăciuni așa cum este obișnuit
la voi, și anume cu buzele și în cuvinte misterioase,
voi Eu nu voi răspunde.
[11] Pentru că tu ca un scrib ști, de asemenea, ceea
ce  Dumnezeu  a  vorbit  oamenilor  prin  gura  unui
profet  atunci  când  s-a  întors  la  El  cu  privire  la
condițiile  critice  din  acea  vreme,  astfel  ca  El  să
răspundă rugăciunilor lor: "Eu te știu pe tine și pe
oameni  care  Mă  cinstesc  și  se  roagă  la  Mine  cu
buzele,  dar  inima lor  este  departe  de  Mine.  "Iată,
astfel, de asemenea, de acum, o simplă rugăciune
cu buzele nu va fi auzită, și cu atât mai puțin atunci
când acesta a fost plătită.
[12]  Cu  toate  acestea,  cel  care  este  plin  de  o
credință vie în inima lui, și care Îmi va cere ceva ce
este bun, va primi, de asemenea, ceea ce el a cerut.
[13] Și oricine va trăi și  acționa în numele Meu în
conformitate cu învățătura Mea, el este cel care se
roagă  sincer  și  neîncetat,  și  de  aceea  tot  ce  are
nevoie îi va fi întotdeauna dată lui."
[14]  Scribul a  spus:  "Doamne  și  Învățătorule,  Îți
mulțumesc  în  inima  mea  pentru  Învățătura  Ta
reconfortantă, și cred acum că cel care se va ruga
pentru ceva după voia Ta, pe care Tu ai rostit-o în
mod clar  acum,  va primi  de asemenea ceea ce a
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cerut."
 
Capitolul 87 Practicarea credinței și încrederii 
[1] Atunci unii din ucenicii Mei au spus: "Doamne,
toate acestea ar  fi  bine dacă oamenii  din  această
lume nu ar fi expuși la ispite de a comite păcatul. O
persoană, într-un moment de slăbiciune, va comite
cu ușurință un păcat sau altul, iar apoi încrederea și
credința  lui  va  fi  deja  slăbită  de  faptul  acesta,  și
chiar dacă el se pocăiește de păcatul comis și dacă
el  a  compensat  complet  pentru  posibile  daune
cauzate, atunci încă există o anumită timiditate în
sufletul său, astfel că el nu va îndrăzni să se întoarcă
la Tine în credință deplină comparativ cu faptul dacă
nu ar fi păcătuit.
[2] Atunci ce ar trebui să facă o astfel de persoană,
în  scopul  de  a  se  ruga  la  Tine  într-o  asemenea
manieră încât el să poată crede complet ca Tu îi vei
răspunde?"
[3]  Eu am spus: "O astfel de persoană ar trebui să
știe  că  Eu  în  primul  rând  nu  sunt  un  Dumnezeu
mânios  sau  răzbunător,  ci  un  răbdător,  iubitor  și
blând Dumnezeu, așa cum a fost deja spus prin gura
proorocilor,  și,  că  așa  cum  Eu  strig  tuturor
păcătoșilor:  "Veniți  toți  la  Mine,  voi  care  sunteți
obosit și împovărat cu păcatele, pentru că Eu vreau
să vă ușurez pe toți."
[4] Și în al doilea rând, oamenii ar trebui să practice
întotdeauna rugăciunea adevărată și să persevereze
în ea, pentru că o încredere dreaptă și fermă va fi,
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prin  practică  dreaptă,  proprietatea  oamenilor,  prin
care  un  ucenic  ajunge  să  o  stăpânească,  în
indiferent ce domeniu.
[5]  Cineva  care  este  bine  dotat  cu  toate  bunurile
acestui Pământ va uita cu ușurință adevărata și plina
de credință rugăciune. Dar când el  este în nevoie,
atunci el va începe să caute ajutorul la Dumnezeu
prin rugăciune, dar el simte prea puțină încredere în
sine că Dumnezeu îi va răspunde, și acest lucru este
în  mod  clar  din  cauza  lipsei  de  practică  în  via,
deplina încredere în Dumnezeu.
[6] Și în ce modalitate mai bună poate o persoană
să-și întărească încrederea în Dumnezeu decât prin
practică,  și  anume  prin  neîncetată  rugându-se  și
cerere? În  ce  constă  în  principal  neîncetata
rugăciune și cerere, Eu v-am făcut clar înainte."
[7] Acum ucenicii se uitau unii la alții, și  Andrei a
spus:  "Doamne,  eu  încă  îmi  amintesc  foarte  bine
imaginea  pe  care  Tu  ne-ai  arătat-o  cu  o  ocazie
similară, în care a existat un cerșetor care a bătut cu
nerușinare undeva la o ușă în timpul nopții și căruia
stăpânul casei, în miez de noapte i-a dat în cele din
urmă  niște  pâine  pe  fereastră,  oricum,  mai  mult
pentru  a  scăpa  de  orice  plângere  și  cerșit  în
continuare decât din milă adevărată.
[8] Eu însumi m-am gândit de multe ori la aceasta cu
privire la această imagine într-un fel ciudată, dar eu
încă nu m-am putut împăca cu dragostea și mila Ta
înaltă. Dar acum devine clar pentru mine, acum că
Tu ai vorbit despre rugăciunea neîncetată și cerință,
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și,  de asemenea, cu privire la practica credinței  și
încrederii în Tine.
[9]  Cu  cerea  pâinii  în  timpul  nopții  Tu  ai  vrut  cu
siguranță,  să  Te  referi  la  practica  credinței  și
încrederii  în  Tine,  în  timp  ce  cu  stăpânul  casei
oarecum surd inițial Tu Te-ai reprezentat pe Tine, și
cu cerșetorul, pe noi oamenii, și Tu ai arătat că noi
nu ar trebui să încetăm să ne rugăm și să cerem, de
asemenea, dacă Tu nu ne răspunzi imediat.
[10]  Tu  însuți  vrei  astfel,  ca  prin  intermediul
rugăciunii  și  cererii  noastre  neîncetate  noi  într-
adevăr să devenim supărători pentru Tine înainte de
a ne auzi,  pentru că prin faptul acesta, Tu vrei ca
încrederea noastră în Tine, să fie din ce în ce mai
exercitată,  prin  care  noi  putem  în  cele  din  urmă
deveni  atât  de puternici  încât  să putem ajunge la
ziua  vieții  noastre,  care  este  Împărăția  Ta din  noi
înșine. Apoi, în aceasta, noi înșine, în inima sufletului
nostru, vom purta tot ajutorul și puterea ca copiii ai
Tăi din Spiritul Tău și voința Ta, iar noi nu vom mai
trebui  să te deranjăm cu cerșitul  în  noaptea vieții
noastre. Pentru  că  acum,  omul  caută  ajutor  în
slăbiciunea nopții vieții sale, dar odată ce el însuși a
devenit tare și puternic, atunci el va fi capabil să se
ajute el însuși. Doamne, am înțeles, în conformitate
cu adevărul, imaginea pe care ne-ai dat-o înainte?"
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Capitolul 88 Rezultatul neîncetatei
rugăciuni. Parabola văduvei asuprite și a

judecătorului dur.
[1] Eu am spus: "Tu ai înțeles imaginea foarte corect
și în conformitate cu adevărul, și a fost potrivit a o
aduce înainte din nou aici,  cu câteva cuvinte.  Dar
pentru  a  face  imaginea  menționată  de  tine,  chiar
mai ușor de înțeles pentru toată lumea în funcție de
punctul  de  vedere  al  rațiunii  proprii,  și  pentru  că
acesta este încă un moment bun pentru noi acum,
vă voi da o altă imagine, cu care veți vedea chiar
mai clar modul în care o persoană adevărată, nu ar
trebui să înceteze rugându-se și cerând dacă vrea să
ajungă  la  adevărata  putere  a  Regatului  Meu în  el
însuși. Deci, ascultați.
[2] Era un judecător într-un oraș care nu se temea
de Dumnezeu și  care nu se temea de nimeni. Dar
acolo era, de asemenea, o văduvă în același oraș. Ea
a  venit  la  el  și  i-a  spus:  "O,  judecătorule  drept,
salvează-mă de vrăjmașii mei, căci iată, așa și așa
este  situația,  și  în  conformitate  cu  legea  este
complet în favoarea mea."
[3]  De  asemenea,  judecătorul  a  fost  conștient  de
faptul  acesta, la prima vedere, dar el  nu a fost în
starea  de  spirit  dreaptă  și  nu  a  vrut  să  accepte
procesul văduvei. Dar văduva nu s-a oprit, a venit de
mai multe ori la judecător și l-a rugat în genunchi să
accepte cazul.
[4]  Atunci  judecătorul  s-gândit  el  însuși:  Ce  să
fac? Chiar  dacă  nu  mă  tem  de  Dumnezeu,  și,  de
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asemenea, de nici o ființă umană – din moment ce
văduva  aceasta  mi-a  făcut  deja  probleme atât  de
mult o voi salva, astfel încât în cele din urmă ea nu
va reveni chiar mai des și să mă plictisească cu totul
cu cerșitul ei."
[5] Ați învățat din acea imagine ce a spus și a făcut
judecătorul? Și dacă deja un judecător, care judecă
strict  dreptatea  în  conformitate  cu  legea,  auzind
continuu  cerșitul  văduvei  asuprite  o  ajută,
Dumnezeu nu va salva mai devreme pe cei pe care i-
a ales, care-I strigă Lui zi și noapte, și ar avea El mai
puțină răbdare și  dragoste pentru ei  decât  a  avut
judecătorul pentru văduvă?
[6] Adevărat vă spun: El îi va auzi și salva în scurt
timp, în aceste vremuri,  precum și în viitor, atunci
când  El  la  fel  ca  acum  se  va  întoarce  pe  acest
pământ ca Fiu al Omului.
[7] Dar, când Fiul Omului va reveni în acest timp în
această lume, voi credeți că El va găsi credință?"
[8]  Andrei a  spus:  "Doamne  și  Învățătorule,
deoarece  am  vorbit  mai  devreme,  voi  vorbi,  de
asemenea,  de  această  dată,  dacă  Tu  îmi  vei
permite."
[9]  Eu i-am spus: "Tu poți să vorbești, pentru că ai
dreaptă percepție, curaj și gură pentru aceasta."
[10] Atunci Andrei a spus: "În ce privește imaginea
în sine, aceasta înseamnă același lucru cu ceea ce
eu  am  spus  cu  imaginea  cu  stăpânul  casei  și
cerșetorul  de pâine în noapte,  pe care tocmai  am
relatat-o din nou. Dar poziția lui Dumnezeu cu privire
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la  oamenii  lumești  care  caută  ajutor  la  El  în
opresiunea nopții vieții lor, a fost subliniat și mai clar
decât  în  cealaltă  imagine,  care  a  fost  relatată  de
mine din nou. Pentru că în acea imagine Dumnezeu
apare într-un anumit fel doar ca un judecător drept,
fără  nici  o  legătură  (obligație),  care  poate  ajuta
întotdeauna oamenii oprimați ori de câte ori vrea - și
El, de asemenea, îi ajută - dar numai după ce ei într-
adevăr L-au tulburat cu cerșitul lor neîncetat.
[11]  De  asemenea,  aici  este  doar  o  chestiune  de
practică a credinței și de încredere. Odată ce acest
lucru  a  atins  o  anumită  putere  de  nezdruncinat,
atunci,  de asemenea,  rugăciunea este răspunsă și
ajutorul este, de asemenea, acolo.
[12]  Tu  totuși  ai  adăugat  încă  ceva. Ai  spus  că
Dumnezeu, ca un Tată iubitor, cu siguranță, va auzi
mai devreme pe cei pe care i-a ales, care sunt deja
în puterea credinței și încrederii, dacă ei îi vor cere
Lui ajutor, în ziua vieții lor interioare pe care ei deja
au atins-o, dar De asemenea, în noaptea lor, care cu
ușurință încă se poate întoarce din când în când. Aici
Tu  nu  mai  apari  ca  un  judecător  lumesc  aproape
neobosit, care, pentru că el însuși este Dumnezeu,
nu trebuie să se teamă Dumnezeu și, de asemenea,
de nici o ființă umană, ci ca un Tată al celor care
deja au atins ziua lor de viață interioară. Acesta este
modul în care eu am înțeles aceasta și eu cred că nu
mă înșel.
[13] În acest moment, nici unul dintre noi nu este
încă  complet  ziua  vieții  lui  interioare,  ci,  uneori,
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parțial, de asemenea, într-o mare măsură în vechea
noastră  noapte  a  vieții,  și  noi  încă  avem  multe
lucruri  să  Te  întrebăm,  cuscopul  de  a  practica
credința  și  încrederea,  și  astfel  să  devenim  mai
puternici. Cu  toate  acestea,  Tu  ne-ai  promis  o
mântuire  sigură  și  rapidă,  și  noi  credem,  de
asemenea,  fără  nici  o  îndoială  că  fiecare  dintre
promisiunile Tale vor fi îndeplinite.
[14]  Dar  Tu  ne-a  spus  din  nou  despre  o  a  doua
venire  pe  acest  pământ,  iar  la  sfârșit  Tu  ai  pus
întrebarea dacă vei găsi credință printre oameni.
[15] Ei bine, acum, a da un răspuns la întrebarea Ta
este  în  continuare  în  întregime  dincolo  de
înțelegerea noastră, și deci nu Îți pot da un răspuns
în acest sens. Cu toate acestea, Tu Însuți vei ști cel
mai bine cum va fi starea de credință a oamenilor în
viitorul  îndepărtat,  și  dacă vrei  Tu poți  să ne spui
încă mai precis decât ai făcut-o în mai multe rânduri
cu alte ocazii."
[16]  Eu am spus: "Tu ai înțeles bine, de asemenea,
această imagine de azi complet în conformitate cu
adevărul,  și  prin  aceasta  tu  cu  adevărat  a  făcut
inima  Mea  fericită.  Dacă  voi  toți  veți  face,  de
asemenea,  în  felul  acesta,  mântuirea  completă  a
sufletelor voastre din jugul materiei acestei lumi și
din ademenirile sale nu va întârzia."
 

Capitolul 89 Starea credinței în viitor 
[1] Dar în ceea ce privește întrebarea mea despre
starea  de  credință  a  oamenilor  din  viitorul  încă
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îndepărtat,  când  Fiul  Omului  va  veni  din  nou  pe
Pământ, în maniera în care v-am spus de multe ori,
Eu spun că, în general, El va găsi chiar și mai puțină
credință vie decât acum. Pentru că în timpul acela
oamenii  vor  fi  făcut  progrese  mari  în  domeniul
multelor științe și în tot felul de tehnologii, mai ales
din  cauza  cercetării  lor  neobosite  și  calculelor  în
ramurile  și  ramificațiile  extinse  ale  pomului
cunoștinței, și ei vor realiza lucruri mari cu puterile
naturii Pământului, care în prezent sunt încă complet
ascunse oamenilor, și ei vor spune: "Uite, acela este
Dumnezeu - nu este altul."
[2]  Astfel,  credința  acestor  oameni  va  fi  aproape
complet dispărută. Astfel, cu acei oameni Eu nu voi
mai găsi credință la întoarcerea Mea.
[3] O altă mare parte din oameni vor fi într-o încă
mai  densă  și  mult  mai  întunecată  și  superstiție
idolatră decât în  prezent toți păgânii de pe întregul
Pământ. Pentru o lungă perioadă de timp ei vor avea
învățătorii lor, reprezentanții și protectorii printre cei
mari și puternici ai Pământului din acea vreme, dar
copiii  din  lume,  care  vor  fi  bine  echipați  cu  toate
științele  și  tehnologiile  vor  suprima  superstițiile
foarte întunecate, cu toată forța, și îi vor aduce pe
cei  mari  și  puternici  ai  Pământului  în  rușinea
extremă,  deoarece  prin  știință  și  tot  felul  de
tehnologii  poporul,  care  a  fost  ținut  orb  cu  toată
forța își va da seama că a fost ținut în robia grea
doar de dragul faimei lumești și a vieții confortabile
a acestor mari și puternici care ei înșiși nu au avut
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credință. Și când Eu voi veni, de asemenea, cu ei nu
voi găsi nici o credință.
[4]  În  acel  timp de mare întuneric  Eu nu voi  găsi
credință cu ei, pentru că ei erau ajutoarele cele mai
proaste  și  mai  oarbe  ale  celor  care  i-au  dominat,
care  puteau  percepe  foarte  bine  în  ce  scop  cei
complet orbi puteau fi folosiți, și că cei care puteau
vedea nu ar tolera niciodată faptul acesta, la fel cum
au făcut cei complet orbi. Dar, odată ce orbul va fi,
de  asemenea,  făcut  văzător  de  către  oamenii  de
știință  și  tehnologi,  atunci  ei  vor  deveni  adepți  ai
celor  care i-au eliberat  în cea mai  mare parte din
robia grea a celor mari și puternici. Și dacă Eu atunci
aș  veni  și  aș  spune:  "Ascultați,  națiuni  ale
Pământului, Eu am venit acum din nou la voi și vă
voi arăta din nou calea dreaptă către viața veșnică a
sufletelor  voastre",  atunci  ce  vor  răspunde  acei
oameni care sunt fără nici o credință?
[5]  Aceștia  Îmi  vor  răspunde:  "Prietene,  indiferent
cine ești, oprește acea veche care, complet învechită
prostie,  care din fericire s-a evaporat,  pentru care
valuri de sânge de multe ori complet nevinovate au
curs  încă  din  momentul  în  care  a  apărut  pentru
prima dată. Dacă așa-numitul bun Tată din Cer, pe
care noi nu-L știm și pentru care noi nu mai simțim
complet nici o dorință, este un așa mare prieten al
sângelui, atunci El cu siguranță va putea cu ușurință
să schimbe marele ocean în sânge și să fie extrem
de încântat în el. Cu toate acestea, noi absolut nu
mai avem nevoie de o astfel de învățătură a vieții,
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care în loc de Regatul promis al lui Dumnezeu a adus
numai iadul pur printre oamenii de pe acest pământ,
care  este  deja  slab,  oricum. Noi  aderăm  acum  la
științe și tehnologii de tot felul, și, prin urmare vom
trăi în pace și odihnă, chiar dacă ceea în ce noi ne
încredem  este  doar  temporar,  dar  o  temporară
pașnică și liniștită viață ne este mult mai dragă nouă
acum decât un Cer cu toate frumoasele lui fericiri,
care  a  fost  cumpărat  cu  suferințe  nenumărate  și
multe valuri de sânge nevinovat care a curs și care
în plus este încă îndoielnică.
[6]  Cu  astfel  de  cuvinte  ale  oamenilor  din  acele
vremuri, întrebarea Mea, dacă la întoarcerea Mea pe
Pământ,  voi  găsi  vreo  credință,  este  foarte
justificată.
[7] "Dar" – voi gândiți în voi înșivă acum - "da, a cui
vină va fi aceasta? Poate a Iadului? Doamne, în acest
caz,  distruge-l. Sau  poate  a  proorocilor  mincinoși,
egoiști,  care  vor  fi  folosiți  ca  pretext  de  către  cei
mari  și  puternici,  care  vor  veni  în  curând  ca
ciupercile din solul umed, și care vor merge în toate
direcțiile  de  pe  Pământ  cu  război,  și  vor  chinui
oamenii? Doamne, în Numele Tău, fă ca acei profeți
falși să nu apară. Dar, dacă Tu dorești să fie așa, Tu,
de asemenea ar trebui să fi de acord că Tu nu vei
găsi nici o credință în rândul oamenilor, atunci când
Tu vei reveni din nou."
[8] La aceasta Eu spun: deși rațiunea mioapă umană
gândește în mod corect în funcție de înțelegerea ei,
și într-un sens uman lumesc nu multe se pot obiecta,
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dar  Dumnezeu,  Creatorul  și  Menținătorul  veșnic  al
tuturor lucrurilor și ființelor are la rândul Său puncte
de vedere și planuri foarte diferite, cu tot ceea ce El
a creat din Sine, și, prin urmare, El știe cel mai bine
de  ce  El  permite  unele  lucruri  să  se  întâmple  în
rândul oamenilor de pe acest Pământ.
[9] În cele din urmă toate superstițiile vor fi șterse
de  pe  fața  Pământului,  cu  brațele  științei  și
tehnologiei, prin care totuși voința liberă a nici unui
om nu va fi împiedicată câtuși de puțin.
[10]  Prin  faptul  acesta,  în  decursul  timpului,  toată
credința  se  va  pierde  dintre  oameni,  dar  această
condiție va dura doar pentru un timp foarte scurt.
[11] În acest timp doar Eu voi binecuvânta bătrânul
copac de cunoștinței, prin faptul acesta pomul vieții
din om va primi din nou vechea putere, și din acel
moment înainte, nu va fi decât un păstor și o turmă.
[12] Cel care a înțeles acest lucru acum va înțelege,
de asemenea, întrebarea Mea dacă Eu, în acel timp,
voi  găsi  aceeași  credință  ca  și  acum  pe
Pământ. Aceeași credință ca și acum Eu nu voi mai
găsi  cu  siguranță  în  acele  timpuri  viitoare,  ci  una
diferită. În  ce  va  consta  aceasta,  voi  nu  vă  puteți
imagina acum, dar cu toate acestea, cândva se va
întâmpla așa cum Eu v-am spus acum dinainte."
 

Capitolul 90 Noul timp
[1]  Unul  dintre  așa-numiții  greci  iudei au  spus:
"Doamne și Învățătorule, la a doua ta venire a Ta pe
acest pământ va fi, de asemenea, o învățătură dată
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oamenilor?  Dacă  Tu  vei  veni  din  nou  cu  această
învățătură, atunci ei, de asemenea vor spune: "Oh,
pleacă departe cu acea învățătura care a provocat
atât de multă nenorocire pe Pământ."
[2]  Eu am spus: "Prietene, acea învățătură pe care
Eu  ți-o  ofer  acum  este  Cuvântul  lui  Dumnezeu  și
rămâne veșnic, și, prin urmare, oamenii despre care
noi  vorbim  acum  vor  primi  de  la  Mine  doar
învățătura pe care voi ați primit-o de la Mine, dar la
acel moment, nu le va fi dat lor într-o formă învăluită
(ascunsă),  ci  complet  dezvăluit  în  conformitate  cu
sensul  său  ceresc  și  spiritual,  și  din  faptul  acesta
Noul Ierusalim va exista, care va coborî din Ceruri pe
acest Pământ. Numai în lumina acestuia, va deveni
ușor  de  înțeles  pentru  oameni  cât  de  mult
predecesorii lor au fost induși în eroare și înșelați de
falșii profeți, la fel cum iudeii sunt acum înșelați de
farisei.
[3]  Apoi,  ei  nu  Mă  vor  mai  învinui  pe  Mine  și
învățătura Mea pentru toate marile nenorociri, ci pe
extrem  de  egoiștii  și  imperioșii  falși  profeți  și
învățători. În  lumina  științelor  și  tehnologiilor  lor
multe  ei  vor  percepe  foarte  bine  ai  cărui  copiii
spirituali sunt ei.
[4] Când lumina foarte puternică a Noului Ierusalim
va  străluci  peste  tot  pământul,  mincinoșii  și
înșelătorii  vor  fi  complet  dezvăluiți,  iar  răsplata
pentru munca lor le va fi dată acestora. Cu cât unul
dintre ei se consideră a fi mai sus, mai adâncă va fi
căderea  sa. De  aceea,  păziți  vă  deja  de  acum de
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falșii profeți. Ați înțeles bine acest lucru acum?"
[5] Atunci, de asemenea, ceilalți  ucenici  ai Mei au
spus: "Doamne și Învățătorule, de ce Tu de fapt nu
ne-ai  dat,  nouă  învățătura  Ta,  de  asemenea,
neînvăluită așa cum Tu cândva în viitorul îndepărtat
o  vei  oferi  oamenilor  de  știință  și  tehnologilor
menționați de tot felul? Eu cred că oamenii din acest
tip  au  nevoie,  de  asemenea,  de  Noul  Ierusalim
acum."
[6] Eu am spus: "Mai am multe lucruri de spus și de
a dezvălui pentru voi, dar voi toți încă nu le puteți
suporta,  dar  când  Spiritul  adevărului  din  Mine  va
veni  peste  voi,  vă  va  călăuzi  în  tot  adevărul  și
înțelepciunea, și atunci voi veți fi complet, în lumina
Noului Ierusalim.
[7] Cu toate acestea, dacă voi veți va fi apoi capabili
să transmiteți lumina ucenicilor voștri, aceasta este
o altă întrebare la care voi cu greu veți fi capabili să
răspundeți,  presupunând  că  voi  veți  înțelege  și
realiza că fiecare învățătură trebuie să fie în primul
rând dată într-un anumit fel copiilor și că ar trebui să
fie mai mult liberă decât forțată, și în al doilea rând
că  nu  se  poate  aștepta  de  la  nimeni  să  citească
Scriptura atunci când nu cunoaște literele.
[8] Voi nu puteți bănui cât de mari și extinse științele
și  tehnologiile oamenilor vor ajunge cândva, și  cât
de  mult  fiecare  superstiție  dintre  oameni  va  fi
clarificată de către acestea. Unde în toată lumea poți
găsi  acum  o  știință  pură,  care  se  bazează  pe
principiile  adevărului  bine  calculat,  și  unde  puteți
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găsi o tehnologie calculată a unei astfel de științe?
[9] Unde există acum printre oameni, vreo știință și
o tehnologie care este derivată din aceasta, ea este
alcătuită din mai mult de ¾ din superstiție oarbă. Pe
astfel de fructe stricate ale pomului cunoștinței, care
încă nu este binecuvântat, nici un adevăr mai mare
ceresc  nu  poate  fi  pus. Și  dacă  îl  veți  pune  pe
acestea, va apărea un fruct care se poate arunca cu
siguranță ca hrană pentru dragoni, dar nu poate fi
dat ca hrană pentru oameni.
[10] Vedeți și amintiți-vă bine: din astfel de fructe,
de  asemenea,  profeții  falși,  cu  toate  învățăturile
greșite și cu semnele minunate false vor apărea și
vor  strica  mai  mult  de  ¾ din  Pământ. Căci  atunci
când ei vor face eforturi pentru a uni învățătura Mea
a  adevărului  cu  științele  care  există  acum printre
oameni,  care  sunt  amestecate  cu  tot  felul  de
superstiții și realizări tehnologice nesemnificative de
-  gândind  că  această  învățătură  a  adevărului  va
deveni  mai  acceptabilă  pentru  oameni  -  atunci,
evident, ei vor strica învățătura Mea din ce în ce mai
mult,  și  științele  și  tehnologiile  care sunt  pline  de
superstiții se vor scufunda, prin urmare, chiar și mai
adânc  în  noaptea  veche  decât  de  la  începutul  de
oamenilor. În cele din urmă pentru un timp ele vor
deveni exclusiv proprietatea proorocilor mincinoși, și
astfel  cu ajutorul  lor  ei  pot  mult  mai  ușor  și  pe o
scară mai largă să câștige oamenii care au fost ținuți
orbi.
[11]  Dar  nu  va  rămâne  așa,  pentru  la  momentul
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potrivit,  Eu  voi  trezi  oameni  pentru  științele  și
tehnologiile  pure,  și  atunci  ei  le  vor  vesti  de  pe
acoperișuri  oamenilor  modul  în  care  slujitorii  lui
Balaam și-au făcut minunile lor. Astfel, știința pură în
toate lucrurile, și, de asemenea, tehnologia pură vor
deveni  precursori  invincibili  și  militanți  împotriva
superstiției vechi, și atunci când grajdurile Augeane
vor fi curățite prin faptul acesta, Eu voi fi capabil să
Mă  întorc  cu  ușurință  și  foarte  eficient  pe  acest
Pământ. Pentru că învățătura Mea pură a vieții se va
uni  cu  ușurință  cu  știința  pură  a  oamenilor  de
pretutindeni și, în acest mod o lumină completă de
viață va fi dată oamenilor, deoarece puritatea uneia
nu o poate murdări pe cealaltă, la fel cum un adevăr
care este clar ca lumina soarelui nu-l poate murdări
pe celălalt."
 
Capitolul 91 Curățarea treptată a științelor și

tehnologiilor
[1] Acum voi credeți, desigur, în voi înșivă: "Ce va fi
posibil  pentru  Mine  în  acea  vreme,  anume  de  a
curăța  știință,  Eu  aș  putea  face,  de  asemenea,
acum, și prin faptul acesta învățătura pură, unită cu
știința  pură  și  invențiile  sale  tehnice  vor  trece  la
oameni ca mână în mână, și apoi proorocii mincinoși,
care doresc să performeze aici și acolo, nu vor fi cu
siguranță capabili  să facă vreo afacere pentru a-și
satisface egoismul lor."
[2] Dar la aceasta Eu vă spun: ar fi foarte bine dacă
s-ar întâmpla așa, dar totuși nu se va întâmpla așa
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cum spuneți voi cu bune intenții, pentru că în acest
caz, Eu va trebui să iau liberul arbitru al oamenilor și
să-i  transform  în  simple  mașini,  cu  atotputernicia
voinței  Mele. Și  ce  beneficiu  ar  fi  acesta  pentru
mântuirea veșnică și viața de sufletelor lor?
[3] Voi încă nu știți, că tot ceea ce este sub legea
constrângerii,  care  există  în  atotputernicia  voinței
Mele,  este,  în  sine,  judecat  și  mort? V-am explicat
aceasta  atât  de  des  și  în  detaliu  deja  de  atât  de
multe  ori,  și  în  ciuda  faptului  acesta  voi  încă
recidivați în vechea voastră rațiune lumească.
[4]  Iată,  dacă Eu acum, în  acest  moment  aș  trezi
imediat de o mie de ori o mie de oameni de știință
de tot felul printre oameni, care ar deține cea mai
pură știința în toate lucrurile și ar fi, de asemenea,
dezvoltați  în funcție de acea știință, atunci ei ar fi
chiar mai mult persecutați de oamenii din ziua de azi
decât voi, care veți deveni în curând propovăduitori
ai învățăturii  Mele și veți fi  persecutați de oamenii
lumești întunecați din cauza numelui Meu. Deoarece
cunoașterea oamenilor,  care  -  după cum am spus
deja - este mai mult de ¾ amestecată cu cea mai
profundă  de  superstiție  și  cu  care  oamenii  își
dobândesc  beneficiile  lor  materiale,  este  mult  mai
dificil de curățat.
[5]  Cu  mai  multe  ocazii  Eu  v-am explicat  diferite
lucruri  bine,  vizibil  și  în  detaliu,  apariții  și
evenimente,  așa  cum Eu am făcut,  de  asemenea,
pentru alte persoane care au avut o voință bună și o
inimă  receptivă. Eu  am  dezvăluit  în  fața  ochilor
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voștri și urechilor voastre întregul cer înstelat în așa
fel încât să știți cu siguranță acum ce sunt soarele
nostru, luna, planetele și stelele nenumărate și care
sunt caracteristicile acestora, și câteva dintre ele v-
am  lăsat  să  le  vizitați  prin  deschiderea  ochilor
interiori  spirituali. Și  așa  voi  dețineți  acum  toate
cunoștințele cele mai pure într-o mulțime de lucruri.
[6] Dar, doar mergeți și învățați aceasta oamenii orbi
în  modul  în  care  Eu  v-am învățat,  atunci  voi  veți
experimenta  curând  cât  de  dificil  este  a  schimba
părerea oamenilor  despre vechile  lor  cunoștințe  și
prejudecăți mistice.
[7] În plus, există numeroase persoane care au fost
făcute  proaste  de  către  preoții  și  conducătorii  lor
egoiști într-un mod în care ei ar considera o astfel de
clarificare  a  cunoașterii  ca  o  crimă  de  neiertat
împotriva zeilor, și ei ar face rău serios celor care i-
au sedus în a comite o crimă împotriva zeilor
[8]  În  scopul  de  a  aduce  o  curățare  completă  a
științelor în decursul timpului și a tehnologiilor care
rezultă,  mai  întâi  învățătura  Mea  ar  trebui  să  fie
proclamată lor, și mulții lor idoli împreună cu preoții
lor și templele ar trebui să fie distruse.
[9] După ce s-a întâmplat acest lucru și Evanghelia
Mea a fost proclamată oamenilor - chiar dacă, prin
mulți  proroci  mincinoși  -  atunci  ei  vor  putea,  de
asemenea,  să  curețe  progresiv  științele  și
tehnologiile lor, iar acestea vor fi apoi un fulger, care
va ilumina totul strălucitor pe Pământ, de la răsărit
până la apus. Cu "răsărit" spiritualul ar trebui să fie
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înțeles, cu "apus", tot ceea ce este natural.
[10] Dacă voi ați înțeles acest lucru, atunci nu mai
întrebați din nou, dacă aceasta sau aceea va fi deja
posibil acum."
 

Capitolul 92 Înțelepciunea lui Moise și a lui
Iosua

[1] Când ucenicii, și, desigur, de asemenea, hangiul,
slujitorul vindecat, fariseul și scribul au auzit aceste
cuvinte ale Mele, scribul a spus: "Din cuvintele Tale,
Doamne și Învățătorule, am ajuns la concluzia că Tu
nu numai că ai descoperit o mare taină a Împărăției
lui Dumnezeu pe pământ printre oameni ucenicilor
Tăi,  dar,  de  asemenea,  regatul  naturii  acestui
Pământ, al lunii, al soarelui și stelelor, și Tu mi-ai dat
o nouă dovadă că Tu,  în  Spiritul  Tău trebuie să fi
Creatorul a toate acestea, altfel nu ai fi putut explica
aceste  lucruri  nesfârșit  de  multe  și  minunate
ucenicilor Tăi, și să le faci chiar vizibile lor.
[2]  Din  moment  ce  tu  ai  vrut  să  faci  acest  lucru
pentru ucenicii  Tăi,  care  sunt,  de  asemenea,  doar
iudei  și  oameni,  nu  ai  dori  să  ne  explici  nouă  de
asemenea, foarte pe scurt aceste lucruri minunate,
într-o  asemenea  manieră  încât  noi  să  avem,  de
asemenea, o imagine clară despre ceea ce ar trebui
să gândim și să credem despre lună, soare și stele,
eclipse,  comete  înfricoșătoare  și,  de  asemenea,
multele  stele  căzătoare? Pentru  că  în  această
chestiune noi nu suntem nici chiar un pic mai buni
decât păgânii."
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[3] Eu am spus: "Atunci, de ce ați respins a 6-a și a
7-a  Cartea  a  lui  Moise  și  le-ați  declarat  ca  fiind
neadevărate?  Iar  pe  cei  care  îndrăznea-au  să  le
citească  chiar  i-ați  amenințat  cu  pedepse
severe. Uite,  în  aceste  2  cărți  Moise  a  descris  în
cuvinte clare întreaga creație naturală."
[4]  Scribul a spus: "Doamne și Învățătorule, eu am
auzit despre acestea o dată, dar eu niciodată nu am
citit  nici  măcar o literă din ele.  Se pare că aceste
cărți  nu  mai  pot  fi  găsite  în  templul  din
Ierusalim. Acesta  este  motivul  pentru  care  eu  Te
întreb  acum  despre  acele  lucruri  pe  care  Ți-am
cerut, să le descrii și să ni le explici cât mai pe scurt
posibil, astfel ca apoi noi să știm, de asemenea, ce
sunt ele și modul în care acestea sunt aranjate."
[5] La cererea scribului Eu am descris aceste lucruri
la 4 din ei pe cât de scurt cu putință, și în așa fel
încât aceștia să poată înțelege bine ceea ce Eu le-
am explicat.
[6]  După  explicația,  care  a  durat  timp  de
aproximativ  1  oră,  scribul  M-a  întrebat  dacă,  de
asemenea, patriarhii știau despre acest lucru.
[7]  Eu am spus: "Desigur, și anume primii locuitori
Egipt. Dar, așa cum oamenii din decursul timpului s-
au retras din ce în ce mai mult de la unul, veșnicul
Dumnezeu adevărat, prin tot felul de păcate, și s-au
întors la păgânismul orb, devenind din ce în ce mai
întunecați, astfel, de asemenea, această cunoaștere
s-a pierdut,  și  a fost înlocuită de prostii  poetice și
fantezii care sunt pline de erori.
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[8] Și astfel cunoașterea Pământului și a stelelor s-a
pierdut. Numai cu unii, foarte puțini oamenii înțelepți
într-un colț ascuns al Pământului aceasta încă există,
dar  aceștia  nu  au  îndrăznit  să  o  facă  cunoscută
oamenilor  complet  întunecați. Și,  astfel  aceste
cunoștințe au devenit, practic, complet pierdute. Dar
în vremurile viitoare oamenii le vor dobândi din nou,
și chiar mai clar decât în timpurile străvechi, și ei vor
calcula totul. Și acestea vor aparține fulgerului care
luminează de la răsărit la apus."
[9] Scribul a spus: "De la cine a Moise și Aaron, au
primit de fapt această cunoaștere?"
[10]  Eu am spus: "De la Duhul lui Dumnezeu. Deși
Moise,  ca  un  fiu  al  lui  Faraon,  a  fost  inițiat  în
misterele  egiptene,  precum  și  a  dobândit,  de
asemenea, o mare parte din astronomia și geografia
veche,  a  fost  cu  greu  o  picătură  de  apă  tulbure,
comparativ cu toată marea înțelegerii  sale de mai
târziu, care l-a făcut conducătorul ales al poporului
lui Israel, dăruită de Spiritul lui Dumnezeu, prin care
numai  după  aceea  a  devenit  un  adevărat  om  de
știință de la Dumnezeu."
[11]  Scribul a  spus  din  nou:  "Doamne  și
Învățătorule, Iosua care a fost, de asemenea un lider
ales al poporului lui Israel spre pământul făgăduinței,
trebuie,  de  asemenea,  să  fi  știut  cu  exactitate
despre ceea ce Moise a descris. Atunci cum a putut
el spune înaintea Ierihonului către soare: "Soare, stai
nemișcat,  până  când  eu  înving  toți  dușmanii",  iar
soarele părea să fi ascultat de porunca lui? Dacă el
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ar fi spus aceasta Pământului, atunci acest lucru ar fi
avut  cu adevărat  sens în conformitate cu ceea ce
tocmai ne-ai explicat. Dar acum, că am auzit de la
Tine  cum  stau  lucrurile  cu  adevărat,  porunca  lui
Iosua către soare pare a fi ceva care este în mod clar
lipsit  de sens,  și  se pare că Iosua nu a știut  încă
situația reală dacă intenția lui a fost ca porunca sa
să fie executată în conformitate la adevărul naturii. "
[12]  Eu am spus:  "Este  adevărat  că Iosua a  spus
aceasta în acest fel, totuși însă nu soarelui natural, ci
soarelui  spiritual,  care  a  constat  în  învățătura  pe
care Moise a primit-o de la Dumnezeu. Credința și
încrederea  oamenilor  în  aceasta  a  început  să  se
scufunde serios când au văzut puterea superioară a
inamicului. Iosua a  vrut  doar  să  spună cu această
puternică strigare oamenilor care le lipsea curajul și
care  erau  extrem  de  nemulțumiți:  "Continuați  să
aveți credință și încredere, până când se va vedea în
curând  inamicul  aparent  puternic  complet  învins
înaintea voastră. Apoi, împreună cu mine, voi veți fi
capabili  să  ocupați  țara  în  care  curge  laptele  și
mierea, sau vă veți întoarce din nou în deșert."
[13] Prin aceasta, poporul a prins din nou curaj, cu
deplină  credință  și  încredere  în  Dumnezeu,  care
este, a fost și va fi adevăratul soare al sufletului și
spiritului  său în  Cer  și  pe  Pământ. Și  iată,  soarele
care  a  fost  rostit  de  Joshua  a  stat  nemișcat  în
credința  și  încrederea  poporului,  luminându-i  și
dându-le curaj, inteligență și putere, iar inamicul a
fost complet distrus, cu excepția desfrânatei Rahav,
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care a arătat milă față de mesageri ai lui Iosua. Ați
înțeles aceasta acum?"
 

Capitolul 93 Știință a corespondențelor 
[1] Scribul a spus: "Da, Doamne și Învățătorule, noi
toți am înțeles foarte bine acest lucru acum, astfel
încât să ne dăm seama acum că lui Iosua i-ar fi fost
imposibil să dea un alt înțeles să marii sale strigări.
Dar de ce noi nu am înțeles aceasta decât tocmai
acum?"
[2] Eu am spus: "Pentru că vechea știință interioară
a  corespondențelor  v-a  părăsit  deja  în  întregime
înainte  de  robia  babiloniană,  deoarece  această
știință este accesibilă  și  tipică numai  pentru acele
persoane care nu au oscilat sau au devenit slabe în
credința  adevărată  și  în  încrederea  în  unul,
Dumnezeu adevărat, și  care L-au iubit întotdeauna
pe El mai presus de toate ca Tatăl și pe aproapele
lor ca pe ei înșiși.
[3] Pentru ca această știință este scriptura interioară
și  limba  interioară  a  sufletului  și  a  spiritului  din
suflet. Cel  care  și-a  pierdut  această  limbă  îi  este
imposibil să poată înțelege Scriptura, și în lumina lui
lumească moartă pare o nebunie pentru el, deoarece
condițiile  de viață ale lui  spiritului  și  ale  sufletului
sunt  de  o  natură  cu  totul  diferită  decât  cele  ale
trupului.
[4]  Astfel,  de  asemenea,  auzul,  văzul,  simțirea,
gândirea, vorbirea și scrierea spiritului („spiritului” a
fost adăugat), au  un caracter cu totul diferit decât
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cel  de  aici  printre  oamenii  din  lumea naturală,  și,
prin urmare, ceea ce face un spirit și spune, poate fi
făcut clar oamenilor naturali prin intermediul științei
antice a corespondențelor.
[5] Atunci când această știință a fost pierdută pentru
oameni din vina lor proprie, au făcut comunicarea cu
spiritele  din  toate  regiunile  și  toate  cerurile
imposibilă pentru ei înșiși, și de aceea ei nu mai pot
percepe  și  înțelege  sensul  spiritual  al  Scripturii. Ei
citesc cuvintele scrise în funcție de sunetul orb aflat
litera moartă și chiar nu pot înțelege și nu își dau
seama că scrisoarea este moartă și  poate face pe
nimeni  să  renască,  ci  doar  semnificația  interioară
ascunsă care reînvie totul, din moment ce este viața
însăși.
[6]  Dacă  ați  înțeles  acest  lucru  acum,  în  cea  mai
mare  parte  ar  trebui  să  luptați  pentru  a  face
Împărăția lui Dumnezeu vie și complet activă în voi
înșivă, atunci, voi de asemenea, veți primi din nou
știința corespondențelor  menționate dintre materie
și spirit, altfel voi nu veți fi capabili să îl înțelegeți pe
Moise sau un alt  profet  în  profunzimea adevărului
viu,  și  voi  veți  fi  forțați  în  voi  înșivă  să  cădeți  în
necredință, în tot felul de îndoieli  și păcate. Pentru
că atunci când o persoană oarbă merge pe un drum
cu multe de pietre pe el, va fi ea apoi capabilă să
prevină să se împiedice în timp ce merge,  o dată
împotriva  acestei  pietre,  apoi,  din  nou  împotriva
alteia, și, de asemenea, să cadă de mai multe ori? Și
dacă de-a lungul drumului există un abis care arată,
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cum  se  va  opri  el  însuși  să  cadă  în  acesta,  la
următorul pas, găsindu-și în mod inevitabil moartea?
[7]  Deci,  în  cea  mai  mare  parte  luptați  pentru
aceasta  ca  voi  să  fiți  renăscuți  în  spirit  cât  mai
curând posibil și să deveniți văzători, în caz contrar
nu veți scăpa de mii de pericole, care sunt așezate în
așteptarea ta și amenință să te devoreze."
[8]  La  aceasta  scribul a  spus:  "Doamne  și
Învățătorule, înțelepciunea Ta este imensă, iar dacă
noi oamenii ne comparăm cu Tine, suntem la fel de
orbi ca o piatră. Abia acum îmi dau seama clar care
este  motivul  credinței  și  încrederii  complet
nezdruncinate  în  Dumnezeu,  și  eu,  de  asemenea,
realizez  că,  în  viitor,  exact  același  lucru  se  va
întâmpla cu această învățătură a luminii și a vieții a
Ta ca acum, cu învățătura lui Moise și a proorocilor,
și că dragostea și mila Ta Te vor face într-adevăr să
Te  întorci  din  nou  pe  acest  pământ  pentru
oameni. Acum  este  doar  întrebarea  dacă  Tu  vei
reveni  în  același  mod  ca  și  de  această  dată  sau,
poate, într-un alt mod, care este cunoscut doar de
Tine. Nu  ai  dori  să  ne  explici  acest  lucru  în
continuare?"
[9] Eu am spus: "Eu v-am arătat de multe ori foarte
clar cum și  în ce mod Mă voi întoarce din nou pe
acest Pământ pentru oameni. Cum Mă puteți întreba
acum același lucru din nou?"
[10]  Scribul a  spus:  "Este  adevărat,  Doamne  și
Învățătorule,  că Tu deja ne-i  spus despre aceasta.
Numai dacă aș deține deja știința corespondențelor,
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aș fi înțeles, de asemenea, complet sensul cuvintelor
Tale, dar eu încă nu stăpânesc această știință de loc,
și de aceea tot ceea ce Tu ai spus despre revenirea
Ta nu este clar pentru mine.
[11] Iată, întrebarea mea este, de fapt, în principal,
dacă Tu vei  reveni  la  fel  ca acum, ca un Om din
carne  și  sânge,  născut  dintr-o  femeie  curată,  său
nenăscut,  mai  mult  ca  un  Spirit,  și  totuși,  de
asemenea, un Om vizibil, și unde și la care oameni.
[12]  Aceasta  este,  desigur,  o  întrebare  foarte
prostească  de-a  mea  în  conformitate  cu
înțelepciunea  ta  necuprinsă,  dar  eu  sunt  doar  o
persoană convertită de câteva ore, și de aceea eu
pot  fi  scuzat  atunci  când eu încă Te chinui  cu tot
felul de întrebări prostești."
 

Capitolul 94 Întoarcerea Domnului
[1] Eu am spus:  "Întrebările  tale  nu  sunt  atât  de
nesăbuite, și tu ai dreptul deplin de a întreba ceea
ce  nu  știi,  și  Eu  am,  desigur,  dreptul  de  a  îți
răspunde în modul pe care Eu îl consider util pentru
tine  și  pentru  ceilalți.  Dar,  pentru  că  tu  deja  ai
întrebat  acum,  Eu  de  asemenea  îți  voi  da
răspunsul. Deci, ascultă.
[2]  La  a  doua  venire  a  Mea  Eu  nu  voi  fi  născut
undeva ca un copil  dintr-o femeie, deoarece acest
trup va rămâne glorificat în veșnicie – la fel ca Mine
în Spirit - și, astfel, Eu nu voi avea nevoie vreodată
de un al 2-lea trup așa cum tu ai avut în minte.
[3] La început, Eu voi veni invizibil pe norii cerului,
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ceea ce înseamnă: la început, voi veni aproape de
oameni prin clarvăzători veridici, înțelepți și profeți
nou treziți, și în acel timp, de asemenea, femeia va
profeți  și  tinerii  vor  avea vise  clare,  prin  care vor
anunța venirea Mea oamenilor, și mulți vor asculta
aceasta și își vor îmbunătăți viața lor, dar lumea îi va
numi visători cu ochii deschișii și nu-i va crede, așa
cum acesta a fost, de asemenea, cazul cu profeții.
[4] Așa că, Eu de asemenea, se voi trezi oamenii din
timp în  timp cărora  le  voi  spune,  prin  intermediul
inimii lor, la stilou, tot ceea ce acum timpul prezenței
Mele, este, se întâmplă și se discută. Ceea ce va fi
atunci  scris  o  singură dată va fi,  în  scurt  timp de
câteva săptămâni și zile multiplicat în multe mii de
exemplare  într-un  mod  foarte  iscusit,  care  va  fi
foarte  bine  cunoscut  de  către  oamenii  din  acea
vreme,  și  astfel  acestea  pot  fi  transmise
oamenilor. Și, din moment ce oamenii din acel timp
vor fi aproape, în general, capabili să citească și să
scrie, ei, de asemenea, vor fi capabili să citească și
să înțeleagă acele cărți noi ei înșiși.
[5] În acest fel, răspândirea învățăturii Mele va fi din
nou dată atunci pur din Ceruri tuturor oamenilor de
pe întregul Pământ, mult mai rapid și eficient decât
în prezent prin mesageri în numele Meu din gură în
gură.
[6] După ce învățătura Mea va fi adusă în acest mod,
printre  oamenii  care  sunt  de  bună  voință  și  au  o
credință vie, și atunci când cel puțin  ⅓ de oameni
vor ști despre ea, voi, de asemenea,  Eu personal,
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vizibil și în trup, voi veni în diferite locuri, la cei ce
Mă  iubesc  mai  mult  și  au  mare  dorință  pentru
întoarcerea Mea, și care, din acest motiv vor avea,
de asemenea, o credință deplină și vie.
[7] Și Eu Însumi voi forma o adunare din ei, căreia
nici  o  putere  lumească  nu  va  fi  capabilă  să  i  se
opună  sau  să-i  reziste,  pentru  că  Eu  le  voi  fi
Comandantul lor Șef și  Eroul lor etern invincibil,  și
vor administra dreptatea tuturor oamenilor lumești
morți și orbi. Și în acest fel, Eu voi curăța Pământul
de mizeria sa veche.
[8] Cu toate acestea, în timpul acelor noi văzători și
profeți va fi mare mizerie și nevoie printre oameni,
așa cum nu a  mai  fost  niciodată  înainte  pe  acest
Pământ, dar de dragul celor aleși ai Mei din acel timp
aceasta va dura doar  pentru un timp scurt,  astfel
încât  dezvoltarea  lor  spre  fericire  să  nu  fie
împiedicată.
[9]  Dar  în  țara  aceasta  unde  Eu  sunt  acum
persecutat de către iudeii din templu ca un criminal
de la un sat la altul, și care este călcată în picioare
de păgâni întunecați, Eu personal la început, nu voi
acționa, învăța și mângâia pe cei slabi din nou. Ci în
ținuturile unui alt continent, care este acum locuit de
păgâni, Eu voi stabili o nouă Împărăție, o Împărăție a
păcii,  a  unității,  a  iubirii  și  a  credinței  vii
continue. Frica de moartea trupului nu va mai exista
printre oamenii care merg în lumina Mea și care vor
fi  mereu  în  contact  cu  îngerii  din  ceruri  și  se  vor
asocia  cu  ei. Aici  ai  acum un răspuns  adevărat  la

~ 413 ~



întrebarea ta."
[10]  Scribul a spus: "Astfel, Asia, leagănul vechi al
omenirii și al multor binecuvântări de la Dumnezeu,
nu va mai fi norocos pentru a Te vedea și auzi atunci
când  Te  vei  întoarce  pe  Pământ?  Aceasta,  cu
adevărat,  nu  este  o  veste  fericită  pentru  acest
continent."
[11]  Eu am spus: "Pământul Îmi aparține Mie peste
tot, și Eu
știu în ce loc întoarcerea Mea va fi cea mai benefică
pentru întregul Pământ. În acel timp însă, oamenii
vor fi capabili să se contacteze unul cu altul de la un
capăt al pământului până la celălalt, iar acest lucru
la  fel  de  repede  ca  fulgerul  care  lovește  dintr-un
nor. Și prin utilizarea de spiritelor care sunt legate în
foc  și  apă,  aceștia  vor  merge pe  drumuri  de  fier,
acoperind  mari  distanțe  de  pe  Pământ,  mai  rapid
decât cele mai mari furtuni care vin de la un capăt al
Pământului la celălalt. Și navele vor, prin intermediul
acestor  aceleași  puteri,  vor  traversa oceanul  mare
într-un timp mult mai scurt decât în prezent romanii
de  la  Roma  la  Egipt. Deci,  atunci  va  fi  posibil  a
răspândi  mesajul  întoarcerii  Mele personale într-un
timp  foarte  scurt,  peste  tot  pământul,  și,  prin
urmare, de asemenea, în Asia.
[12]  Dar,  apoi,  din  nou,  există  întrebarea:  păgânii
orbi  și  surzi  de  pe  acest  continent  vor  crede,  de
asemenea, aceasta?
[13] Eu gândesc și spun: acest lucru va fi  cu greu
posibil înainte de a fi purificat printr-o mare judecare
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lumească.
[14] Este o țară mare, de departe, în vest, care este
înconjurată din toate părțile de către marile oceane
lumești  și  care  este,  dincolo  de  mare,  nicăieri  în
legătură cu lumea veche. Din această țară, oamenii
întâi vor ajunge să cunoască lucruri mari, și vor veni,
de  asemenea,  în  partea  de  vest  a  Europei,  și  de
acolo,  va  fi  o  strălucitoare  lumină  și  strălucire  va
da. Luminile din Ceruri se vor întâlni reciproc, se vor
recunoaște și sprijini reciproc.
[15] Din aceste lumini, soarele vieții se va dezvolta -
astfel noul, perfect Ierusalim - și, în acest soare, Eu
voi  reveni  pe  acest  Pământ. Și  acum  am  vorbit
destul despre ceea ce se va întâmpla în viitor.
[16]  Atunci  chiar  și  ucenicii  Mei  au  fost  foarte
surprinși și au spus, printre altele: "El niciodată nu a
vorbit  atât  de  clar  și  pe  larg  despre  revenirea  Sa
viitoare. Norocoși vor fi oamenii din acel timp, care
vor trăi acolo unde El va reveni, cu toată plinătatea
harului Său, dar ghinion pentru cei care nu vor crede
în El și care poate la fel că fariseii de acum se vor
revolta împotriva Lui și vor dorii să-L omoare, care I
se vor opune și vor dori să-și  protejeze sanctuarul
lor. Pentru că așa cum El a arătat deja de mai multe
ori, și pe Muntele Măslinilor prin semne pe cer, El va
veni  să-i  întâlnească  și  să  le  administreze  justiția
necontenit și să le dea răsplata lor în iad."
[17]  Eu am  spus:  "Da,  da,  cu  aceasta  ați  vorbit
adevărul  acum.  Iar  Eu  vă  spun:  într-adevăr,  într-
adevăr, acest cer vizibil și acest Pământ vor pieri, de
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asemenea,  după  o  durată  de  timp  dreaptă,  dar
cuvintele  pe  care  Eu  vi  le-am rostit  vouă,  nu  vor
pieri."
 

Capitolul 95 Masa de prânz
 [1] În timpul acestei conversații era deja prânzul, și
Eu am spus ucenicilor: "Vă puteți pregăti acum de
plecare, pentru că astăzi încă avem un drum lung de
parcurs.
[2] Dar hangiul a spus: "Doamne și Învățătorule, Tu
și ucenicii  Tăi veți lua, de sigur, cu mine masa de
prânz, care va fi în curând complet gata?"
[3]  De  asemenea,  fariseul  și  scribul  M-au  rugat
aceasta.
[4]  Și  Eu spus  celui  din  urmă:  "Prietene,  doar
privește afară, cum tovarășii tăi sunt ocupați acolo,
în ruinele sinagogii arse cu ajutorul multor lucrători
angajați pentru a-și aduna comorile lor pe care le-au
găsit, și să le aducă la un loc sigur. Tu nu vei ajuta?"
[5] Scribul a spus: "Doamne și Învățătorule, Eu am
găsit aici comoara la nesfârșit mult mai bună și de
acum cu înțelepciune mă voi feri să vin prea aproape
de comorile lumești, pentru că dacă aș face aceasta,
atunci ceea ce am visat azi noapte ar putea complet
și într-adevăr să devină realitate pentru mine. Așa că
să lăsăm acei oameni lumești să caute în rămășițele
focului cât de mult le place, chiar dacă aceștia și-ar
însuși  partea  mea  proprie Prezența  Ta  este  acum
mult mai de preferat la nesfârșit pentru mine decât
toate comorile de pe Pământ. De aceea, fii milostiv
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și rămâi aici până după-amiaza."
[6] Eu am spus: "Din iubire pentru tine, pentru că tu,
de asemenea, Mă iubești, Eu voi rămâne aici până
după-amiază. Dar ține tot timpul în minte visul tău și
să  rămâi  loial  intenției  tale,  atunci  în  curând  vei
merge  într-o  lumină  mai  clară. Cu  toate  acestea,
ceea ce încă vei găsi din comorile tale pământești,
ia-le  și  împarte  totul  între  cei  săraci,  atunci,  în
schimb Eu îți voi da o altă comoară din Cer. Cel care
va da mult în numele Meu, Eu, de asemenea, îi voi
da mult, iar cel care va da totul în Numele Meu, Eu îi
voi da, de asemenea, totul pentru eternitate."
[7]  După  aceste  cuvinte  ale  Mele  hangiul  și
fariseul au spus: "Doamne și Învățătorule, de ce Tu
nu ne-ai spus, de asemenea, aceasta nouă?"
[8] Eu am spus: "Voi știți deja ce să faceți. Cel care
are  voința  bună  are,  de  asemenea,  deja  munca
înaintea lui. Dacă sunteți buni slujitori pentru săraci,
atunci voi faceți deja la fel ca în cazul în care ați fi
dat totul, și binecuvântarea Mea nu va sta departe
de voi. Amintiți-vă mai ales de văduvele sărace și de
orfani, atunci Eu Îmi voi aminti de voi și nu vă voi
lăsa în urmă ca orfani pe acest Pământ, ci voi sta de
acum  înainte  cu  voi  în  spirit. Dar  mergi  acum,
hangiule, și vezi dacă masa de prânz este gata."
[9] Atunci hangiul s-a dus repede la bucătărie pentru
a afla despre pregătirea mesei de prânz. Acesta era
aproape  pregătită,  și  astfel  hangiul  s-a  grăbit  să
așeze masa din nou.
[10] Dar Eu am spus: "Lasă-le - aceste farfurii, care
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sunt pe masă, deja de la masa de dimineață încă nu
au devenit atât de necurate, ca noi să nu trebuiască
să mâncăm masa de prânz  din  ele.  Ceea ce  este
curat  pentru  Mine,  ar  trebui  să  fie,  de  asemenea,
curat pentru voi."
[11] Cârciumarul a luat totuși cârpe curate, și el a
curățat farfuriile care erau complet goale, pentru că
ucenicii  Mei  știau  foarte  bine  cum  să  golească
farfuriile complet. Apoi cârciumarul și  slujitorii  lui a
luat farfuriile curățate, s-au dus în bucătărie cu ele și
au  adus  apoi  o  mare  cantitate  de  pește  bine
pregătit, precum și pâine și câteva carafe pline cu
vinul minunat, iar apoi noi am început imediat să ne
împărtășim din cele puse pe masă.
[12] În timpul mesei, încă o mulțime de lucruri s-au
discutat, care au fost, de asemenea, discutate în alte
ocazii, și, prin urmare - nota bene - nu este necesar
ca acestea să fie relatate din nou.
[13]  Când  noi  am  terminat  de  mâncat,  2  dintre
farisei, care și-au căutat toată dimineața comorile lor
în resturile focului pentru a le duce într-un loc sigur,
au intrat în sala de mese.
[14] Ei au fost foarte surprinși când au văzut fariseul
și  chiar  scribul  foarte  vesel  mâncând  la  masa
noastră, și au spus ultimii menționați (fariseii): "Oh,
voi cu siguranță, faceți mai ușor pentru voi înșivă.
Noi  lucrăm afară  toată  dimineața,  cu  scopul  de  a
găsi totuși unele dintre comorile prețioase, care au
fost distruse de foc și a le aduce într-un loc sigur, și
voi înșivă vă simțiți bine fără a vă preocupa pentru
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noi. Ce fel de comportament este acesta de la voi?"
[15]  Scribul, fiind  foarte  supărat  pentru  această
remarcă,  a  spus:  "Ascultă,  în  primul  rând  noi  am
avut grijă deja de o lungă perioadă de timp a ceea
ce  am putea  numi  al  nostru,  și  noi  nu  ne  putem
imagina absolut de ce ar trebui noi să vă ajutăm să
vă căutați și să  aveți grijă de bunurile voastre din
moment  ce,  de  asemenea,  voi  nu  ați  luat  în
considerare  să  ne  ajutați  cu  ceva.  Și  în  al  doilea
rând,  cu  această  oportunitate  în  plus  noi  am
descoperit  și  am găsit o comoară cu totul diferită,
care este acum nesfârșit de mult mai dragă pentru
noi decât tot aurul și argintul pe care voi l-ați adunat
împreună. Dar voi cu siguranță nu veți  fi  niciodată
deținătorii acelei comori. Și în al treilea rând, noi am
primit aici de băut un adevărat vin al vieții după care
gâtul  vostru  este  atât  de  dornic,  și  pe  care  el
probabil nu-l va gusta niciodată. Și acum noi suntem
amândoi foarte bine asigurați în toate lucrurile și noi
nu trebuie să vă dăm nici o socoteală cu privire la
aceasta. Dacă m-ați înțeles, acum vă puteți întoarce
imediat de unde -  într-adevăr total  neinvitați  -.  ați
venit la noi. "
[16] Când cei 2 farisei erau în punctul de a-i da un
răspuns serios din cauza acestui răspuns,  hangiul,
care, în calitate de cetățean roman și samaritean, a
făcut  întotdeauna  o  muncă  scurtă  cu  fariseii,  s-a
ridicat  și  a  spus:  "În  conformitate  cu  standardele
pământești eu încă sunt șeful aici, și fiecare oaspete
pașnic  îmi  este  drag,  valoros  și  prețios,  indiferent
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dacă  el  este  un  păgân  sau  iudeu,  pentru  că  un
păgân, nu s-a făcut el însuși un păgân și un iudeu cu
adevărat nu s-a făcut el însuși un iudeu. Dar atunci
când  astfel  de  oameni  certăreți  trec  pragul  casei
mele, nu este mult până să fac face uz de dreptul
meu vechi al casei. Dacă doriți să mâncați sau beți
ceva,  atunci  mergeți  în  camera  voastră  de  mese
obișnuită și comandați ceea ce doriți, atunci ceea ce
doriți  vă  va  fi,  de  asemenea,  adus  vouă  cât  mai
curând posibil. Dar aici voi nu aveți nimic de făcut,
nimic de spus și nimic de aranjat, pentru că acesta
nu este un han iudaic, ci un han roman în care toți
călătorii sunt egal tratați și a serviți."
 

Capitolul 96 Plecare spre Kana 
[1] Când cei 2 au auzit hangiul spunând aceasta, nu
au obiectat mult la aceasta și  ne-au întors repede
spatele și au mers la sala lor de mese, unde 2 dintre
ceilalți îi așteptau.
[2] Acolo ei au povestit cum au fost tratați de către
scrib și mai ales de hangiu.
[3]  Tovarășii  lor au  spus:  "Noi  îl  cunoaștem  pe
hangiu  deja  de  o  lungă  perioadă  de  timp  ca  o
persoană foarte  mândră  și  auto  voitoare,  și  astfel
nouă  nu  ne  pasă  de  grosolănia  lui  înnăscută.  Noi
doar suntem fericiți că ne-am găsit bunele noastre
lucruri valoroase în cea mai mare parte și le-am dus
într-un loc bun sigur, și astfel noi le putem lua.
[4]  Dar  totuși,  este  ciudat  faptul  că  comorile  de
unuia dintre noi, și, de asemenea, ale scribului, care
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s-a conformat cel mai mult cu Nazarineanul, au fost
păstrate intacte, precum și ale fariseului Ioram chiar
și locuința lui. De asemenea, locuința scribului a fost
deteriorat doar în măsura în care plafonul pare să fi
ars prin unele locuri. Dar ușa camerei de zi pare să fi
suferit puțin de la foc. Astfel, de asemenea, comorile
sale trebuie să fi suferit un prejudiciu mic."
[5] Un altul a spus: "Nu contează cum, într-un timp
de  câteva  luni  sinagoga  noastră  va  fi  complet  în
regulă din nou, și noi încă mai avem mai mult decât
suficient  din  ce  trăi.  Deci,  să  nu  lăsăm  astfel  de
probleme de importanță minoră să tulbure plăcerea
noastră actuală."
[6]  Apoi  ei  au  comandat  pește  și  carne  de  miel,
pâine nedospită și vin, de care unui iudeu adevărat îi
era permis să bea. Aceasta ei au primit imediat și s-
au bucurat pașnic.
[7] Noi ne-am terminat, de asemenea, masa noastră
acum, iar hangiul M-a întrebat dacă el a spus, poate,
prea mult celor 2 farisei.
[8]  Eu i-am spus:  "Nu  îți  face  griji  despre  asta,
pentru că ei au un stomac puternic și  pot suporta
multe, atâta timp cât interesele lor personale nu par
să sufere pierderi. Dacă aceștia 2 de aici, pe care Eu
îi  consider  ca  deja  urmașii  mei,  sunt  inteligenți,
atunci  ei  pot  reuși  să-i  aducă,  de  asemenea,  pe
ceilalți de partea lor.
[9] Dar acum într-adevăr este timpul să merg mai
departe cu ucenicii Mei, pentru că Eu văd unde Eu în
curând trebuie să ajung. Voi nu ar trebui să fiți triști
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din cauza aceasta, pentru că Eu vă părăsesc numai
în ce privește corpul Meu vizibil. Totuși,  cu Spiritul
Meu,  care este  activ  peste  tot,  Eu voi  sta  cu  voi,
precum și  cu oricine crede în  Mine,  Mă iubește și
cine  trăiește  și  acționează  în  conformitate  cu
învățătura pe care a primit-o. Dacă încă descoperiți
unele îndoieli în inima voastră, întoarceți-vă la Mine,
atunci Eu voi pune răspunsul pe limba voastră. Deci,
stați în Mine, atunci Eu, de asemenea, voi rămâne în
voi."
[10]  Apoi,  ei  toți  Mi-au  promis  solemn  că  ei  vor
practica cu credință deplină învățătura Mea până la
sfârșitul vieții lor pământești, Mă vor ține în inima lor
și  Mă vor apăra împotriva oricărei abordări ostile și
persecuții rele.
[11] Apoi Eu M-am ridicat repede cu ucenicii Mei și
am  călătorit  de-a  lungul  drumului  secret  spre
Kana. Pentru a preveni o agitație Eu nu am vrut să
călătoresc  prin  piață,  deoarece  femeia  încă  Mă
aștepta  să  Mă recunoască ca  Acela  care  i-a  făcut
fiica sa văzătoare în acea dimineață.
[12]  Femeia a întrebat toată dimineața,  pe la mai
multe case, dar nu a putut  primi nici  o informație
despre  Mine. De  aceea,  ea  supraveghea  piața  cu
fata ei, dar, desigur, fără nici un rezultat. Cu toate
acestea, hangiul a găsit femeia cu fata, le-a luat pe
amândouă în casa lui și a avut o grijă excelentă de
ele. Fata a fost o dovadă concludentă pentru el  în
sat pentru ceea ce am realizat în sat, pentru că în
ceea ce-i  privește  pe  cei  10  leproși  curățați,  deja
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pentru o lungă perioadă de timp - cum se spune -
nici o urmă a putut fi găsită. Și ajutorul șef vindecat
al hangiului, ca un suferind de gută, nu putea conta,
de  asemenea,  ca  o  dovadă  specifică  în  fața
poporului  lumesc  pentru  puterea  Mea  de  a  face
minuni,  pentru  că  au  existat  cazuri  în  care
persoanele  care  sufereau  de  astfel  de  gută,  de
asemenea, au fost în cele din urmă vindecate prin
intermediul unor bune medicamente, care erau mai
puțin lipsite decât - nota bene - în acest timp.
[13] Dar, o fată născută oarbă, care a fost, ca atare,
foarte  bine  cunoscută  în  întreaga  regiune,  a  fost
mult  mai  semnificativă. Și  astfel,  hangiul,  Ioram și
scribul au preferat această fată, împreună cu mama
ei, ca dovadă a puterii  Mele divine în loc de toate
celelalte semne despre care cu siguranță ei puteau
spune, dar pentru care ei nu puteau da nici o dovadă
concretă.
[14] Pentru această fată, care, de asemenea, avea
un aspect frumos, s-a întâmplat, de asemenea, un
alt noroc pământesc excepțional de bun 10 ani mai
târziu,  pentru  că  femeia  cunoscutului  Kado  din
Ierihon a murit. El a venit în această regiune, a ajuns
să o cunoască și a luat-o din dragoste pentru Mine
că a doua soție. Și astfel, de asemenea, mila Mea -
atunci  când  cineva  o  primește  -  are  întotdeauna
rezultate bune din punct de vedere pământesc.
[15]  Ioram,  primul  fariseu  convertit,  și  scribul,  al
cărui  nume  era  Boz,  au  adus  într-un  timp  scurt,
ceilalți farisei de partea lor bună, lucru la care fata
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vindecată,  iar  mai  târziu  prietenul  Kado  au
contribuit, desigur,  foarte mult.
[16]  Cu  aceasta,  vom  considera  această  poveste
despre această piață complet încheiată, iar acum noi
ne vom întoarce din nou la noi înșine și să vedem ce
s-a întâmplat în călătoria noastră în continuare spre
Kana.
 

Capitolul 97 DOMNUL ÎN KANA. În hanul din
Kana

[1] Din piața acum bine-cunoscută era încă un drum
foarte  lung. Un  bun  mergător  cu  greu  putea  să-l
acopere  într-o  singură  zi,  dar  călătorind  în  modul
nostru miraculos, așa cum noi am făcut-o de multe
ori,  noi  am  avut  nevoie  doar  de  3  ore  pentru
aceasta. Deci,  spre seară,  noi am ajuns în Kana și
am rămas cu același  hangiu  la  care pentru prima
dată, și la cererea Mariei, care Mi-a dat naștere, Eu
am schimbat apa în vin, în mod deschis, în timpul
unei nunți.
[2] Atunci când hangiul M-a zărit, el a fost aproape
copleșit de bucurie, și el într-adevăr Mi-a reproșat că
deja pentru o lungă perioadă de timp nu M-am mai
dus până la el.
[3] Dar Eu i-am spus: "Din moment ce aici nu a fost
nici o nevoie cu tine, și printre voi toți cei care locuiți
aici, Eu nu am venit în această regiune, dar acum o
mică nevoie și-a făcut loc la voi, și așa Eu am venit
la momentul potrivit pentru a vă ajuta pe toți. "
[4] Cârciumarul a spus: "O, Doamne și Învățătorule,
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această nevoie este cu mine de mai mult de 1 an, și
deja de mai multe ori eu m-am întors la tine în inima
mea,  iar  pe  de  altă  parte,  eu  urgent  am  luat
informații cu privire la Tine de la frații Tăi și de la
mama  Ta,  care  stau  mai  mult  în  Kis  în  timpurile
acestea, dar Tu nu păreai să asculți dorințele pioase
ale inimii mele, și eu, de asemenea, nu am putut afla
unde, probabil,  erai  cazat,  și  așa până acum eu a
trebuit să sufăr în liniște marea nevoie a casei mele,
în numele Dumnezeului cel atotputernic. Deși eu nu
știu  motivul  pentru  care  am  fost  vizitat  de
Dumnezeu, Domnul atât  de greu,  dar acum eu Te
rog, dragă, Mântuitorule bun, dacă Tu dorești să mă
ajuți.
[5] Soția mea este afectată de gută, iar copiii suferă
de febră rea, două din ajutoarele mele cele mai bune
și cele mai loiale sunt țintuite la pat de deja mai mult
de jumătate de an de o boală leproasă rea, iar eu
trebuie să las cea mai mare parte a muncii afacerii
mele se fie făcută de străini în schimbul unor salarii
mari. Și  aceasta  este  cu  siguranță  o  "necesitate",
mai ales pentru că eu însumi nu pot fi socotit printre
cei sănătoși.
[6] O dragă Doamne și Învățătorule, din moment ce,
Tu la cererea mamei Tale, ai făcut un prim semn în
timpul  unei  nunți  care  a  fost  sărbătorită  aici,  a
devenit  destul  de diferit  în  casa mea. Dacă Tu nu
vrei să mă ajuți eu ajung în curând la ruină, atât din
punct de vedere spiritual precum și pământesc."
[7] Eu i-am spus: "Eu știu cu siguranță că nevoia ta a
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devenit  mare,  și  din  moment  ce  Eu  am  auzit
rugăciunea ta frecventă pentru ajutor, și nevoia ta a
ajuns la un nivel foarte ridicat, Eu am venit acum să-
ți dau tipul drept de ajutor. Eu de asemenea, aș fi
putut veni la tine mai devreme, dar atunci ție încă îți
lipsea  foarte  mult  credința  vie  și  încrederea,  dar
numai după ce tu ai mers la Kisjonah în Kis ai primit
lumina dreaptă despre Mine, și ai ajuns la dreapta
credință și încredere în Mine, și, prin urmare, Eu am
venit să-ți dau tot ajutorul. Și așa Eu vreau acum că
toată lumea care este bolnavă în casa ta, inclusiv tu,
să fie la fel de sănătoasă ca și când nimeni nu a fost
vreodată  bolnav  de  nimic. Mergi  acum  la  toți  cei
bolnavi și spune-le."
[8] Apoi hangiul s-a grăbit la toți oamenii bolnavi și a
văzut că ei erau complet sănătoși, astfel încât ei s-au
ridicat  din  păturile  lor,  și-au  pus  haine  curate,  au
venit la Mine și Mi-au mulțumit.
[9] Din moment ce era  aproape seară, și într-adevăr
se întuneca, Eu i-am spus hangiului, care plângea de
fericire:  "De  vreme  ce  nevoia  din  casa  ta  a  fost
rezolvată și Eu voi sta în casa ta în noaptea aceasta,
atunci ai grijă acum, ca Eu și ucenicii Mei să primim
o masă de seară. Să fie pregătiți pești pentru noi, și
după aceea pune niște pâine și vin pe masă."
[10] Atunci când hangiul a auzit dorința Mea, toată
lumea a plecat plină de bucurie la lucru, pentru a
satisface  dorința  Mea. A  fost  nevoie  de  aproape o
oră pentru a pregăti  masa de seară. Acesta a fost
pusă pe masă și Eu i-am spus hangiului: "Uite, acolo
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este o altă masă. Acum toți cei care sunt vindecați
să  stea  la  acea  masă,  și  să  mănânce  ceea  ce
mâncăm noi, fiecare cât are nevoie, iar ei ar trebui,
de asemenea, să bea vin să mănânce pâine, astfel
încât  aceștia  să  devină  din  nou  cu  adevărat
puternici."
[11] Atunci când Eu am spus aceasta, toți cei care
s-au vindecat au căzut în genunchi înaintea Mea, și
au  zis:  "O,  Doamne,  noi  nu  suntem  demni  de  o
asemenea  binecuvântare.  Acesta  este  motivul
pentru  care  noi  preferăm  să  mâncăm  o  masă  de
seară simplă în bucătăria noastră, la masa noastră
veche pentru servitori. Dar nu voia noastră, ci numai
sfânta Ta voie să se facă."
[12]  Eu  am spus:  "Ascultați,  smerenia și  modestia
voastră justificată și Îmi place, și face sufletul vostru
blând, dar cu toate acestea stați aici, pentru că voi
ați suferit foarte mult cu răbdare și dăruire deplină
voia  lui  Dumnezeu,  și,  astfel,  ați  dovedit  a  fi  eroi
reali în credință și încredere în voia lui Dumnezeu, și
de  aceea  voi  sunteți,  de  asemenea,  demni  să  vă
întăriți complet aproape de El, ca cei binecuvântați
ai Domnului. Deci, mergeți acum cu bucurie și stați
la masă, și mâncați și beți ce vă va fi pus pe masă
pentru voi."
[13] Atunci când cei care au fost vindecați M-au auzit
spunând aceasta, cu excepția a femeilor care erau
ocupate în bucătărie, s-au ridicat cu profund respect,
Mi-au mulțumit și au plecat liniștiți la masa lor, care
era deja încărcată, la fel ca a noastră, cu mâncare,
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vin  și  pâine. Apoi,  noi  am  început  imediat  să
mâncăm și să bem vinul foarte pur și bun, și cei care
au fost vindecați au făcut la fel.
[14] Noi am mâncat și am băut acum cu bucurie, și
ucenicii  Mei  au relatat  companiei  bune într-adevăr
ce era mai bun din ceea ce noi toți am experimentat
în călătoriile noastre încrucișate. Acest lucru a fost
extrem  de  plăcut  micii  noastre  companii,  și  de
ambele părți multe lucruri s-au spus cu inima caldă
în timp ce, de asemenea, lacrimi multe s-au vărsat.
[15] Dar a fost într-un anumit fel remarcabil că Iuda
Iscarioteanul al nostru, pe care noi deja îl știm foarte
bine,  a  făcut  dintr-o  dată  observații  complete  de
contrare.
 

Capitolul 98 Hangiul și Iuda Iscarioteanul 
[1] Hangiul a  spus  (nota  bene:  Eu  o  să  vă  spun
aceasta,  vouă  salemiți  noi,  cumva  mai  pe  larg):
"Prietene, tu ești un ucenic al Domnului și profesia ta
nu  este  nimic  altceva  decât  un  olar,  aceasta  în
măsura în care eu te știu foarte bine după produsele
tale  care  au  fost  întotdeauna  de  o  calitate  mai
proastă.  Dar  cum  ai  putut  să  intri  în  compania
acestui Domn și Învățător - astfel, practic, în cea mai
perfectă  companie  a  lui  Dumnezeu  Domnul  -  nici
măcar arhanghelul Mihail nu ne-ar putea răspunde."
[2]  Iuda Iscarioteanul a spus: "Da prietene, tu ai
dreptate să îndrepți astfel de cuvinte spre Mine. Sunt
un  olar,  într-adevăr,  dar  cu  adevărat  nu  fără
experiență  în  Scriptură. Eu  îi  am  Moise  și  pe
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prooroci, la degetul meu mic, datorită unui scrib, și
știu  foarte  bine  în  compania  cui  sunt. Eu chiar  nu
călătoresc  împreună  cu  El pentru  a  câștiga  ceva
lumesc – ceea ce ar trebui să li se permită oricum
tuturor, având în vedere condițiile lumești -, ci doar
pentru a vedea dacă profetul Isaia nu a vorbit sau a
scris vreun neadevăr în previziunile sale. Pentru că,
deși  profesia  mea  este  de  olar,  eu  sunt,  de
asemenea,  învățat  în  Scriptură,  și  din  observațiile
mele  mereu  liniștite,  am  văzut  totul  cu  adevărat
împlinit  în  acest  adevărat  Dumnezeu-Om  pe  care
profetul  numit  și,  de  asemenea,  alți  profeți  le-au
prezis despre El.
[3] Și eu, de asemenea, am o memorie bună, și știu
fiecare  cuvânt  pe  care  Domnul  l-a  prezis  de  mai
multe ori în dezavantajul meu. Pe scurt: eu sunt un
diavol, în compania ucenicilor Domnului, pe care eu,
în ciuda tuturor lucrurilor, Îl recunosc, de asemenea,
ca atare, deoarece semnele pe care El le face, nici o
ființă  umană  naturală  nu  le-a  făcut  vreodată. Iar
dacă  eu  am  recunoscut  acest  lucru  la  fel  ca  toți
ceilalți, și cred aceasta ferm, eu întreb: atunci de ce
sunt eu un diavol?
[4] Bine, dacă eu sunt unul, atunci eu sunt unul, iar
eu trebuie să fiu unul. Dar dacă tu trebuie să fi ceva
ce de fapt, tu niciodată nu ai vrut să fi, atunci pot eu
fi  învinovățit  pentru toate? Pe scurt:  brusc această
problemă  devine  prea  mult  pentru  mine. Eu  sunt
acum  la  fel  ca  toți  ceilalți  de  aproape  2  ani  și
jumătate unul  dintre primii  ucenici  ai  Domnului,  și
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trebuie să devin un diavol al iadului. Nu, acest lucru
nu  se  va  întâmpla  absolut,  pentru  că  eu  știu  cu
siguranță acum ce trebuie să fac în întreaga lume
pentru a nu deveni un diavol.
[5]  Da,  în  momentul  în  care  Domnul  mi-a  făcut  o
astfel de declarație, de asemenea, eu eram așa în
ochii  Lui,  pentru că El  singur examinează inima și
caracterul omului. Deci, El știa, de asemenea, starea
mea,  și  El,  de  asemenea,  va  ști  starea  mea  de
acum. Dacă  eu  nu  mă  potrivesc  în  compania  Lui,
atunci El are putere mai mult decât suficientă pentru
a  mă  îndepărta  pe  loc. El  singur  este  Domnul  și
poate face ce vrea, și nimeni nu-i poate spune Lui:
"Doamne, de ce faci  aceasta?" Dar de cineva care
este complet egal cu mine chiar nu-mi place să fiu
mustrat. Pentru că fiecare persoană are slăbiciunile
sale și are suficient de lucrat cu el însuși să ajungă în
ordinea corectă, și atâta timp cât el încă trebuie să
lupte împotriva propriilor  lui  slăbiciuni,  el  ar trebui
să-l lase pe aproapele său în pace și nu ar trebui să
se bucure de defectele sale – nu-l deprecia l în fața
tuturor.
[6] Ei îi știu pe Moise și pe prooroci și, de asemenea,
eu cunosc acum învățătura Domnului  în care totul
confirmă ceea ce toți profeții de la Adam, Sehel și
Enoh au prezis  despre Cel  care este acum printre
noi. Și așa eu știu, de asemenea, ceea ce ar trebui
să fac și ce să las. Eu aș dori doar să știu de ce eu,
dintre noi, ucenicii Domnului, sunt privit întotdeauna
cu ochi neprietenoși ca fiind cel din urmă, ca și când
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aș  fi  un  diavol  între  ei,  în  cel  mai  deplin  sens  al
cuvântului."
[7] Acum, hangiul a spus: "Prietene, tu te-ai supărat
acum, doar pentru că eu te-am întrebat în bucuria
mea cum a fost posibil ca tu, de asemenea, să devii
un discipol permanent al Domnului. În nici un caz nu
am vrut să te mustru prin aceasta, și nu știam, de
asemenea, nimic despre faptul că Domnul te-a numit
o dată cu un nume pe care eu însumi nu vreau să-l
mai pronunț. Eu doar mi-am exprimat surprinderea
despre tine, pentru că eu știam prea bine felul tău
de a trăi ca un cetățean înainte, și eu am văzut că, în
ciuda cunoștințelor tale din Scriptură, tu nu ai păzit
poruncile  lui  Dumnezeu  prea  în  serios  sau  prea
strict.
[8]  Când  oamenii  vorbeau  cu  tine,  tu  știai
întotdeauna  totul  mult  mai  bine  decât  indiferent
cine, dar când ei te-au întrebat dacă tu însuți crezi
ca un adevăr incontestabil – pentru că modul tău de
a acționa nu a fost de multe ori  foarte vrednic de
laudă  -  atunci  tu  ai  spus:  "nimeni  nu  L-a  văzut
vreodată pe Dumnezeu sau I-a auzit glasul gurii Lui,
dar,  în  toate  vremurile  erau  oameni  cu  talente  și
capacități  diferite,  și  Moise  și  toți  profeții  au  fost
doar oameni cu care noi nu am vorbit. Ceea ce ei au
învățat și au scris a fost bun pentru timpul lor, dar de
atunci vremurile s-au schimbat enorm, și așa noi și
necesitățile  noastre  s-au  schimbat,  de  asemenea,
complet, și,  prin urmare, Moise și proorocii nu mai
sunt folositori pentru noi, în multe privințe. Și oricine
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nu-și dă seama de aceasta, din propriile experiențe,
el însuși se înșală, pentru că el greșește împotriva
bucuriei lui a vieții pământești de dragul de a obține
Cerul, care este destinul nostru, dar despre care noi
nu  avem  cea  mai  mică  certitudine." Vezi  tu,
prietene, că și eu încă mai am o memorie bună, de
asemenea.
[9] Deci, eu te cunosc foarte bine, și principiile tale
de viață nu erau necunoscute pentru mine, și exact
de aceea eu acum am fost surprins de faptul că tu
stai  în  această  companie  onorată  cel  mai  mult,
pentru că în ceea ce privește credința ta tu ai fost în
întregime un saducheu și tu, de asemenea, ai aderat
la înțelepciunea câinească a grecilor despre care tu
ai  spus  de  multe  ori  că  aceștia  au  fost  cel  mai
aproape de natura omului, dacă deja de copii erau
educați în aceasta.
[10] Acum tu însuți, spune-mi de ce nu ar trebui să
fiu surprins de faptul că, de asemenea, tu însuți ai
devenit un discipol permanent al Domnului, și că tu
ai renunțat la vechea ta afacere cu care ai făcut o
mulțime  de  bani,  cu  toate  că  produsele  tale
ceramice nu au fost niciodată cele mai bune. De ce
ai făcut aceasta, tu ca expert vei ști cel mai bine.
Dar  aici  se  vede  în  mod  clar  că  eu  nu  am  avut
intenția de a te minimaliza și chiar mai puțin să te
mustru.
[11] Dar de ce tu întotdeauna te consideri cel mai
mic  în  rândul  ucenicilor  Domnului,  aceasta  este
treaba ta. Cu toate acestea, în comparație cu ceilalți
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ucenici, eu nu observi că ție ți s-ar fi dat un rang mai
mic.
[12] Cu toate acestea, eu sunt de părere că un astfel
de gând astfel poate veni doar în mintea cuiva care -
dintr-o  oarecare  mândrie  despre  el  în  ceea  ce  el
practică - întotdeauna preferă să fie primul și cel mai
celebru  decât  să  fie  cel  mai  mic  și  subordonat  în
ceea  ce  el  execută. Dar  cineva  care  este  deja
extrem de fericit să fie cel mai mic dintre cei mici
într-o astfel de companie, și care poate fi slujitorul
slujitorilor  Domnului  nu  se  va  plânge  niciodată
despre aceasta, și nu va fi rănit în secret, din cauza
faptului  că  el  însuși  se  consideră  cel  în  acea
companie.
[13] Din ceea ce știu eu acum înțelesul învățăturii
Domnului, - despre care eu am vorbit foarte mult cu
Kisjonah și cu Philopold din satul vecin Kane, care se
află pe pământul  care este înălțat și  care ține din
Samaria, adânc în țara noastră, dar, de asemenea,
cu doar câteva săptămâni în urmă cu 2 ucenici pe
care i-am întâlnit în Capernaum și care au fost trimiși
de la Ierusalim - sensul învățăturii este cea mai mare
umilință,  blândețea și  auto-negarea,  fără  astfel  de
calități ale minții nici o dragoste adevărată și pură
pentru  Dumnezeu  și  pentru  aproapele  sunt
inimaginabile.
[14] Dar cineva care încă poate fi rănit sau jignit de
slăbiciunile semenilor lui încă nu a pătruns până la
punctul adevărat al vieții, în care Domnul ar vrea să
spună sau ar putea spune despre el:  "Uite, acesta
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este un om după inima Mea."
[15]  Eu  ți-am  spus  acum  sincer  părerea  mea,  și
aceasta pentru că tu m-ai forțat. Acum tu poți face
din  nou  remarcile  tale,  dacă  poți  face  unele
împotriva a ceea ce am spus."
[16]  Iuda  Iscarioteanul  s-a  simțit  foarte  rănit  din
cauza acestor cuvinte foarte inteligente ale hangiului
și la început nu a știut ce ar trebui să-i răspundă.
[17]  Numai  după  un  timp,  el  a  spus  el  (Iuda
Iscarioteanul): "Da, da, tu ai  dreptate pentru că tu
într-adevăr  ai  pătruns  adânc  în  spiritul  învățăturii.
Dar dacă Domnul ți-ar spune acum ție: "Tu ești un
diavol", cum ar fi o astfel de mărturie din gura Lui
pentru tine?"
[18]  Cârciumarul a  spus:  "Prietene,  dacă Domnul
mi-ar  da  o  astfel  de  mărturie  pentru  mie,  eu  I-aș
spune lui în inima mea: "Doamne și Stăpânul vieții,
eu Îți mulțumesc, complet zdrobit de slava Ta, că Tu
mi-ai arătat-mi ce fel de mare păcătos eu încă sunt
în ochii tăi. Dar eu Îți cer: să fi milostiv și iertător cu
mine, și scoți din mine diavolul mândriei, minciunii și
înșelăciunii și al egoismului mizerabil, și să mă umpli
cu spiritul umilinței adevărate, al blândeții, lepădării
de  sine,  al  iubirii  adevărate  pentru  Tine  și  al
dragostei  neegoiste  pentru  aproapele  meu.  "Și  eu
am  convingerea  că  Domnul  nu  va  refuza  cu
siguranță  să-mi  dea  o  astfel  de  milă,  dacă  eu  cu
seriozitate deplină i-aș cere Lui aceasta.
[19]  Și  acum  eu  mă  întorc  la  Tine,  Doamne  și
Învățătorule, și Te rog să mă mustri cu milă fericire,

~ 434 ~



dacă  eu  am spus  ceva  greșit  în  cursul  cuvintelor
mele."
 

Capitolul 99 Domnul vorbește despre Iuda
Iscarioteanul

[1] Foarte prietenos Eu I-am spus hangiului: "Cum ai
fi putut spune ceva greșit și, prin urmare, nedrept,
din moment ce Eu am pus cuvintele în gura ta și în
inima  ta?  Tu  ai  spus  acestui  ucenic,  complet  în
Spiritul  Meu  și  în  numele  Meu,  sincer  și  direct
adevărul complet în față. Acesta va fi bine pentru el
dacă el le va lua la inimă pentru viața lui.
[2]  Oh,  Eu  știu  foarte  bine  că  el  este  învățat  în
Scriptură,  și  știu,  de  asemenea,  despre  toate
cunoștințele sale și despre experiența din alte locuri
în care el îi depășește cu mult pe toți ceilalți ucenici
ai Mei. Dar ce avantaj este acesta pentru el, dacă el
călătorește cu Mine de aproape 2 ani  și  jumătate,
mai ales să Mă urmărească îndeaproape în tot ceea
ce fac, pentru a vedea dacă el poate găsi ceva care
nu  este  în  conformitate  cu  Scriptura? Din  această
cauză, mândria lui ascunsă, la care el, prin urmare,
nu  a  renunțat  încă,  și  așa  mai  departe,  de
asemenea,  la  egoismul  său  și  posibila  urmărire  a
profitului  este  întotdeauna  hrănită  din  nou. De
aceea,  el  rămâne  așa  cum este,  și  el  nu  permite
nimănui  să-l  mustre  complet  și  sincer  pentru  a-i
îmbunătăți viața, pentru că el gândește întotdeauna
în el însuși: "Ce vreți voi, pescari săraci și ignoranți
să mă învățați pe mine, în timp ce eu sunt învățat în
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Scriptură?"
[3] Dar Eu vă spun: în sine, este foarte bine să fie
învățat  în  Scriptură,  dar  pentru  Mine,  cineva  care
cunoaște doar puțin din Scripturi, dar care trăiește și
acționează  în  credință  potrivit  acesteia,  este  mult
mai drag pentru Mine decât cineva care este foarte
învățat în Scriptură, care doar critică Scriptura, care
cu greu și în cele din urmă nu crede în ea deloc, și,
prin  urmare,  nu  trăiește  și  acționează  în
conformitate cu Scriptura, ci doar în conformitate cu
sfatul rațiunii sale lumești.
[4] Odată ce o persoană s-a omorât ea însăși prin
vanitatea  marilor  sale  cunoștințe,  este  la  fel  de
oarbă în spirit, ca toți acei extrem de înțelepți iudei
și farisei și cărturari din Ierusalim. Chiar atât de mult
încât,  în  lumina  zilei  el  nu  poate  vedea  pădurea
dintre copaci, astfel cine încă o caută, și în timp ce
se  află  în  mijlocul  acesteia  se  întreabă:  "Da,  dar
unde este acea pădure pe care am căutat-o și am
dorit să o văd?"
[5] Și din punct de vedere spiritual, de asemenea, nu
este același lucru și cu o persoană care întreabă în
mijlocul vieții sale, dacă el într-adevăr trăiește, și în
ce constă de fapt viața lui?
[6] Nebunule, pielea și carnea ta și lumea exterioară,
care este egală cu tine, nu va fi, desigur, în măsură
să îți spună, pentru că toate acestea în ele însăși nu
sunt viața, ci doar un rezultat al vieții. Du-te în ființa
voastră  interioară  prin  credință,  prin  iubire,  prin
smerenie, blândețe și adevărata lepădare de sine, și
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devin-o, prin aceasta o viață independentă, cu viața
de la Dumnezeu în tine, atunci vei experimenta că tu
ești cu adevărat în viață și ce este viața.
[7] Într-adevăr, de ce oamenii nu caută aurul în roci
moarte? Ci într-un loc în care s-au descoperit urme
din acel metal, ei pătrund în adâncimea munților și
adună comori mari de acolo. Dacă oamenii fac acest
lucru fără teamă și reținere pentru a câștiga comori
pământești, care sunt moarte ca atare, și care aduc,
de  asemenea,  moartea  la  o  mulțime  de  oameni,
atunci  de  ce  nu  fac  acest  lucru  în  și  cu  ei  înșiși
pentru  a  câștiga  aurul  vieții  care  este  ascuns  în
ei? Ei au deja cele mai clare urme ale aurului interior
și adevărat al vieții pe pielea lor.
[8] Odată ce o persoană există și trăiește, dar care,
ca un fruct necopt al vieții încă nu este conștientă de
ce există și  trăiește, ar trebui,  în lucrările sale,  să
stea în lumina de la Dumnezeu. Prin aceasta, el ar
trebui  să  lumineze  puternic  el  însuși  și  să  se
încălzească pe sine în inima lui, apoi prin aceasta va
ajunge  la  o  eliberare  interioară  și  la  adevărata
maturitate  a  vieții. În  aceasta  el  va  fi  în  mod clar
conștient cum și de ce există și trăiește, și ce și cine
este viața din el."
 

Capitolul 100 Luând calea corectă spre
obiectivul cel drept. Calea greșită și corectă de

dezvoltare a rațiunii. 
[1] Așa cum omul merge prin viață, fiind încă orb și
necopt, în lume, el seamănă cu o tulpină de grâu,
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care își începe dezvoltarea sa de la germene. Atunci
când, prin influența soarelui, aceasta a crescut doar
de o palmă deasupra suprafeței  Pământului,  nimic
nu poate fi văzut încă despre vreun spic purtător de
rod, dar prin influența sporită a soarelui, în curând
spicul devine vizibil, care devine de asemenea, mai
plin și mai perfect, el înflorește și așază boabele de
grâu, care se coc pe tulpină și în mica coajă pentru a
deveni  boabe  de  grâu  puternice  și  purtătoare  de
viață,  care,  atunci  când  acestea  sunt  complet
coapte,  se  eliberează  complet  de  tulpină  și,  de
asemenea, complet din mica coajă, și, ca atare, ele
sunt libere.
[2]  După  ce  boabele  au  devenit  complet  coapte,
tulpina și spicul mor. De ce, de fapt? Pentru că toată
fosta  viață  exterioară  a  trecut  în  viața  interioară
adevărată a roadelor,  în  boabe. Și  în  acestea sunt
acum, de asemenea, rădăcina și tulpina care cresc,
în  fiecare  etapă  a  creșterii  sale  spre  perfecțiune
până la coacerea completă. Și  de data aceasta nu
doar odată, ci de mai multe ori, pentru că altfel un
bob, care a fost pus în sol nu ar putea din nou să
aducă în cantități chiar mai mari cantități toate cele
ce  sunt  necesare  pentru  creșterea  și  coacerea
boabelor.
[3] Ați experimentat aceasta vreodată, în dura iarnă
rece, în lumina slabă a soarelui, a lunii și a tuturor
stelelor, ca o tulpină de grâu, cu spicul și boabele
sale  să  crească  din  sol  pentru  o  coacere
completă? Acest lucru este imposibil în timpul iernii,
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la  fel  cum este  imposibil  atunci  când  o  persoană
aflată  sub  micile  diferite  lumini  nenumărate  ale
înțelepciunii  lumești  extrem de apreciate să poată
ajunge vreodată la maturitatea interioară adevărată
a  vieții  și  la  eliberare. Vara  vieții  trebuie  să  vină
peste el, împreună cu primăvara ce o precedă. Cea
din urmă constă în credința care devine din ce în ce
mai vie, prin fapte  bune, la fel ca vara, care aduce
toate  fructele  la  o  coacere  completă,  constând  în
iubirea  tot  mai  puternică  pentru  Dumnezeu și  din
aceasta pentru aproapele.
[4] Dumnezeu, care este în El Însuși Iubirea, Lumina
și  Viața,  este Soarele adevărat  al  întregii  vieți. Cel
care-L  iubește  pe  Dumnezeu  din  ce  în  ce  mai
profund,  acționând  în  conformitate  cu  voia  Lui
revelată în toate, pătrunde în ființa lui interioară, și
în acest fel, el va trece în vara adevărată a Spiritului
din Dumnezeu, unde, în lumina vieții de iubire și în
căldura  vieții  sale,  va  ajunge  la  maturitatea
adevărată a vieții.
[5]  Din  moment  ce  auziți  aceasta  acum din  gura
Mea,  examinați-o  bine  și  acționați  în  consecință,
atunci  veți  ajunge  la  maturitatea  adevărată  a
vieții. Ați înțeles acest lucru acum, și, de asemenea,
tu, Iuda Iscarioteanul?"
[6] Acesta a spus (Iuda Iscarioteanul): "Doamne și
Învățătorule, Tu ai vorbit acum în imagini clare. Noi,
de asemenea, le-am înțeles, și toți știm acum, chiar
mai convinși decât la început, ceea ce ar trebui să
facem pentru a ajunge la Împărăția lui Dumnezeu în
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noi înșine. Cu toate acestea, încă nu este o sarcină
ușoară  a  trece  la  puterea  vie  care  neclintit  încă
doarme și se odihnește în om, la fel ca germeni într-
un bob de grâu. Care ar trebui să fie mai întâi pus în
pământ  bun,  și  să  moară  complet,  astfel  încât
spiritul din germene, care aduce totul, să se poată
trezi  și  să-și  poată  dezvolta  propriile  activități  în
conformitate cu inteligența care se află în el. Pentru
că  dintr-un  bob  de  sămânță  care  se  află   uscat
undeva într-un hambar, nu va crește o tulpină, un
spic și boabe coapte, în ciuda primăverii frumoase și
a verii celei mai frumoase."
[7]  Eu i-am spus:  "Bine,  dacă  ști  aceasta  în
conformitate cu adevărul deplin, atunci dezbracă-te
de vechiul tău material, om Adam și îmbracă-l pe cel
nou din mine, atunci omul lăuntric din tine va deveni
de la sine la fel  de activ ca și  spiritul  în germene
atunci când bobul, pe care-l înconjura, a pierit în sol,
și,  astfel,  a  trecut  în  germene  ca  hrană  și
consolidare."
[8] La aceasta, Iuda Iscarioteanul a spus din nou:
"Doamne și Învățătorule, dar cum poate fi dezbrăcat
vechiul Adam și apoi pus pe unul nou? Ar trebui mai
întâi corpul material ucis în scopul de a ajunge la o
viață spirituală?"
[9]  Eu i-am spus:  "Cum poate unul  dintre ucenicii
Mei cei mai vechi și cei mai învățați să ajungă la o
astfel de părere cea mai proastă? Cine a spus că o
persoană ar trebui să-și omoare trupul său pentru a
deveni  apoi  un  om  pur  spiritual? Acestea  sunt
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pasiunile  voastre  lumești  și  poftele,  care  urlă  și
izbucnesc în voi, pe care voi ar trebui să le subjugați
din voință liberă,  și  să luptați  pentru Împărăția lui
Dumnezeu în voi înșivă, în modul care este cel mai
clar  pentru  voi  toți,  apoi  prin  aceasta  voi  v-ați
dezbrăcat de omul cel vechi și l-ați îmbrăcat pe cel
nou.
[10] Dar, dacă în mod constant și foarte secret voi
aderați  în  voi  la  lucrurile  exterioare și  ademenirile
lor,  și  rătăciți  prin  limitata  voastră  înțelepciune
pământească și în tot felul de experiențe pe care le-
ați câștigat ca o persoană oarbă, atunci totuși vi se
poate  întâmpla  ca  spiritul  malefic  al  lumii  să  vă
captureze complet, și ca o victimă jalnică, trupul și
sufletul vostru va deveni prada lui.
[11]  Cel  care  vrea  să  ajungă  la  înțelepciune
interioară,  adevărată  a  Spiritului  de  la  Dumnezeu
prin  experiențe  și  în  conformitate  cu  părerile  sale
lumești greșește teribil. El va ajunge pe astfel de căi
care  sunt  pline  de  abisuri,  prin  care,  în  noaptea
spiritului său, el foarte repede și ușor poate cădea și
ajunge complet la ruină.
[12] Nu există nenumărate stele, pe cerul nopții? Și
totuși, în lumina lor voi nu puteți citi o literă. Astfel,
de  asemenea,  omul  nu  poate  descifra  Scriptura
interioară  a  vieții  cu  miile  de  străluciri  ale
cunoștințelor sale lumești cu greu dobândite și ale
experiențelor pe care le-a câștigat.
[13] Dar, cum în timpul zilei, în lumina soarelui, chiar
și cea mai mică literă poate fi bine cită, la fel omul,
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de asemenea, poate - atunci când soarele interior al
vieții a răsărit în el prin acțiunile sale în conformitate
cu  Cuvântul  Meu  –  să  citească  și  să  înțeleagă
Scriptura  lui  interioară  adevărată  a  vieții,  și  pot
vedea relațiile dintre toate cele ce sunt în el și care,
de  asemenea  îl  înconjoară  din  toate  părțile  spre
exterior.
[14] A căuta numai cu amurgul slab al înțelepciunii
lumești, sufletul din om nu se poate găsi nici chiar el
însuși, să nu mai vorbim de legătura sa de viață, cu
trupul și cu spiritul din el. Este adevărat că omul ar
trebui  să-și  dezvolte  rațiunea sa  a creierului  și  să
învețe cum să gândească în mod rezonabil, dar nu în
maniera  lumii,  ci,  ca  și  copii  adevărații  ai  lui
Dumnezeu, cum acest lucru poate fi clar observat cu
patriarhii și strămoșii pioși. Apoi, rațiunea creierului,
de  asemenea,  în  curând  și  ușor  va  dobândi
intensitatea  luminii,  în  comparație  cu  care  toată
înțelepciunea lumească este un mare întuneric.
[15] Priviți de exemplu, la prima dezvoltare a rațiunii
oamenilor că Samuel și David, Salomon și încă un alt
mare număr de persoane. Unde este printre cei care
sunt învățați  din punct de vedere lumesc - printre
iudei,  precum și  în  rândul  păgânilor  -  cineva  care
poate întrece cu acei oameni în înțelepciune? Deci,
urmați  ceea  ce  Eu  Însumi  v-am  spus,  atunci,  de
asemenea,  înțelegerea  creierului  vostru  va  fi,  de
asemenea, foarte bine luminată în toate lucrurile."
 

~ 442 ~



Capitolul 101 Cauza nevoii de pe Pământ
[1] Acum hangiul a spus: "Doamne și Învățătorule,
Eu  Îți  mulțumesc  pentru  această  lecție,  nu  numai
pentru mine, dar, de asemenea, în numele tuturor
celor din casa mea care au fost vindecați de Tine,
pentru  că  prin  faptul  acesta  noi  am  reușit  să  ne
cunoaștem  pe  noi  înșine  și,  astfel,  de  asemenea,
Împărăția  lui  Dumnezeu  din  noi  înșine.  Ceea  ce
avem de făcut acum noi știm mai bine decât oricând
înainte, și pentru că noi știm acest lucru acum, vom
acționa, de asemenea, în conformitate cu aceasta, și
lumea  nu  ne  va  mai  aduce  pe  o  cale  greșită
deloc. Întărește-ne  voința  noastră  cu  mila  și
dragostea Ta, astfel încât acestea să rămână mereu
cu înțelegerea noastră despre adevărul  de la  Tine
până  la  scopul  final  al  iluminării  vieții  noastre,
deoarece cunoașterea chiar și a adevărului cel mai
luminat,  nu  este  suficientă  atunci  când  merge
împreună  cu  o  voință  slabă  și  leneșă. Voința  este
totuși puterea dragostei din noi. Așa cum este starea
sa,  așa  este,  de  asemenea,  voința  noastră. De
aceea, Doamne, întărește în noi mai presus de toate
dragostea pentru aproapele nostru și pentru Tine."
[2]  Eu  i-am  spus: "Rugăciunea  ta  este  sinceră  și
corectă, și i se va răspunde, de asemenea complet.
Cu toate acestea, atunci când o persoană se roagă
pentru lucruri nesemnificative și nebune ale acestei
lumi, ea de cele mai multe ori nu va complet auzită
de  mine. Astfel  fiți  în  totalitate  ușurați  acum. În
acțiunile voastre veți găsi, de asemenea, răspunsul
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complet la rugăciunea voastră, precum și toți cei pe
care  i-ai  inclus  în  rugăciunea  ta. Pentru  că  este
întotdeauna  plăcut  pentru  Mine  când  cineva,  din
iubire  pură,  vine  la  Mine  cu  rugăciune
dreaptă. Aceasta  niciodată  nu  va  rămâne  fără
răspuns. Dar  cererile  și  rugăciunile  oamenilor  care
se  lasă  foarte  onorați  și  lăudați  ca  slujitori  ai  lui
Dumnezeu, și care se lasă cu adevărat fără milă și
scump să fie plătiți pentru cererile și rugăciunile lor
lipsite de sens, niciodată nu vor avea răspuns de la
Mine cât de puțin, pentru că ceea ce o persoană nu
face  din  dragoste  pură  pentru  aproapele  său,  ci
numai pentru a străluci în ochii lumii, nu are nici un
sens pentru Mine.
[3] Dacă faceți o faptă bună pentru semenii cu mâna
dreaptă, atunci să nu fie observată de mâna stângă.
Dumnezeu, care, cu siguranță, vede totul, indiferent
de cât de mult este ascuns, cu siguranță vă va plăti
înapoi.
[4] Atunci când cineva dă un împrumut din surplusul
lui de bani, el nu ar trebui să împrumute pe cei care-i
pot plăti o dobândă ridicată pentru aceasta, ci pe cei
care sunt cu adevărat în nevoie, fără dobândă. Și,
dacă aceștia nu-i pot plăti înapoi suma sa, atunci el
nu trebuie să poarte o dușmănie pentru acest lucru
și să nu ia posesiunile săracilor, care de multe ori au
devenit  săraci,  fără  vina  lor,  ci  să  ierte  cu  toată
bunătatea  și  iubirea  de  aproape  ceea  ce  le
datorează.. Într-adevăr,  atunci  Eu  voi  plăti  înapoi
suma  unui  astfel  de  credincios  milostiv,  cu  mare
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dobândă și voi stabili pentru el o comoară mare în
Împărăția Cerurilor, din care el va fi veșnic în măsură
să trăiască în mare abundență.
[5] Într-adevăr, chiar și un pahar de apă proaspătă
pe  care  iubirea  voastră  a  dat-o  unei  persoane
însetate, va fi răsplătită de Mine.
[6] Dacă toți oamenii ar trăi împreună în acest mod,
și ar trăi și acționa în conformitate cu voia și sfatul
lui Dumnezeu, care le-a fost de multe ori descoperit,
nu va mai fi niciodată nici o nevoie, stres sau tristețe
printre  ei  pe  acest  Pământ. Oamenii  își  provoacă
toată mizeria  doar  ei  înșiși  prin  spiritul  lor  rău de
speculă. La început sunt cei mici și  cei săraci  care
suferă, dar după aceea devine de o mie de ori mai
rău  peste  cei  mari  și  puternici,  pentru  că  prin
tendința lor de a specula, și aroganța lor strigătoare
la cer, ei sunt hoții și tâlharii oamenilor și, astfel, la
momentul potrivit se pot aștepta la răsplata meritată
de la Mine.
[7] Doar priviți  la toate marile regate de. pe bine-
cunoscutul vostru Pământ. Unde sunt acei foști regi
atât  de  puternici  ai  Babilonului,  din  Ninive  și  ai
Greciei,  precum  și  puternicii  egipteni  și  faraonii
lor? Ei  toți  s-au  ofilit,  și  așa  se  va  întâmpla,  de
asemenea, cu acele mari regate din viitor, din cauza
speculei  lor  și  a  poftei  lor  prea  mari  pentru
putere. Deoarece  specula  extremă  a  oamenilor
egoiști și pofta lor prea mare pentru putere și pofta
de strălucire îl reprezintă de fapt Satana, un prinț al
acestei lumi, care, pentru că el nu are nici o lumină
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de viață din Ceruri, este însuși iadul complet, și cui,
într-adevăr  îi  este  permis  să  se  ridice  până  la  o
anumită înălțime pentru testarea voinței libere și a
dragostei  lui,  dar  în  momentul  în  care  a  depășit
înălțimea,  atunci  vine  judecata,  iar  apoi  Satana  și
Iadul vor fi aruncați în abisul ruinei. Astfel, rămâneți
toți  în învățătura Mea, și  luptați  cu dragoste pură,
bună voință și toată blândețea și umilința împotriva
Iadul  și  împotriva  lui  Satan,  apoi,  în  schimb,  veți
primi coroana victoriei a vieții veșnice și veți stabili
deja pe acest  Pământ o adevărata Împărăție  a lui
Dumnezeu.
[8] Astfel, Eu nu am venit, de asemenea, în această
lume pentru a aduce  pe Pământ - așa cum este el
acum -  pace  și  liniște,  ci  sabia  pentru  a  lupta
împotriva acestuia,  și  Eu Însumi sunt,  ca Adevărul
etern, sabia. Acea sabie Eu, de asemenea, v-am dat-
o vouă pentru lupta împotriva Iadului și a puterii lui
furioase. Astfel, nu vă temeți de cei care într-adevăr
pot  ucide trupul  vostru,  dar  care nu poate vă pot
deteriora  sufletul.  Și  dacă  vreodată  vreți  să  vă
temeți  de  cineva,  atunci  temeți-vă  de  Cel  care
posedă  toată  puterea  în  Cer  și  în  întreaga  lumea
materială,  și  care,  ca  singurul  Domn  și  Stăpân
asupra  vieții,  poate  arunca  un  suflet  care  este
umplut cu păcate, în cel mai adânc abis al iadului și
al morții sale veșnice. Ați înțeles aceasta?"
[9] Ei  au  spus  cu  toții: "Da,  Doamne  și
Învățătorule,  dar  este  trist  că  noi,  oamenii  din
această lume, care este cel  mai  sigur deja un iad
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perfect,  trebuie să luptăm pentru Rai.  Cu toate că
Raiul  a fost  stabilit  în  această lume deja în multe
vremuri  printre  oameni,  dar  acesta  a  durat
întotdeauna  doar  pentru  o  perioadă  scurtă  de
timp. Iar  prea  repede  străvechiul  Iad  antic  era  în
forță printre oameni și i-a făcut diavoli. Doar câțiva
foarte puțini,  într-un colțuri  ascunse al Pământului,
au  reușit  să  păstreze  în  tăcere  Raiul  și  să-l
mențină. Aceasta într-adevăr nu poate să fie diferit
pe acest Pământ? Acest Pământ va rămâne mereu
un câmp recolta al morții și un mormânt etern a tot
ceea ce respiră și trăiește?"
 

 Capitolul 102 Sarcina sufletului omenesc pe
Pământ 

[1] Eu  am spus:  "Ar putea cineva trăi  pe un glob
care  nu  există  din  toate  tipurile  de  materii  și
elementele sale? Dar ce este toată materia, și care
sunt elementele sale? Acestea sunt spiritualul, care
este judecat și se ținut legat prin atotputernicia lui
Dumnezeu, dar care are capacitatea în sine de trăi
din ce în ce mai liberă și, astfel, de asemenea, din ce
în ce mai independent.
[2] Această ordine de tranziții multiple - pe care le
puteți vedea în toate punctele de pe Pământ și pe
care Eu v-am arătat-o deja de la cel mai mic la cel
mai mare detaliat - este absolut necesară, cu scopul
de a aduce toate acele spirite nenumărate inițiale,
care sunt ca și cum ar fi separate de Dumnezeu prin
materia lumi, într-o viață complet liberă, care este la
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fel de independentă ca și viața primordială originală
de la Dumnezeu.
[3] Până la om, iubirea, înțelepciunea și puterea lui
Dumnezeu  are  grijă  în  întregime,  ca  dezvoltarea
vieții  spirituale primordiale,  care este ținută legată
într-o  formă  întărită  de  materie  lumești,  să  se
schimbe într-o finalizare din ce în ce mai mare și să
continue să se dezvolte în sine. Dar cu omul, care
este piatra de temelie a dezvoltării  vieții  spirituale
primordiale,  trebuie să aibă loc într-un mod diferit
prin nevoie. În ceea ce privește corpul său material,
aranjamentul său de asemenea, depinde în cea mai
mare parte pe iubirea, înțelepciunea și puterea lui
Dumnezeu, dar nu e tot așa cu dezvoltarea sufletului
și a spiritului său. Pentru că sufletului, i-a fost dată
înțelegerea,  rațiunea,  o  putere  de  raționament
liberă,  o  voință  complet  liberă  și  puterea  de  a
acționa așa cum gândește că este bine și util.
[4] Dar, pentru ca sufletul să poată ști cum ar trebui
să acționeze în scopul de a obține - după căderea
trupului  său -  viața finală și  divină,  care este fără
materie și liberă de orice judecată și astfel complet
liberă, independentă, și să poate exista înaintea feței
lui Dumnezeu, Dumnezeu îi arată căile pe care el ar
trebui să meargă pentru a atinge pe cât de fericit
posibil scopul final al vieții.
[5]  Atunci aceasta într-adevăr depinde de rațiunea
liberă și de voința sufletului să se elibereze el însuși
de toate atașamentele vechii materii care este sub
judecată, și să nu se lase din nou așa cum au fost,
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din  nou  capturat  și  devorat  de  materialele  pofte
lumești.
[6] Puterea eternă invincibilă a lui  Dumnezeu este
prezentă  în  materie. Acesta  poate  fi  eliberată  în
anumite  locuri  numai  de  puterea  lui  Dumnezeu
Însuși, în funcție de ceea ce este necesar pentru un
scop mai înalt. Acesta este motivul pentru nici o altă
creatură, nu poate fi diferită sau să acționeze diferit
decât  a  fost  formată  și  stabilit  prin  puterea  lui
Dumnezeu. Acesta  este  motivul  pentru  care  deja
bătrânii  înțelepți,  care  au  înțeles  în  mod  clar
circumstanțele  puterii  lui  Dumnezeu  din  ființa
fiecărei creaturi materiale, au spus: "Pentru om, care
trebuie să devină liber, e un lucru teribil să scadă din
nou în mâinile puterii lui Dumnezeu."
[7]  Acum,  voi  gândiți  în  voi  înșivă:  "Da,  dar  cum
poate omul, care este slab, să evite vreodată mâinile
puterii  lui  Dumnezeu,  care  conduc  peste  tot?" O
persoană, al cărei suflet este încă ademenit în toate
tipurile  de  pofte  materiale,  cu  siguranță  nu  poate
face  aceasta,  în  niciun  moment. Dar  acesta  este
motivul pentru care Dumnezeu i-a dat omului mare
capacitate de a dobândi puterea lui Dumnezeu în el
însuși. Odată  ce  el  a  dobândit  aceasta,  atunci  el
este,  la  fel  de  perfect  în  toate  ca  Tatăl  din
ceruri. Astfel,  el  însuși  a  devenit  puterea  lui
Dumnezeu, iar aceasta nu poate și niciodată nu va fi
cucerită, judecată sau legată în sine.
[8] Dar în ce constă această putere a lui Dumnezeu
în om? Aceasta se compune din iubirea adevărată și
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curată  pentru  Dumnezeu,  pentru  superioara  Lui
înțelepciune  în  toate,  și  prin  aceasta  din  dreapta
iubire  pentru  aproapele,  și,  de  asemenea  din
blândețe  și  umilință,  precum  și  din  auto-negare
împotriva ademenirilor provenite din lume. Cel, care
a devenit puternic în toate acestea, are deja puterea
lui  Dumnezeu  în  el  însuși,  și  a  devenit,  prin
unificarea  Spiritului  puterii  de  la  Dumnezeu  cu
sufletul  său,  complet  una  cu  Dumnezeu,  și  prin
faptul  acesta  s-a  ridicat  deasupra  constrângerii
timpului  și  spațiului,  și  prin  faptul  acesta,  de
asemenea,  mai  presus  de  orice  judecată  și  de
fiecare  moarte. El  a  devenit  un  conducător
independent în și din Dumnezeu, și veșnic el nu se
va mai teme, câtuși de puțin așa cum Dumnezeu nu
se teme de El Însuși, de "mânia lui Dumnezeu", care
este atotputernica Lui voință de a cărei neschimbată
hotărâre  dă  fiecărei  creaturi  fermitate  în  timp  și
spațiu, pentru că omul a devenit una cu Dumnezeu
în  maniera  pe  care  v-am  explicat-o  în  mod  clar
acum.
[9] Astfel așa cum Eu sunt acum în Tatăl și Tatăl este
în Mine, tot așa toți cei care vor trăi în conformitate
cu învățătura Mea, care este voia Mea, vor fi în Mine
și Eu voi fi în ei."
 
Capitolul 103 Calea pe care omenirea trebuie

să meargă pentru a atinge obiectivul
[1]  Apoi,  ei  toți  Mi-au  mulțumit  din  nou  pentru
această lecție.
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[2] Cârciumarul a  spus:  "Doamne și  Învățătorule,
cuvintele  Tale  au  făcut  o  impresie  profundă  și  de
durată în mine, care în mod clar radiază prin ființa
mea interioară. O, ce profunzime imensă a dragostei
și  înțelepciunii  Tale  se  află  în  acestea. Despre
relațiile minunate dintre Dumnezeu și ființele create,
numai  Spiritul  lui  Dumnezeu  poate  da  o  astfel
explicație cea mai clară și prețioasă oamenilor, care
sunt de asemenea ființele sale create de El. Și din
aceasta putem vedea de ce Dumnezeu a descoperit
voia Sa oamenilor și de ce aceștia trebuie să o facă
ca și cum ea ar fi voia lor, prin acțiunile lor.
[3]  O  lume,  o  lume,  unde  ești  tu  cu  înalta  ta
înțelepciune lăudată. O, Doamne și Învățătorule, nu
ar fi posibil pentru Tine să așezi o  astfel de lumină
în mintea oamenilor? Dacă toți ar realiza acest lucru
în ei înșiși, mulți dintre ei în cele din urmă s-ar opri
să păcătuiască."
[4]  Eu am spus: "Tu cu siguranță dorești binele cu
oamenilor,  dar  ar  fi  un  efort  complet  inutil.  Eu
trebuie doar să forțez voința oamenilor - voința lor,
care trebuie să fie liberă, pentru că altfel omul nu ar
mai fi om deloc - dar dacă eu aș face aceasta, omul
ar fi deja judecat și nu va fi niciodată capabil să se
ridice la o libertate independentă a vieții.
[5]  Și  doar  să  luminez  mintea  oamenilor,  cauzei
bune  i-ar  fi  chiar  mai  puțin  folositor  decât  atunci
când ar fi învățați din exterior printr-un aproape care
a devenit înțelept și puternic, cu ajutorul Învățăturii
Mele. Dar când deja acum atât de mulți oameni nu
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cred în Mine în timp ce Eu în prezența lor nu doar îi
învăț,  ci  efectuez  și  semne  care  nu  au  mai  fost
făcute niciodată de către nimeni altcineva înaintea
Mea, ei ar credere chiar mai puțin mintea lor proprie,
cu care ei nu pot efectua nici un singur semn, pentru
că inima și nu voia lor nu vor ajunge atât de ușor și
de repede cum crezi tu în deplină armonie cu ceea
ce ei își dau seama că este adevărat și bun. Pentru
că chiar și atunci când omul își dă seama cu rațiunea
sa foarte  clar  de toate lucrurile  care sunt  bune și
adevărate, în timp ce inima lui este încă plină de tot
felul de lucruri lumești, atunci tot îl va costa un mare
efort greu cu propria sa lume înainte ca aceasta să
fie scoasă din inima și voința sa, în așa fel încât omul
să  iubească  și  să  voiască  numai  și  ceea  ce  el  a
delimitat că este adevărat și bun.
[6] Numai atunci când iubirea, voința și mintea, care
este  umplută  cu  tot  adevărul,  au  devenit  una  în
toate  acțiunile,  omul  a  intrat,  de  asemenea,  în
renașterea Spiritului lui din Dumnezeu în sufletul său
și a pășit în primul grad al puterii lui Dumnezeu în el
însuși,  și  în  această  condiție  el  poate  deja  să
efectueze semne.
[7]  Dar  cineva  care  este  de  multe  ori  prea  mult
umplut cu lumea nu poate ajunge atât de repede și
ușor la această condiție. Și  motivul  pentru aceasta
Eu  vi  l-am  arătat  deja. Dar  fără  obținerea  acestei
condiții  toată  cunoașterea  intelectuală  pură  este
pentru  om  ca  oricare  altă  cunoaștere. Pentru
perfecționarea  omului  interior  aceasta  are  doar  o
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valoare foarte mică și este de multe ori mai degrabă
dăunătoare  decât  folositoare. În  general,  este  mai
bine  pentru  om  dacă  el,  chinuit  de  tot  felul  de
obiecții  și  îndoieli,  trebuie să caute adevărul vieții,
decât atunci când el l-ar avea deja în intelectul său
ca un soare care brusc a răsărit până în timp ce el,
de departe, încă nu posedă puterea în dragostea și
în voința sa de a acționa în consecință. De aceea, cu
omul, inima și intelectul lui trebuie să fie dezvoltate
și făcute puternice în același timp, progresiv, altfel
nici un om nu poate face într-adevăr vreun progres
în înțelegere și să acționeze în consecință.
[8] La ce i-ar folosi omului 2 brațe puternice, care
sunt capabile să pentru orice lucrare, dacă picioarele
lui ar fi  paralizate de gută? Și la ce ar folosi 2 boi
voinici la o căruță legați în așa fel încât unul ar trage
înainte  și  celălalt  ar  trage  înapoi?  La două  brațe
puternice  ale  omului  îi  aparțin,  de  asemenea  2
picioare sănătoase și puternice, iar pentru o căruță
animale de tracțiune trebuie să fie puternice în față,
altfel  nu  poate  fi  și  nu  va  fi  nici  un  progres  în
activitatea și mișcarea căruței. Prin urmare, modul în
care Eu Însumi, aduc oamenii acum lumina activă a
vieții este cu siguranță cel mai bun, și după Mine voi
nu ar trebui să faceți altfel.
[9] Ați înțeles, prietenii mei, această lecție acum la
fel  de  clar  ca  lecțiile  mele  anterioare  cu  a  căror
lumină voi ați vrut imediat să luminați mintea tuturor
oamenilor?"
[10]  Cârciumarul a  spus:  "O,  da,  Doamne  și
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Învățătorule, aici se dovedește încă o dată principiul
etern adevărat de bază în conformitate cu care un
tată bun și înțelept știe mai bine necesitățile vieții,
decât copiii săi, care sunt încă în totalitate lipsiți de
experiență  într-o  mulțime  de  lucruri  .Acceptă
mulțumirile  mele,  de  asemenea,  pentru  această
lecție foarte importantă."
 

Capitolul 104 Călătorii din fața de hanului
[1]  Eu  am spus: "Prietene, a 3-a oră din noapte a
trecut acum și sufletul și trupul au fost săturați aici,
dar afară pe drum 2 călători săraci și-au făcut locul
de campare, pentru că nu au bani să caute cazare în
acest han. Lasă-i să vină înăuntru și dă-le pâine și
vin, și apoi un loc unde să doarmă, după ce Eu voi
schimba câteva cuvinte cu ei pentru binele tău."
[2] Atunci când hangiul M-a auzit spunând aceasta,
el  a  mers  imediat  afară  cu  ajutorul  șef. Dar,
împreună cu cei 2 bărbați ei a văzut, de asemenea, o
femeie și un copil, și el a trimis un slujitor La Mine să
mă întrebe dacă el ar trebui să ia femeia și copilul.
[3]  Eu i-am spus: "Un bărbat și  o femeie, sunt un
singur trup, iar al doilea bărbat este fratele femeii.
Prin  urmare,  hangiul  ar  trebui  să-i  ia  pe  toți
înăuntru."
[4] Apoi slujitorul a plecat și a informat hangiului, și
el i-a adus pe toți în cameră și le-a dat pâine și vin.
[5] Când cele 4 persoane s-au întărit,  Eu i-am spus
bărbatului care era cu femeia și copilul, o fetiță de
12 ani: "Ascultă, în măsura în care privește strămoșii
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tăi  tu  ești  un  iudeu,  dar  în  timpul  captivității
babiloniene - desigur, a strămoșilor tăi – tu ai scăpat,
împreună cu 200 de bărbați, femei și copii complet
în India îndepărtată.
[6] Strămoșii tăi au călătorit pentru mai mult de 50
de zile  și  în  cele din urmă ei  au găsit  în  lanțurile
muntoase întinse o vale singuratică care era bogată,
cu pășuni fragede, tot felul  de pomi fructiferi  care
erau  necunoscuți  pentru  ei,  și  turme  de  capre  și
gazelele. Izvoare și  pârâuri,  și,  de asemenea peștii
nobili nu lipseau în valea menționată.
[7]  Strămoșii  tăi,  care  s-au  hrănit  cu  fructe  și
rădăcini în timpul lungii călătorii, au examinat valea,
care, în toate direcțiile era la fel mare cât multe ore
de călătorie,  și  ei  au găsit  tot  ceea ce era nevoie
pentru a trăi. Și ei nu au găsit nici un popor sau un
tip sau altul de cabane de locuit din care ei să poată
ajunge la concluzia că oamenii deja locuiesc acolo.
[8] După ce au examinat valea, strămoșul tău, care
a fost unul dintre cei  mai în vârstă dintre cei  200
care au scăpat, a spus: "Toate gloria și onoarea lui
Dumnezeu  Domnul.  De  asemenea,  El  a  construit
această vale și  a plantat câmpurile cu tot felul de
ierburi și plante și rădăcini și pomi care poartă mai
multe fructe, și noi am mâncat deja unele dintre ele
și ele nu ne-au rănit. Și această vale frumoasă este
de asemenea bogată cu tot felul de animale blânde,
care nu se tem de noi, deoarece acestea probabil că
nu au fost niciodată urmărite de animale de pradă, și
chiar mai puțin de vânătorii,  care sunt nerăbdători
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de o captură. Noi cu siguranță suntem primii oameni
care au venit în această vale.
[9]  Vom construi  locuințe  pentru  noi  înșine  aici  și
vom fi capabili să trăim împreună în pace. Împreună
ne vom ocupa de  traiul  necesar,  și  întotdeauna Îi
vom  mulțumi  lui  Dumnezeu  Domnul  pentru
bunătate, și Îi vom da onoarea numai Lui, pentru că
El ne-a condus într-un mod minunat la această vale
frumoasă.
[10] În trecut când El  i-a condus pe părinții  noștri
afară din Egipt, prin deșert în Canaan, mulți dintre
cei  care  au  plecat  din  Egipt  nu  au  intrat  în  Țara
Promisă, iar cei care au intrat în ea, au trebuit să
îndure  mai  întâi  multe  lupte  și  suferințe,  dar  cu
ajutorul Lui din fericire am scăpat de tirania atee a
lui Nabucodonosor și am ajuns în siguranță cu toți
această  vale  îndepărtată,  care  este  înconjurat  din
toate părțile de munți atât de mari încât nu se poate
trece peste ei. Noi înșine am venit aici doar printr-o
foarte îngustă și greu practicabilă crăpătură pe care
noi o putem bloca cu ușurință într-un mod în care,
de asemenea să nu poată trece nimeni prin ea să
vină la noi  Apoi, noi nu vom mai trebui să ne temem
de regii mândri și lipsiți de iubire ai Pământului.
[11]  Dar  noi  înșine  întotdeauna  dorim  să,  și  vom
respecta strict între noi poruncile lui Dumnezeu care
sunt  bine  cunoscute  pentru  noi,  fără  a  mai  fi
vreodată  neglijenți,  și  cu  fericire  ne  vom  aminti
fericire în fiecare zi a vieții noastre că Dumnezeu ne-
a  lăsat  să  găsim  aceasta  vale. Vom  socoti,  de
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asemenea, zilele, și vom numi ziua a 7-a ca Sabat, și
vom da toată cinstea lui  Dumnezeu în  acea zi.  În
această vale noi cu siguranță nu von vedea Chivotul
Legământului,  despre care noi  nu știm unde este,
dar în loc de acesta noi dorim să construim un nou
chivot (literal o nouă ladă) în inima noastră pentru
Dumnezeu, prin ținerea poruncilor Sale sfinte. Și prin
iubirea noastră pentru El,   noi  îi  vom aduce Lui  o
jertfă care-I va fi mai plăcută Lui decât jertfele arse
ale preoților care au omorât cu pietre profeții și care
s-au îngrășat cu zeciuirile și cu darurile bogate."
[12]  Atunci  când  strămoșul  tău  a  terminat  acest
discurs  bun  către  ceilalți,  toți  au  căzut  cu  fața  la
pământ și au lăudat pe Dumnezeu pentru aproape o
oră întreagă, și s-au rugat Lui pentru ajutorul, iubirea
și mila Sa în continuare.
[13] Și Dumnezeu a fost cu adevărat bine mulțumit
cu acei fugari, și i-a dat înțelepciune strămoșului tău,
iar apoi el a găsit în acea vale multe lucruri multe
care  erau  necesare  pentru  a-și  asigura  mai  bine
traiul  lor. Ei  deja  au  luat  câteva  echipamente  și
instrumente  necesare  pe  spatele  animalelor  de
povară, ce le aveau cu ei și cu care la început ei au
putut  construi  colibele  necesare  și  spațiile  de
depozitare.  Spiritul  lui  Dumnezeu  le-a  arătat  tot
restul,  și  cu  un  pic  de  efort  de  la  ei  înșiși,  de
asemenea, El le-a asigurat, toate acestea.
[14] În scurt timp de câțiva ani,  aceștia erau deja
înzestrați  cu tot felul de lucruri,  ei  dețineau turme
mari de capre de munte din cele mai nobile cu lână
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fină, și gazelele și lame și o cantitate mare de păsări
rare și  îmblânzite și  capre și  cerbi,  pe care ei  toți
știau cum să le îmblânzească și să se folosească de
ele.
[15] Și acum voi v-ați extins și ați devenit un popor,
și tu ești prosper din punct de vedere pământesc. Cu
toate acestea, voi ați început să vă uitați prea mult
după  profitul  pământesc,  și  acesta  este  motivul
pentru  care  voi  deja  ați  pierdut  mult  din
înțelepciunea voastră interioară.
[16]  După  ceea  ce  Eu  v-am  spus  acum  în  tot
adevărul,  cu  siguranță  ați  remarcat  că  știu  foarte
bine toată condiția voastră de viață, și Eu v-aș putea
spune încă o mult mai multe despre țara voastră și
condițiile de viață, dar acum este rândul vostru, să
spuneți, motivul pentru care ați ieșit din țara voastră
îndepărtată  de  la  dimineață. Dar  rostiți  adevărul
curat, fără reținere, deoarece din cuvintele Mele voi
cu  siguranță  ați  ajuns  la  concluzia  că  cu  Mine  nu
puteți scăpa cu o minciună sau cu cuvinte ascunse."

Capitolul 105 Raportul indo-iudeilor despre
scopul călătoriei lor 

[1] Apoi bărbatul căsătorit a început să vorbească
și  a zis într-o limba ebraică și  ușor de înțeles: "O,
Prietene, cine te-a informat atât de bine despre țara
noastră,  care  este  cunoscută  doar  pentru  foarte
puțini  străini  până  acum?  Tu  ai  rostit  adevărul
complet, și aceasta este într-adevăr starea noastră,
dar  cum  ai  descoperit  Tu  secretele  noastre,  care
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sunt atât de bine ascunse?"
[2]  Eu i-am spus:  "Nu  îți  face  griji  despre  faptul
acesta, pentru moment, ci fi vesel și spune ceea ce
te-am întrebat."
[3] Atunci cel care era căsătorit a vorbit din nou și a
zis:  (indo-iudeul): "Dragul  nostru  prieten  încă
complet  necunoscut,  uite,  noi  într-adevăr  avem  o
țară  muntoasă binecuvântată,  care  ar  putea hrăni
oameni  și animale de două ori mai mulți decât în
acest moment, dar Satana a plantat auto-interesul și
egoismul în țara noastră. Bătrânii, care doresc să fie
oameni  înțelepți  și  conducători  ai  poporului,  au
împărțit  țara  între  ei  și  au  făcut  oamenii  slujitorii
lor. Și așa acum sunt în țara noastră aproximativ 700
de patriarhi dintre care aproape toți au aproximativ
10.000 de slujitori  subordonați,  de ambele sexe în
serviciul lor.
[4] Dar chiar și la noi deja este invidia reciprocă, și
prin aceasta  de asemenea, discordie și persecuții,
și, prin urmare, de asemenea, mici războaie, pentru
că  fiecare  vrea  să  fie  cel  mai  înțelept  și,  de
asemenea, cel mai bogat și cel mai proeminent, și
deja s-a întâmplat de mai multe ori în zilele noastre
că aproape s-a ajuns la punctul în care oamenii care
slujesc să aleagă dintre cei 700 de patriarhi un om
foarte  înțelept  care  să  fie  rege. Dar  oamenii  încă
sunt  inteligenți  și  au  zis:  "Dumnezeu  singur  este
Domnul și Regele nostru, al tuturor. El ne-a scos din
închisoarea  teribilă  a  păgânilor  aducându-ne  pe
acest pământ frumos. Ar trebui să Îi devenim acum
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la fel de necredincioși și neascultători Lui ca înainte
de  părinții  noștri  în  timpul  lui  Samuel,  ultimul
judecător? Aceasta să fie departe de noi.
[5] Trebuie să aducă Dumnezeu asupra noastră, de
asemenea,  plângerea  justificată  prin  gura  unui
profet,  spunându-ne  cu  o  voce  de  tunet:  "Uite,
poporul  acesta  a  săvârșit  deja  păcate  foarte  mari
împotriva  Mea,  atât  de  multe,  cât  există  iarbă  pe
Pământ și nisip în mare, și la aceste păcate ei încă îl
adaugă  pe  cel  mai  mare  dintre  toate  de  a  fi
nemulțumiți de conducerea Mea părintească foarte
bună și înțeleaptă și să dorească deodată un rege, la
fel cum au făcut păgânii. "O, aceasta să fie departe
de  noi. Noi  preferăm  să  vă  slujim  în  continuare
pentru  încă  100  de  ani  ca  muncitori  buni  și  să
cultivăm  bucățile  mari  de  teren  pe  care  le-ați
dobândit pe nedrept, în schimbul salariului ce a fost
stabilit, decât să alegem un rege din mijlocul vostru.
[6] Cu toate acestea, este de asemenea scris că mai
târziu  Dumnezeu  va  trimite  un  Rege  din  ceruri
pentru  toți  iudeii. Și  oamenii  noștri  înțelepți  au
descoperit  deja  steaua Lui  și  s-au dus să-L  caute,
urmând  calea  stelei. Când  ei  se  vor  întoarce  cu
siguranță  vom auzi  de  la  ei  care  este  situația  cu
privire la venirea marelui Împărat al tuturor iudeilor."
[7]  Prietene,  acea  adunare  a  poporului  pentru
alegerea unui rege dintre cei 700 de patriarhi a avut
loc,  potrivit  calendarului  nostru,   cu  30  de  ani  în
urmă, iar oamenii s-au abținut cu atât mai mult de la
alegerea unui rege, pentru că după 1 an înțelepții
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noștri  au venit înapoi din nou și ne-au spus foarte
plin  de  adevăr  și  foarte  pe  larg  cum și  unde l-au
găsit pe Regele nou-născut al iudeilor, și cu ce fel de
nemaiauzite  minuni  nașterea  și  existența  Sa  pe
Pământ au fost anunțate și glorificate.
[8]  Mulțumită  acestui  mesaj,  care  a  fost,  de
asemenea crezut de cei 700 de patriarhi ai noștri -
deși de unii cu o față acră - o altă alegere a unui
rege a  fost  lăsată deoparte. Cu toate acestea,  din
acel moment deja mai mult de 30 de ani au trecut, și
cercetași au fost trimiși de mai multe ori în acest loc
pentru  a  auzi  despre  regele  tuturor  iudeilor,
indiferent unde în lume El ar putea trăi. Chiar și cei 3
astronomi  bătrâni  s-au  întors  aici  cu  câțiva  ani  în
urmă. Dacă  ei  s-au  întors  din  nou  acasă  cu  vești
bune  noi  nu  știm,  pentru  că  patria  noastră  este
acum  deja  mult  mai  mare  decât  atunci  când  am
reușit să  o  stăpânim pentru  prima dată,  și  acum,
adesea câțiva ani sunt necesari înainte ca întreaga
națiune și foarte mare să poată auzi un fel de mesaj
care  a  venit  din  exterior  în  țara  în  care  oamenii
acum trăiesc departe unul de altul.
[9] Astfel, poate că cei 3 bărbații înțelepți s-au întors
deja cu o veste foarte bună. Dar, din cauza motivului
pentru  care  l-am  menționat,  care  este  sincer  și
adevărat, noi încă nu am fost capabili să auzim ce fel
de știri cei 3, care au plecat din nou, au adus în țara
noastră. În plus, aroganța tot mai mare a patriarhilor
noștri  ne-a  umplut  de  tot  felul  de  griji. Este  într-
adevăr  ca  și  cum auzirea  veștii  bune despre  noul
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Rege  al  Cerului  al  tuturor  iudeilor  a  devenit
suspicioasă pentru ei, și astfel aceștia au interzis cu
strictețe  înțelepților  să  dea  astfel  de  știri
oamenilor. Și  așa  noi  am  început  lunga  noastră
călătorie în  secret, în scopul de a încerca să aflăm
despre situație aici, în vechea noastră țară natală în
ceea ce-L privește pe noul rege.
[10] Călătoria noastră a fost dificilă, deoarece noi am
putut lua numai o cantitate mică de aur cu noi, și, de
asemenea, doar câteva pietre prețioase pe care noi
le folosim ca o modalitate de schimb. Pe parcursul
lungului drum noi a trebuit să ne menținem în viață
cu  rădăcini,  care  sunt  cunoscute  nouă,  și  parțial
mulțumită ospitalității comune a poporului, din unele
locuri. Dar  toate  aceste  inconveniente,  nu  ne-au
împiedicat să mergem și să-L căutăm pe Cel care ne
poate și ne va ajuta să ieșim din toată nevoia, așa
cum este scris în profeți.
[11] În ciuda tuturor inconvenientelor și privațiunilor
noastre noi am ajuns acum în patria veche a iudeilor,
care le-a fost dată înapoi lor după 40 de ani, dar care
este acum din nou sub conducerea neamurilor, care
sunt  numiți  romani. Și  acum  noi,  de  asemenea,
sperăm,  în  deplină  încredere  că  nu  am  întreprins
călătoria noastră îndelungată în zadar. Desigur, noi
nu avem aur, argint sau pietre prețioase cu care se
obișnuia a onora regii, dar noi avem o inimă sinceră
care-L iubește pe marele Rege al Cerului, al tuturor
iudeilor mai mult decât orice altceva, iar aceasta El
nu o va refuza. Și cu aceasta noi vrem să-L onorăm

~ 462 ~



și să-L lăudăm întreaga noastră viață.
[12]  Dar  acum  un  alt  lucru,  drag  și  extrem  de
înțelept  și  atotcunoscător  Prieten,  Tu ești  cu mulți
oameni în această sală de mese și pari a fi extrem
de familiarizat cu toate circumstanțele oamenilor de
pe întregul Pământ. Atunci, Tu cu siguranță vei ști,
de  asemenea,  unde  este  marele  Rege. Poate  fi  El
găsit în Ierusalim, sau în Betleem unde El s-a născut
în  conformitate  cu  mesajul  nostru  de  la  cei  3
înțelepți  -,  care dețin de asemenea,  titlul  nobil  de
"regi  ai  astronomiei"  -  sau  într-un  alt  oraș  al
regatului iudaic o dată atât de mare și puternic, și
cum  și  când? Pentru  că,  atunci  noi  putem  merge
direct acolo mâine și să-L căutăm pe El."
[13] Eu i-am spus: "Prietene, voi cu siguranță nu ați
făcut  călătoria voastră în zadar.  Cu toate acestea,
nici în Ierusalim, nici în Betleem sau în alt oraș, care
este  plin  de  mândrie,  nu  veți  găsi  locuința  Lui,  a
noului  vostru  Rege  al  iudeilor,  pentru  ca  el
întotdeauna călătorește sărac, fără nici o strălucire
lumească exterioară, dintr-un loc în altul, lăsându-i
pe oameni să afle despre Împărăția lui Dumnezeu și
dreptatea Sa. Dar unde nu te aștepți, El va fi și vă va
accepta cu brațele și inima deschise.
[14] Darul de onoare pe care doriți să I-l dați și, de
fapt deja I l-ați dat, va fi cu adevărat mai drag Lui
decât  tot  ceea  ce  oamenii  din  lume consideră  ca
fiind  comori  extrem  de  prețioase,  și  care  forțat
încearcă  să  le  tragă  la  ei  înșiși. Pentru  ceea  ce
contează cu El,  este  doar  o  inimă pură,  iubitoare,
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umilă,  care  este  umplută  cu  cea  mai  mare
blândețe. Iar comorile lumii sunt o urâciune în ochii
Lui și sunt valoroase doar atunci când sunt utilizate
pentru  adevărata  dragoste  de  aproape. Dar  unde
acestea  sunt  utilizate  ca  hrană  pentru  avariția
umană, pentru mândria și aroganța umană, și pentru
a seduce oamenii la lene, lăcomie, orgie, curvie, jaf,
crimă și încă multe alte păcate, ele sunt o urâciune
care  merită  condamnarea  totală  în  ochii  Lui,  care
este  Domnul  peste  toate  în  cer,  precum  și  pe
Pământ.
[15] Tronul Său este iubirea pură, și strălucirea Lui,
care luminează peste tot ceea ce este adevărul viu
etern. Pentru că celui care crede în El, Îl iubește mai
presus de toate și păzește poruncile Lui, El îi dă, din
El însuși, viața veșnică.
[16] Uite, acesta este modul în care este noul Rege
al  iudeilor  și  de  asemenea  al  neamurilor,  și  El
întotdeauna  cu  bucurie  și  cu  siguranță  se  lasă  El
Însuși  găsit  de  oamenii  care  Îl  caută  cu  dragoste
adevărată  în  inima  lor. Și,  din  moment  ce  voi  Îl
căutați în acest mod, voi cu siguranță, de asemenea,
Îl  veți  găsi  pe  El  pentru  că  El  Însuși  va  veni  pe
neașteptate să vă cunoască."
[17]  Bărbatul căsătorit a spus: "O, dragă, foarte
înțelept Prieten, de la fețele noastre Tu cu siguranță
poți  citi  cât  de bucuroși  ne-ai  făcut cu mărturia și
descrierea Ta despre marele rege. Pentru că acesta
este modul în care El trebuie să fie în conformitate
cu predicțiile bătrânilor înțelepți. Dar Tu trebuie deja
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foarte  des  și  foarte  mult  să  fi  avut  relații  cu  El,
pentru  că  Tu  pari  să-L  cunoști  așa  de  bine. Cum
arată  El,  personal? Nu  ai  dori  să  ne  dai  o  scurtă
descriere despre acest lucru?"
[18]  Eu-am spus: "Uite, între timp hangiul nostru a
lăsat  să  fie  pregătiți  pentru  voi  niște  pești  buni.
Mergeți acum mai întâi să stați la masa voastră și
să-i mâncați. După aceea vom continua conversația
noastră."
[19] Apoi cei 4 au făcut cu bucurie ceea ce Eu i-am
sfătuit să facă.
 

Capitolul 106 Visul fetiței
 [1]  Când peștii  au fost  consumați, purtătorul de
cuvânt i-a  spus  hangiului:  "O,  dragă  prietene,  tu
acum  ne-ai  dat  o  consolidare  reală  pentru  trupul
nostru, dar nu va fi ușor să te plătim."
[2] Cârciumarul a  spus:  "Dragele  mele  rude,  nu
trebuie să vă faceți griji cu privire la faptul acesta, și
atunci când vă veți întoarce acasă, se va avea, de
asemenea grijă să nu trebuiască să mergeți acasă cu
pungile goale pe drumul vostru de întoarcere. Deci,
fiți veseli și nu aveți nici o teamă sau grijă inutilă."
[3] Fata de 12 ani care a fost acum, de asemenea
întărită cu alimente și băuturi, a luat, de asemenea
curajul de a vorbi și i-a zis tatălui său: "Ascultă, tată,
cu  3  zile  în  urmă,  când  am  fost,  de  asemenea,
norocoși  să  găsim  un  prieten  al  oamenilor  în
cârciumarul unui han, am avut un vis prevestitor. Cu
toate  acestea,  ca  de  obicei  tu  ai  spus  că  visele
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copiilor sunt lipsite de sens, dar, în acest vis eu am
văzut această cameră, și de asemenea, că noi am
fost acceptați  în acest han într-un mod extrem de
prietenos. Dar eu am văzut în visul meu încă mult
mai mult, lucruri pe care tu, atunci când eu am vrut
să ți le spun, nu ai vrut să le auzi, și după care tu mi-
a ordonat să tac, dar eu am sentimentul acum că
visul meu va deveni complet adevărat."
[4] Atunci tatăl i-a zis fiicei sale: „Ei bine, atunci, ce
ai mai visat, care va deveni realitate aici? Acum, eu
îți dau permisiunea să ne spui visul tău complet."
[5] Atunci  fata a spus: "Eu nu mă voi referi la vis
complet, ci numai la principalul lucru, iar acest lucru
este  următorul:  în  visul  meu  eu  am  văzut  de
asemenea, acea masă mare și aceiași oamenii stând
în jurul ei.  Și iată, Unul dintre ei era acum tocmai
noul rege al Cerului pentru care noi ne-am angajat în
călătoria noastră. De asemenea, eu aș putea să vi-L
arăt, dar am auzit acum o voce în sinea mea care
mi-a poruncit să nu fac acest lucru, și trebuie să mă
supun acestei voci. Dar, pentru că tot din visul meu
devine realitate aici, ar putea deveni, de asemenea
adevărat că noi Îl vom găsi aici pe Acela pe care noi
ne dorim cel mai mult să-L găsim."
[6] Tatăl a fost foarte surprins și a spus: "Draga mea
copilă,  ar  putea fi  ceva adevărat  despre visul  tău,
dar ar fi foarte îndrăzneț să cred povestea visului tău
imediat și necondiționat, deoarece acest lucru este
ceva care este foarte important și sfânt. Noi trebuie
să continuăm critic și cu atenție. Astfel, eu voi merge
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din nou la Omul foarte înțelept, cu care am vorbit
înainte  și  care  este,  evident,  un  profet. Va  fi  mai
rapid  să  auzim de la  El  mai  multe  despre  Regele
Cerului, al tuturor iudeilor. L-am rugat deja înainte să
ni-L  descrie  pe  sfântul  reg. Dacă  El  îmi  va  da
aceasta,  nu  va  fi  prea  greu  să-L  identific  și,  de
asemenea, să-L recunosc."
[7] Acum, de asemenea, femeia i-a spus soțului ei:
"Ascultă, soțul meu, mintea inocentă și pură a unui
copil este de multe ori mai aproape de Dumnezeu
decât a noastră, care a devenit impură de multele
pasiuni, și astfel ea vede și recunoaște prezența lui
Dumnezeu  înaintea  noastră.  Cu  ochii  lor  ascuțiți,
copiii sunt de multe ori mult mai capabili în căutare
și găsire de noi decât persoanele în vârstă. Dar tu
ești  în  multe lucruri  prea sever și  critic,  și  eu am
experimentat  deja  de  mai  multe  ori  aceasta,  în
cursul  timpului  când  tu  ai  admis  că  ceva  era
adevărat și bun despre care noi ți-am spus deja de la
început  că  era  adevărat  și  bun. Cine  știe,  același
lucru se poate întâmpla cu tine, de asemenea, de
data aceasta."
[8]  Bărbatul a zis: "De data aceasta aș dori ca voi
să aveți dreptate. Dar acum cei 2 bărbați dintre noi
vom merge la acel Om înțelept și Îl vom ruga încă o
dată  să ne dea o descriere  personală  acelui  Mare
rege, căruia îi este dată toată puterea din cer și de
pe acest întreg Pământ."
[9]  După  această  conversație,  care  a  fost
întotdeauna încet vorbită, astfel ca noi să nu auzim
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nimic, cei 2 bărbați s-au ridicat, au venit din nou cu
mare respect la Mine și m-au întrebat de o descriere
personală a marelui Împărat.
[10] Cu o față prietenoasă Eu  i-am spus bărbatului
căsătorit: "Cu toate că tu ai vorbit încet despre Rege,
și ți-ai făcut o părere despre visul fiicei tale, eu încă
mai pot auzi fiecare silabă foarte bine. Tu ai dori să
auzi  de  la  Mine  o  descriere  personală  a  regelui,
pentru că tu crezi că, prin faptul acesta, atunci când
vei  întâlni  Regele  undeva,  tu  Îl  vei  recunoaște
imediat pentru a-I da cinstea.
[11]  Dar  Eu  vă  spun:  pentru  cei  care  doresc  cu
adevărat să-L cunoască, noul rege al iudeilor trebuie
să fie recunoscut în special în duh și în tot adevărul,
și  atunci  în  curând,  de  asemenea,  ei  Îl  vor
recunoaște cu ușurință pe El personal. Dar fiica ta a
vrut să îți descrie din visul ei pe care ea l-a avut cu 3
zile  în  urmă,  nu  departe  de  Damasc,  cum  arată
regele,  personal. De  ce  de  fapt  tu  nu  ai  vrut  să
asculți aceasta?"
[12]  Bărbatul  a spus:  "Dragă,  Prietene  foarte
înțelept, deoarece cu mine, precum și cu părinții și
bunicii  mei,  a  fost  practicat  întotdeauna  principiul
educației  înțelepte  că  copiii  ar  trebui  să  audă  cu
siguranță ceea ce este bun și adevărat, iar aceștia ar
trebui să vorbească numai când ceva le-a fost cerut,
astfel  încât  aceștia  să  nu  devină  sporovăitori
necugetați,  pentru  că  să  gândești  mult  și  să
acționezi  în  consecință  este  mai  înțelept  decât
palavrageala multă și prin aceasta a face puține. De
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aceea eu nu am vrut ca visul acela să-mi fie relatat
imediat  de  copilul  meu,  astfel  încât  ea  să  poată
practica  și  să  se  întărească  în  răbdare  și  auto-
negare,  care  este  necesară  mai  ales  pentru  sexul
feminin,  care  sunt  greu  capabile  să-și  controleze
limba lor."
[13] Eu am spus: "Deși tu ai dreptate în acest sens,
dar pentru mica ta fiică are deja un caracter extrem
de tăcut, tu ai fi putut face o mică excepție bună de
la regula ta fixă, deoarece copiii care sunt atât de
virtuos bine educați sunt de obicei mult mai aproape
de adevărul interior al vieții decât persoanele adulte
care și-au îngustat creierele lor prin investigarea lor
neobosită a înțelepciunii lumești, după care în cele
din urmă ei  nu mai pot vedea pădurea de copaci.
Acesta este, de asemenea, foarte mult cazul cu tine,
pentru  care  tu  nu  ai  vrut  să  dezonoreze  vechiul
nume al tribului tău - ceea ce nu este un reproș - dar
cu siguranță, de asemenea, ai observat că un cuțit
prea ascuțit vă deveni mereu mai repede bont decât
un cuțit care, deși. un pic mai mult bont, dar care
este încă suficient de bine ascuțit. Dar nu contează
cum, acum lasă să vină mica ta fiica aici și las-o pe
ea să găsească printre  noi  pe Cel  pe care ea L-a
recunoscut ca noul Rege al iudeilor."
[14]  Bărbatul, precum și cumnatul său au devenit
complet timizi și au zis: "O, cel mai bun, de neînțeles
și extrem de înțelept Prieten, este acel mare Rege,
sfânt, probabil, într-adevăr unul dintre voi?"
[15]  Eu am spus: "Aceasta va fi în curând evident,
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dar acum faceți ceea ce Eu v-am sfătuit să faceți."
[16]  După aceste  cuvinte  bărbatul  a  plecat  și  și-a
adus fiica lui mai mică la Mine.
 

Capitolul 107 Fata Îl recunoaște pe Domnul 
Când fata a stat cu mare respect înaintea Mea,  Eu
foarte  prietenos  am  întrebat-o:  "Ei  bine,  acum,
frumoasa  mea  fiică,  spune-mi  cine  din  noi  de  la
masa aceasta arată cel mai mult ca Cel pe care L-ai
văzut în visul tău cu 3 zile în urmă ca marele Rege al
tuturor  iudeilor  și  ca  un  Domn  al  Cerului  și  al
Pământului."
[2]  Fetița a spus: "O, Doamne, Tu mă pui pe mine
săraca fată, puternic la încercare."
[3]  Eu i-am spus: "De ce numești tu acesta un test
greu, fiica mea?"
[4]  Mica fiică a spus: "O, Doamne, dacă altcineva
m-ar întreba, eu cu ușurință i-aș putea da răspunsul,
dar este dificil pentru mine să spun, pentru că ești
tocmai Tu, cel care mă întrebi pe mine - Tu care ești
Tu  Însuți  Cel  pe  care  L-am văzut  în  visul  meu ca
marele și  mai  presus de toate puternicul  rege, nu
doar al iudeilor, ci al tuturor oamenilor.
[5] Dar, pentru că eu trebuie să vorbesc acum în fața
Ta, Tu, care ești Domnul atotputernic și conducător
din  eternitate  în  eternitate  peste  toate  cerurile  și
lumile, eu prin urmare, spun acum în mod deschis:
Tu Însuți, Doamne, ești Acela. Tu ești Acela pe care
L-am  văzut  în  soarele  strălucitor. Nenumărate
armate de îngeri cei mai fericiți erau în jurul Tău și
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lăudau cel mai glorios nume al Tău.
[6]  Și  eu  am întrebat  o  persoană înțeleaptă,  care
stătea aproape de mine, care era numele Tău.
[7] Și înțeleptul a spus: "Încă de la începutul veșnic
nici  un  înger  nu  a  fost  în  măsură  să  rostească
numele Celui Preaînalt, pentru că numele Lui este la
fel de infinit de mare ca spațiul infinit al creaturilor
Sale, din care Pământul pe care voi îl populați este
doar ca cea mai nesemnificativă particulă de praf în
comparație  cu  întregul  mare  Pământ  însuși. Dar
Dumnezeul veșnic, Creatorul și Tatăl Însuși a venit,
din dragoste imensă pentru voi, copiii Săi, în trupul
vostru,  astfel  încât  voi  toți  să puteți  veni  complet
aproape de El, și prin faptul acesta El, de asemenea,
și-a dat un nume Lui Însuși pe care fiecare persoană
de pe acest Pământ și, de asemenea, fiecare înger îl
poate simți și rosti. Și acest cel mai sfânt nume este:
Tată, Dragoste, Adevăr și Viață, dar ca Fiu al Omului
Numele lui este Iisus."
[8] Apoi eu am văzut sori și globuri, fără număr în
rânduri mari plutind în fața Ta, și toate erau pline de
cele  mai  frumoase  ființe  create  ca  noi,  și,  de
asemenea, alte lucruri minunate, și indiferent unde
Tu Te uitai în adâncurile spațiului nesfârșit, imediat
am văzut din nou creaturi noi, mari și frumoase care
veneau în existență. O, Doamne, o Dragoste, o Tată,
o  Regele  meu  Isus. Cât  de  nesfârșit  de  mare,
puternic și mai presus de toate, sfânt și glorios ești
Tu în Tine Însuți din eternitate în eternitate. Nimeni
nu  este  ca  Tine  în  eternitate. O,  iartă-mă  pentru
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slăbiciunea limbii mele, pentru că nu este capabilă
să  rostească  lauda  Ta  și  onoarea  Ta  într-un  mod
mult mai demn."
[9]  Atunci fata s-a lăsat în jos pe genunchi și  M-a
glorificat și lăudat în liniște în inima ei în timp ce ea
plângea din dragoste pură.
[10] Când tatăl ei, unchiul ei și, de asemenea, mama
ei  auzit  aceasta,  ei,  de  asemenea,  au  căzut  în
genunchi și au început să Mă venereze cu voce tare.
[11] Dar Eu am spus: "Ridicați-vă, copiii Mei iubiți,
pentru că Tatăl nu vrea să fie venerat cum păgânii
se închine unui idol, ci pur și simplu El vrea numai să
fie  iubit  cu  adevăr  deplin.  Pentru  că  datorită
dragostei voastre pentru El, El a permis ca voi să-L
găsiți aici. Eu sunt Cel pe care L-ați căutat. Dar acum
ridicați-vă și fiți fericiți și veseli. Veniți acum și stați
la această masă și potoliți-vă cu vinul cu care eu voi
umple cupele voastre. Tu, fiica mică dintre cele mai
drăguțe, vino cu mama ta pentru a sta la dreapta
Mea, și voi doi bărbați, veniți să stați la mâna Mea
stângă. Mai avem încă o oră până la miezul nopții, și
încă  vom  mai  discuta  unii  cu  alții  despre  lucruri
foarte importante."
[12]  Atunci  când Eu am spus  aceasta,  cei 4 s-au
ridicat de la pământ cu profund respect și au zis: "O,
Iubire  necuprins  de  mare,  Doamne,  Rege  și  Tată
Isus, lasă-ne să luăm loc din nou la acea masă mică,
unde noi am stat înainte, pentru că noi ne simt prea
nevrednici  de  a  fi  complet  în  apropiere  de  Tine
acum. "
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[13]  Eu  am spus: "Odată ce Eu am spus ceva, așa
trebuie să rămână. Nu sunt Eu prezent peste tot, în
spirit? Unde vreți să vă ascundeți, astfel încât lumina
ochilor  Mei  să  nu  vă  găsească? Deci,  fiți  veseli  și
fericiți,  pentru  că  Eu  v-am  permis  să  mă
găsiți. Pentru că acum, Eu sunt la fel ca voi, o ființă
din carne și sânge pe acest Pământ, și Eu sunt ca un
Prieten și un Frate printre voi."
[14] După ce Eu am vorbit cu ei astfel, în cele din
urmă cei 4 au venit și s-au așezat lângă Mine. Fetița,
nu și-a întors ochii de la Mine și a început aproape să
strălucească  complet  din  iubire  pură  pentru  Mine,
ceea ce a fost observat chiar și de către ucenicii Mei.
[15] Eu i-am spus hangiului: "Adu 4 cupe curate și
complet goale, pentru că Eu cu adevărat doresc să
dau acestor 4 prieteni de Mine o adevărată întărire
cu vinul Meu. Pentru că de dragul Meu ei au suferit,
cu toată răbdarea, și împreună cu faptul acesta, încă
cu curaj eroic adevărat pentru mai multe zile fiecare
neplăcere creată pe care oamenii săraci trebuie să o
sufere în astfel de călătorii lungi, și de aceea ei vor fi
despăgubiți și răsplătiți aici."
[16] Atunci hangiul a plecat și a adus 4 cupe curate
goale și le-a pus înainte celor 4 săraci oaspeți.
[17] Când cupele stăteau în fața lor Eu am spus, în
timp ce Mă uitam la fetiță: "Tu, fiica Mea drăguță, ai
văzut în visul tău cum, în spațiul nesfârșit creații noi
a venit în existență unde lumina ochilor Mei a fost
îndreptată. Și iată acum, Eu voi lăsa lumina ochilor
Mei să pătrundă în cupele voastre care sunt goale
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acum, apoi ele vor fi imediat umplute cu cel mai pur
vin  din  Ceruri. Apoi  beți  acest  vin,  din  dragoste
pentru  Mine,  apoi  prin  faptul  acesta  veți  primi
puterea și tăria care vă va oferi curajul drept de a
vorbi,  cu  Mine. Și  ceea  ce  Eu  vă  voi  spune,  veți
putea cu ușurință să suportați și să țineți minte, iar
apoi voi veți fi, de asemenea capabili a vesti numele
Meu la frații voștri din țara voastră."
[18] Apoi Eu M-am uitat la cupele goale și în același
moment ele au fost umplute cu vinul cel mai bun cel
mai  pur  și  lucru  de care  cei  4  au fost  extrem de
surprinși.
[19]  Atunci  când  cele  4  cupe,  care  erau  acum
umplute cu cel mai bun vin, stăteau în fața celor 4,
Eu  le-am zis: "Acum,  să  nu  vă  temeți  sau  să  fiți
timizi,  beți  vinul nou, care a fost creat pentru voi.
Pentru că așa cum cuvântul Meu și voia Mea trezește
întregul om și-l aduce la viață, tot așa este la fel cu
acest vin, care este egal cu cuvântul Meu și cu voia
Mea. Acesta vă va trezi pentru a primi viața veșnică
a sufletelor voastre. Așa că beți-l."
[20] Când Eu am vorbit  cu ei  astfel,  cei  4 au luat
foarte respectuos cupele lor în mână și au băut vinul
până la ultima picătură, pentru că era atât de bun la
gust pentru ei. Atunci când vinul a intrat în corpul
lor, respectul exagerat pentru Mine a dispărut și s-a
schimbat  în  iubire,  și  aceasta  le-a  dat  lor  curajul
drept să vorbească cu Mine deschis, ca niște copii
care vorbesc în mod deschis și sincer cu părinții lor.
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Capitolul 108 Puterea spiritului
 
[1] Fetița a fost apoi prima să Mă întrebe: "Doamne
și Învățătorule și cel mai mare Rege plin de putere și
tărie  dumnezeiască,  cum  a  fost  de  fapt  posibil
pentru Tine să creezi acest vin cu adevărat ceresc în
cupe, pur din nimic, și, de asemenea, atât de brusc
că nu a putut fi văzut cum a venit în cupe? Desigur,
eu știu că nimic nu este imposibil pentru puterea lui
Dumnezeu și  că Dumnezeu a creat  tot  ceea ce  a
existat și încă mai continuă să creeze. Dar când El
creează, Dumnezeu urmează întotdeauna o anumită
ordine. Aceasta înseamnă că, pentru a realiza ceva
perfect, un lucru îl precede întotdeauna pe altul, și
apoi  principalul  lucru  apare  întotdeauna  ca  un
rezultat al adesea multor procese precedente, ceea
ce  este,  de  asemenea,  în  conformitate  cu  tot
adevărul.
[2] Da, vinul care vine de la vița de vie nu este mai
puțin un miracol. Cu toate acestea,  cu existența a
vinurilor din vița de vie există o mulțime de procese
precedente, până la maturitatea deplină a mustului
din struguri. Dar aici cu crearea efectivă a celui mai
bun vin în cupe nu a existat nici un proces, ci Tu ai
vrut, și imediat cupele erau pline cu vin. Cum este
posibil aceasta, de fapt?"
[3]  Eu i-am spus: "Ascultă, fiica mea iubită, deși tu
ești doar de 12 ani, mintea ta ajunge ca, după 40 de
ani de dezvoltare bună. Aproape nimeni nu a venit la
mine cu o astfel de întrebare. Da, fiica Mea iubită,
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întrebarea pe care tu ai pus-o aici este foarte clară și
ușor de înțeles, dar răspunsul pe care Eu trebuie să îl
dau la aceasta, cu siguranță, nu va apărea la fel de
clar și ușor de înțeles pentru tine de loc. Dar, pentru
că tu ai întrebat aceasta, tu, de asemenea, vei primi
răspunsul de la Mine.
[4] Uite, vinul care este treptat pregătit de vița de
vie este la fel  de mult  un miracol ca acest vin pe
care  Eu  l-am  creat  dintr-o  dată  aici,  înaintea
voastră. Eu  de  asemenea,  aș  putea  crea  în  mod
continuu  toate  celelalte  lucruri,  cum  ar  fi  norii  și
ploaia din aer, și la fel cum Eu am creat aici acum,
înaintea voastră vinul întăritor din aer, în care toate
elementele care sunt necesare pentru vin sunt deja
prezente, precum și tot ceea ce este necesar pentru
existența  tuturor  celorlalte  lucruri  create. Omul  nu
poate  vedea  acest  lucru  cu  ochii  fizici,  ci  numai
spiritul  le  poate  vedea,  separa  și  uni,  și  apoi  să
realizeze brusc sau - pentru a pune mintea umană,
dragostea și răbdarea la încercare, și, de asemenea,
pentru a trezi activitatea oamenilor și a nu da nici o
șansă lenei oamenilor - pas cu pas, în modul în care
este cunoscut pentru tine. Dar este întotdeauna doar
unul și același Spirit, care este capabil să realizeze
totul într-un fel sau altul, pentru că este în cele din
urmă începutul a tot și va fi întotdeauna, pentru că
tot ceea ce există este de fapt doar puterea, tăria,
iubirea, înțelepciunea și voința Spiritului.
[5] De asemenea, fiecare persoană posedă un astfel
de spirit, care va fi activă în om numai atunci când el
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va ști  voia  lui  Dumnezeu complet  și  va fi  activ în
conformitate cu acea voie,  și  va uni  spiritul  lui  cu
sufletul  din om prin intermediul  iubirii  pure pentru
Dumnezeu, și din aceasta pentru aproapele său, și
acel  suflet  devine  el  însuși,  prin  faptul  acesta,
iubirea pură și voința lui Dumnezeu. Odată ce acest
lucru a avut loc în om, atunci el este, de asemenea,
ca  Dumnezeu  în  aceasta,  și  el  poate  realiza,  de
asemenea, lucruri, pe care nici o altă ființă umană
cu rațiunea sa pură exterioară nu le poate înțelege.
[6]  Dar  tu  acum ești  lângă Sursă să  auzi  voia  lui
Dumnezeu  și  să  ajungi  să-L  cunoști  pentru  viața
ta. Dacă Tu acționezi în conformitate cu acea voință
– ceea ce depinde de voința ta complet liberă - vei
dobândi prin faptul acesta voința atotputernică a lui
Dumnezeu și, astfel, vei fie abilă să realizezi totul.
[7] Cu toate acestea, în voia lui Dumnezeu locuiește,
de asemenea, cea mai mare înțelepciune. De aceea,
ea nu poate, și,  de asemenea, nu va realiza nimic
din  ceea  ce  ar  fi  contrar  înțelepciunii  lui
Dumnezeu. Deci  oricine  a  dobândit  voia  lui
Dumnezeu, acționând în consecință, a dobândit, de
asemenea înțelepciunea lui Dumnezeu, fără de care
voința  nu  ar  putea  realiza  nimic. Și  astfel,  cineva
care  acționează  în  conformitate  cu  voința  lui
Dumnezeu este plin de adevărata lumină a vieții și
plin  de  înțelepciune,  care este  vie,  prin  dragostea
pentru Dumnezeu și pentru aproapele. Și vezi acum,
draga Mea fiică, aici, acum tu ai un adevăr complet
sincer și a toate cuprinzător cu privire la problema
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pe care tu M-ai întrebat, și spune-mi acum, dacă tu
ai înțeles aceasta."
[8]  Mica  fiică,  ce  a  fost bine  educată  și  bine
instruită,  a spus:  "O, mai presus de toate mare și
puternic,  Rege,  Domn  și  Învățător,  eu  am
sentimentul  că  am  înțeles  semnificația  dreaptă  a
cuvintelor  Tale,  dar  eu  voi  fi  capabilă  să  pătrund
profunzimea  clară  a  acestui  adevăr,  care  poate  fi
înțeleasă numai de un spirit foarte pur, numai atunci
când  voi  ajunge  de  asemenea,  în  punctul  în  care
sufletul meu va fi una cu spiritul, așa cum ai spus tu.
Îți mulțumim, Doamne și Învățătorule, pentru lecția
Ta foarte înțeleaptă."
[9]  Eu am spus: "Tu ai vorbit foarte bine acum, iar
eu spun că tu vei ajunge la acel punct mai repede
decât crezi tu, în care, așa cum ți-am spus, tu vei fi
perfectă și egală cu Dumnezeu, pentru că tu ai deja
dragostea  potrivită  pentru  Mine  și  așa,  de
asemenea,  dreapta  iubire  pentru  aproapele  tău.
Acea  iubire  este  singura   și  cea  mai  sigură  cale
activă  care  unifică  spiritul  cu  sufletul,  pentru  că
dragostea  din  suflet  este  de  fapt  deja  Spiritul  lui
Dumnezeu. Las-o  să  crească  puternică,  prin  fapte
bune, atunci tu cu siguranță în curând vei fi convinsă
de  minunata  sa  putere  și  tărie  în  tine  și,  de
asemenea, în afara ta.
[10]  Cel  care vrea să-L  caute și  să-L  pătrundă pe
Dumnezeu cu rațiunea sa va avea o sarcină dificilă și
cu greu va ajunge chiar și 1 pas înainte, dar cel care-
L cercetează pe Dumnezeu cu dragostea din inima
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lui, Îl va găsi în curând pe El și cu ușurință va ajunge
la destinul său adevărat al vieții. Ai înțeles aceasta?"
[11]  Fetița a  spus:  "O,  mare  Domn  și  Învățător,
aceasta  eu  am  putut  înțelege  foarte  bine  acum,
pentru că aceasta a devenit brusc iluminat în mine,
și eu am înțeles, de asemenea, acum mai clar decât
înainte răspunsul pe care mi l-ai dat Tu la întrebarea
mea. Astfel eu, de asemenea, am înțeles acum visul
meu, și îmi dau seama că a fost doar Spiritul Tău,
care a pus acesta în sufletul meu, pentru că altfel,
din el însăși el nu ar fi în măsură să aibă o astfel de
viziune  clară  în  adâncurile  eterne  inestimabile  ale
creațiilor Tale."
[12] Acum, Eu am spus părinților fetiței: "Acest copil
va deveni o lumină pentru voi. Și atunci când ea, din
Spiritul  Meu din  ea,  vă  va  anunța  anumite  lucruri
vouă, atunci să nu vă comportați ca cu 3 zile în urmă
în apropierea Damascului. - Dar acum cupele voastre
ar  trebui  să  fie  umplute  încă  o  dată,  și  voi,  de
asemenea, ar trebui să le goliți, pentru a 2-a oară."
[13] Atunci  femeia  a zis: "O, Doamne, acest lucru
nu este necesar, pentru că noi suntem deja sătui și
întăriți mai mult decât suficient."
[14]  Eu am spus: "Femeie, nu interfera cu ceea ce
eu fac pentru voi toți. Da, în vinul pe care vița de vie
vi-l  dă,  există,  de  asemenea  pentru  om  un  spirit
sedativ și murdar, care nu face sufletul mai luminat
ci mai închis, dar în vinul pe care vi-l dau aici, din
ceruri  se  află  spiritul  iubirii  adevărate  și  vii  și
înțelepciunea,  pentru  că  acesta  este  de  fapt
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cuvântul Meu și voia Mea. Prin urmare voi trebuie să-
l beți, fără nici o teamă sau timiditate, astfel încât să
primiți  puterea  de  a  proclama  în  numele  Meu
cuvântul  Meu și  voia  Mea altor  persoane  din  țara
voastră."
[15] Atunci când Eu am spus aceasta, cei  4 Mi-au
cerut  să  umplu  cupele  încă  o  dată  cu  vinul
minunat. Și Eu m-am uitat la cupe, la fel ca înainte,
și imediat s-au umplut cu cel mai bun și pur vin. Apoi
eu  am  spus  celor  4  că  ar  trebui  să-și  golească
cupele, iar acest lucru ei l-au făcut cu bun gust și cu
plăcere.
[16] După ce ei, de asemenea, de această dată au
terminat vinul, s-au simțit mai ușori și cu inima mai
deschisă,  și  bărbatul  căsătorit  a  început  să
vorbească  foarte  înțelept,  în  așa  fel  încât,  de
asemenea,  ucenicii Mei au fost foarte surprinși de
aceasta, iar unii dintre ei au făcut între ei remarca:
"Uită-te,  cu câteva înghițituri  din vinul  minunat de
câteva ori El a făcut acești oameni din India înțelepți
și inițiați în întreaga învățătură. De ce El nu face, de
asemenea, aceasta cu alți oameni?"
[17]  Eu am spus:  "De ce vă supărați  când Eu fac
ceea ce vreau? Dacă Eu știu să dau fiecărei plante
hrana  dreaptă  și  fiecărui  animal  hrana  care  i  se
potrivește,  atunci  Eu  de  asemenea,  voi  ști  cum
trebuie să dau și să atribui unei persoane sau alteia
hrana sa spirituală. Voi sunteți mereu în jurul Meu și
auziți și vedeți totul, dar fiți, de asemenea, atenți la
cum tratez  Eu  oamenii  și  cum îi  învăț  pe  fiecare
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dintre ei în funcție de natura sufletului lor, și faceți la
fel,  atunci  veți  avea  rezultate  bune. Dar  aceștia  4
sunt cu Mine doar până mâine la prânz, și totuși ei
trebuie  să  devină  un  instrument  pentru  Mine. Și
pentru ca sufletele lor  sunt  foarte capabile  pentru
aceasta, Eu îi fac repede competenți pentru această
sarcină, așa cum Eu am făcut de asemenea posibil
aceasta pentru cei 72 de ucenici din Emaus. Dacă ați
înțeles acest lucru, atunci fiți mulțumiți."
[18] Atunci ucenicii au devenit din nou tăcuți. Și Eu
am continuat  să-i  instruiesc  pe  cei  4  și  mai  mult
despre Împărăția lui Dumnezeu.
[19] După ce Eu i-am instruit bine pe cei 4 cu privire
la Împărăția lui Dumnezeu în om pe acest Pământ și,
de asemenea le-am spus despre ce le va aduce și,
de asemenea, că domnia Mea și Împărăția Mea nu
sunt din lumea aceasta, Eu i-am spus cârciumarului
că el ar trebui să le arate celor 4 un loc de odihnă,
din  moment  ce  era  deja  1  oră  după  miezul
nopții. Hangiul  a făcut  aceasta imediat  și  cei  4 au
mers să se odihnească.  Noi  cu toate acestea,  așa
cum s-a întâmplat de multe ori, încă am stat la masa
noastră  și  ne-am  odihnit  acolo  până  la  răsăritul
soarelui. De  asemenea,  cârciumarul  s-a  odihnit
alături de noi la o masă mică.
[20] Dimineața, hangiul fost ca de obicei deja treaz
cu  1  oră  înainte  de  răsărit,  și  el  a  aranjat  totul
înainte ca soarele să fie sus, pentru că era Sabat, și
apoi  de  la  răsăritul  până  la  apusul  soarelui  toate
lucrările  servile  s-au încheiat. Astfel,  el  a  lăsat,  de
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asemenea masa de dimineața fie pregătită înainte
de  răsărit,  astfel  încât  aceasta  să  fie  consumate
înainte de răsărit, pentru că în acest sens el era un
iudeu strict.
 

Capitolul 109 Adevărata sfințire a Sabatului 
[1] Din moment ce Eu știam slăbiciunea lui l-am pus
la  încercare,  așa că Eu am dormit  cu ucenicii  Mei
până  la  răsăritul  soarelui,  ceea  ce  l-a  făcut  pe
cârciumarul conștient de Sabat agitat.
[2] După ce soarele a răsărit complet, Eu am părăsit
masa cu ucenicii Mei și ne-am dus afară, ceea ce Eu
îndeosebi obișnuiam să fac în orice alt loc.
[3]  Cu toate acestea,  hangiul a venit  direct  după
Mine,  M-a  întâmpinat  foarte  respectuos,  de
asemenea, și pe ucenici, și M-a întrebat: "Doamne și
Învățătorule,  ce  trebuie  făcut  acum?  Astăzi  este
Sabatul. Masa  de  dimineață  a  fost  deja  pregătită
înainte de răsărit. Ai dori, de asemenea să o iei după
răsăritul  soarelui,  și  eu  ar  trebui  să  dau  de
asemenea,  mâncare  celor  4  din  India,  în  timpul
zilei?"
[4] Eu i-am  spus: "O, dragul meu prieten, uite,  cu
alte ocazii tu ești în toate privințele într-adevăr un
om  înțelept,  dar  în  ceea  ce  privește  celebrarea
Sabatului  tu ești  în continuare ca fariseii  orbi  care
păstrează litera legii, dar care niciodată nu au știut
despre spiritul său. Dacă dai hrana oilor tale, boilor,
vacilor, vițeilor, măgarilor și caprelor, la fel ca într-o
zi de lucru - care este, cu siguranță, de asemenea, o
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lucrare de servilă -, atunci de ce trebuie oamenii să
postească? Oare  Dumnezeu  consideră  oameni  mai
puțin decât animalele voastre domestice? În plus, Eu
sunt  astăzi,  precum  și  de  eternități  în  urmă,  de
asemenea,  Domn  peste  Sabat,  precum  și  peste
fiecare altă  zi,  care este,  la  fel  ca Sabatul,  o  zi  a
Domnului. Nu ar trebui Eu să fac într-o zi de Sabat la
fel ca în orice altă zi?
[5] Cine a lăsat soarele să răsară? Cine a lăsat iarba
să crească? Cine a lăsat vânturile să sufle și cine a
lăsat  norii  să  treacă? Care  aduce  apa  din  fântâni,
pâraie, râuri și izvoare? Cine pune marea în mișcare
de la un capăt al Pământului la altul? Cine conduce
sângele vostru în vene, și în inima din piept - ține
minte - de asemenea, în ziua de Sabat?
[6] Dacă Eu m-aș odihni într-o zi de Sabat, chiar și
pentru  o  clipă,  nu  ar  ajunge  întreaga  creație  la
ruină?
[7] Uite, a efectua lucrări de dragoste adevărată de
aproape  înseamnă  pentru  Mine:  să  slujești  cu
adevărat pe Dumnezeu și pe oameni, ceea ce este
cu  siguranță  mai  important  decât  sărbătoritul
Sabatului  în lene. Prin urmare, faceți  fapte bune și
de Sabat, atunci veți sărbători Sabatul într-un mod
care este cel mai plăcut pentru Mine, Domnul.
[8] Și acum ne vom întoarce la sala de mese pentru
a lua parte la masa de dimineața, și cei 4 indo-iudei
care au Sabatul lor doar o zi după ziua de mâine, ar
trebui să facă același lucru."
[9] Atunci când hangiul M-a auzit spunând aceasta,
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el  a  realizat  imediat  marea  nebunie  a  celebrării
exterioare a Sabatului și a lăsat masa de dimineață
fi pusă pe masă. Și ne-am dus la sala de mese, ne-
am așezat la masă și noi foarte bucuroși ne-am luat
masa de dimineață.
[10] Acum au venit și cei 4 indo-iudei, și le-am spus
să se așeze la  masa noastră să împartă  masa de
dimineață cu noi, ceea ce ei, de asemenea au făcut
cu  mare  plăcere,  pentru  că  ei  nu  știau  că,  în
Galileea,  precum  și  în  toată  Iudeea,  Sabatul  era
sărbătorit în acea zi.
[11]  După  ce  noi  am  luat  masa  de  dimineață,
anunțătorul Sabatului a venit pe străzile micului oraș
Kana,  care  chema  poporul,  mari  și  mici,  tineri  și
bătrâni, pentru a merge la sinagogă. Acum cei 4 au
fost speriați pentru că ei au auzit acum că astăzi era
adevăratul, vechi Sabat iudaic, și ei au luat masa de
dimineață după răsărit.
[12] Dar Eu am spus: "Eu sunt Domn, de asemenea,
peste Sabat. Dacă eu cu adevărat nu socotesc acest
lucru  ca  pe  un  păcat  pentru  voi,  atunci  de  ce  ar
trebui voi să vă împovărați conștiința voastră?"
[13]  Bărbatul a  spus:  "Îți  mulțumim,  Doamne,
pentru  Cuvântul  Tău  de  îndurare,  care  mângâie
inimile  noastre  foarte  mult,  pentru  că  dacă  am fi
păcătuit acum înaintea Ta, atunci cu siguranță ne-ai
fi spus și ne-ai fi certat. Cu toate acestea, cum este
posibil că aceasta nu este un păcat în ochii Tăi ceea
ce a fost numit un păcat în conformitate cu legea lui
Moise? Atunci de ce Moise a dat astfel de legi, ca și
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cum ar fi de la Dumnezeu pentru oameni?"
[14] Eu am spus: "Altfel, tu ești cu adevărat un om
înțelept  și  bine  familiarizat  cu  Scriptura  lui  Moise.
Litera tu o știi, într-adevăr, și cuvântul nu este străin
pentru tine, dar adevăratul spirit, care face totul viu,
și este ascuns în cuvânt, este încă străin pentru tine,
la fel cum a devenit străin tuturor iudeilor de o lungă
perioadă  de  timp  înainte  de  robia
babiloniană. Acesta  este  motivul  pentru  care  voi
țineți  încă  de  scoarța  moartă,  dar  esența  și
activitatea măduvei vii din copac este străină pentru
voi. Dacă ați strica coaja veche a unui copac, acesta
nu  va  aduce  nici  o  deteriorare  vizibilă  vieții
copacului, dar dacă deteriorați măduva unui copac,
aceasta  va  fi  un  păcat  împotriva  vieții  copacului,
deoarece copacul se va usca după aceea și astfel va
muri.
[15]  Iată,  sub faraonii  din Egipt  copiii  lui  Israel  au
devenit  leneși,  și  înfometați,  ca  animalele. Ei  L-au
uitat  aproape  complet  pe  Dumnezeul  lui  Avraam,
Isaac  și  Iacov  și  au  gândit  înalt  despre  idolii
egiptenilor. Doar  câțiva  au  rămas  loiali  unicului,
adevărat Dumnezeu, și s-au rugat lui Dumnezeu ca
El să salveze poporul  Său din robia grea și  tirania
fără  scrupule  a  egiptenilor. Și  Dumnezeu  a  făcut
acest lucru prin intermediul lui Moise, după cum bine
știți.
[16] Cu toate acestea, timp de 40 de ani în deșert,
cu ajutorul  vizibil  zilnic al lui  Iehova, Moise a avut
mult  de  a  face  cu  oamenii  degenerați  pentru  a-i
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ridica  prin  intermediul  unor  învățături  înțelepte  și
legi  potrivite  sub  care  stare  omul  ar  trebui  să
trăiască  în  conformitate  la  porunca  lui
Dumnezeu. Un popor degenerat, de asemenea, are
nevoie de legi care să prescrise omului când, ce, cât
de mult și cât de des ar trebui să mănânce și să bea
într-o  zi,  și  cum  ar  trebui  să  se  îmbrace  și  să-și
curețe corpul său.
[17] De asemenea, oamenii  erau foarte înclinați  la
lene și nu a vrut să facă vreo lucrare în vreo zi, și
Moise le-a dat doar ziua a 7-a, pentru a sărbători și
să se odihnească, și  în acea zi  au fost instruiți  de
către  conducători  despre  Dumnezeu,  ordinea  Lui,
voia  Lui  și  îndrumarea  Lui,  și  ei  au  fost  serios
avertizați să nu se răzvrătească împotriva legilor.
[18]  Dar,  odată  ce  omul,  din  propria  lui  voință,
dobândește, ordinea lui Dumnezeu și devine activ în
tot ceea ce este bun, adevărat și corect, nu poate fi
nici  un păcat  pentru el  atunci  când el,  ca o  ființă
umană  complet  sănătoasă  nu  va  mai  lua
medicamentele pe care o persoană bolnavă trebuie
să le ia. De aceea, de asemenea, voi,  care sunteți
oameni  cu  frică  de  Dumnezeu  și  drepți,  nu  veți
păcătui împotriva sărbătoririi Sabatului, atunci când
veți lua mâncare și băutură, întotdeauna cu măsură,
de asemenea, după răsăritul soarelui, la amiază și,
de asemenea, atunci când sunteți flămânzi, înainte
de apus, și când veți face bine aproapelui vostru la
fel ca într-o zi de lucru. Faceți cum fac eu, atunci veți
face ceea ce este drept și viu.
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[19] Ce folos are celebrarea Sabatului  atunci când
iudeii se îmbuibă excesiv cu alimente și băuturi, de
multe ori cu deja 3 ore înainte de răsărit, și aceasta
atât de mult, astfel că în timpul întregului Sabat, ei
abia  pot  merge  sau  sta  în  picioare? Și  după  apus
începe  din  nou  să  chefuiască  și  să  se  ghiftuiască
până la miezul nopții, și astfel ei nu pot face nici o
lucrare în următoarea zi lucrătoare. Să știți că astfel
de  celebrare  a  Sabatul  în  ochii  Mei  este  o
urâciune. Cu toate acestea, dacă păstrați Sabatul în
modul în care Eu v-am arătat, atunci aceasta este
voia  Mea  și,  astfel,  cu  siguranță,  plăcut  Mie. De
aceea,  amintiți-vă  mereu:  litera  legii  ucide,  doar
spiritul interior al iubirii și al adevărului vă face vii."
[20]  Atunci  când  bărbatul  M-a  auzit  spunând
aceasta,  el  și  ceilalți  3  Mi-au  mulțumit  pentru
această lecție, și toți au devenit veseli.
[21] Atunci hangiul M-a întrebat dacă el a trebuit să
meargă la sinagogă împreună cu familia sa sau dacă
el ar putea, de asemenea, sta acasă.
[22]  Eu i-am  spus:  "Cine  este  mai  mult,  Eu  sau
sinagoga? Lasă personalul tău să meargă și trimite o
jertfă la rabin, care-i este mai dragă pentru el decât
prezența ta, dar tu stai mai bine acasă, pentru că în
curând o caravană din Persia va veni aici și îți va da
mult de lucru."
[23]  Cârciumarul a  spus:  "O,  Doamne  și
Învățătorule, acum că astăzi este un Sabat de Lună
Noua, acest lucru este foarte incomod, deoarece noi,
hangii  avem  o  lege  strictă,  care  ne  interzice  să
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primim un iudeu,  darămite  un  străin,  în  hanuri  în
acest tip de Sabat."
[24]  Eu am spus: "Este bine în ochii Mei când faci
bine,  așa  cum  ți-am  spus,  și,  de  asemenea,  mai
înainte  am spus  oamenilor  din  India,  dar  dacă  te
temi  inutil  de  șeful  sinagogii,  atunci  trimite-i,  prin
robul tău șef, o jertfă de scutire, atunci el bucuros îți
va da această permisiune."
[25] Cârciumarul a făcut acest lucru, și robul șef i-a
adus imediat o carte de scutire, valabilă timp de 3
zile de Sabat. Și cârciumarul era foarte bucuros de
aceasta, deoarece caravana i-a dat un profit însutit
față de ceea ce a plătit pentru card.
[26]  Atunci  hangiul M-a  întrebat:  "Doamne  și
Învățătorule,  este  corect  ceea ce șeful  sinagogii  a
făcut?  Prin  plata  unei  oferte  pentru  o  scutire  de
încălcare  a  Sabatul,  care  este  pentru  el  un  păcat
extrem de mare și cel mai pedepsibil, el îmi permite
să comit acest păcat cu familia mea, iar acest lucru
fără nici o grijă, ca și când eu nu ar trebui să mă tem
de vreo pedeapsă pentru aceasta."
[27]  Eu  i-am  spus: "Prietene, dacă, în conformitate
cu conștiința sa și în lumina credinței sale, șeful într-
adevăr crede că încălcarea Sabatului este un păcat,
atunci păcatul va fi pe socoteala lui, deoarece pentru
bani el îi lasă pe alții să-l comită. Dar dacă el nu are
nici o credință și totuși el pretinde în fața poporului
că el crede în mod ferm și nu are nici o îndoială că el
consideră  acesta  un  păcat  extrem  de  pedepsibil
conform  Scripturii  –  ceea  ce  el  spune  de  dragul
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aparențelor  –  dând  predici  severe  de  pedepsire
pentru aceasta, atunci el nu este doar un încălcător
la fel  de frecvent al  Sabatului  ca cei  mulți  cărora,
pentru  bani,  le-a  dat  permisiunea de a  comite  un
păcat, iar el, de asemenea, comite prin faptul acesta
un păcat încă mult mai mare de minciună, ipocrizie
și lăcomie, pentru că el a renunțat la credința lui, de
dragul lăcomiei sale.
[28]  Dar,  cel  care,  la  fel  ca  tine  acum,  a  primit
permisiunea de a, așa-zis, a profana Sabatul, poate
cu atât mai mult să fie încurajat să facă fapte bune
în  Sabat,  pentru  că  este  voința  Mea  a  sărbători
Sabatul în acest manieră."
[29] Atunci când hangiul auzit aceasta de la Mine, el
a spus imediat personalului său că ar trebui să facă
toate  lucrurile  necesare  gata  pentru  a  servi  o
caravană mare.
[30] Și toată lumea a început să lucreze, iar acest
lucru  cu  tot  mai  mult  zel,  deoarece  prima  linie  a
caravanei a ajuns deja în fața hanului.
 

Capitolul 110 Grupul din Persia în han
[1]  Câțiva  vecini, care  erau  puternic  atașați  de
respectarea  Sabatului,  au  observat  însă  că
personalul hangiului era la fel de ocupat ca într-o zi
de lucru, și, prin urmare, ei au venit la hangiul și i-au
spus: "Tu nu pari să ști că astăzi este un Sabat de
Lună Nouă?"
[2]  Cârciumarul a  spus:  "Curățați  înaintea  ușilor
casei voastre. Eu deja am curățat la mine. Aici este
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dovada scutirii mele pe care eu am cumpărat-o de la
șef, în schimbul unei oferte, și nu trebuie să vă faceți
griji în continuare pentru mine."
[3] După aceste cuvinte, vecinii au plecat din nou,
iar personalul aștepta caravana ce a traversat deja
caravana micul oraș. Când au ajuns cu toți împreună
cu cămilele lor,  și  cu tot  felul  de bunuri  în marea
curte a fermei,  iar slujitorii  hangiului  au dat hrană
suficientă  animalelor,  un  traducător  a  venit  să-i
spună hangiului  ce fel de alimente ar trebui să se
pregătească  pentru  oamenii  de  afaceri  veniți  din
Persia.
[4] Dar hangiul a spus: "Eu cu siguranță vă voi servi
cu ceea ce este în puterea mea, dar tu mi-ai cerut
niște băuturi și mâncăruri speciale de care eu, ca un
iudeu nu am auzit până în prezent, iar aceste lucruri
eu nu le am. Dar puteți avea carne așa cum mâncăm
noi, foarte pură și gustos preparată, pâine din grâu
fin,  miere,  lapte  și  brânză,  precum și  pești  foarte
nobili din lacul Galileii, care nu este departe de aici."
[5] La aceste cuvinte traducătorul a mers la ai lui și
le-a spus cu ce ar putea fi serviți în acest han, și au
fost mulțumiți cu aceasta.
[6]  Curând după aceea, ei  au intrat  într-o a doua,
mai mare sală de mese, în ca mesele și un număr
suficient de scaune și bănci erau deja așezate în cea
mai bună ordine. Curând ei toți au luat loc scaun și
au ordonat imediat pâine, vin și sare, care au fost,
de asemenea,  servite cât  mai  curând posibil. Și  ei
toți  au lăudat vinul  și  pâinea,  și  au recunoscut că
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niciodată nu au mâncat o pâine așa bună, sau au
băut un vin, așa fin și gustos.
[7] La început hangiul nu a înțeles lauda unanimă a
multor  oameni  de  afaceri  persane,  și  mi-a  spus:
"Doamne și Învățătorule, acest tip de caravane din
îndepărtata țară de dimineață a ajuns aici  de mai
multe ori, și ei toți au găsit totul în bună ordine, dar
eu chiar  nu-mi  amintesc ca ei  să fi  lăudat  pâinea
mea și vinul meu într-un mod așa de extrem ca de
data aceasta. Tu, Doamne și Învățătorule, ai făcut,
probabil, un nou semn din nou?"
[8] În timp ce Eu eram în compania celor 4 persoane
din India, instruindu-i în multe lucruri,  Eu am spus:
"Du-te la magazia de pâine și la pivnița ta de vinuri
și verifică-le."
[9]  Atunci  hangiul  a  mers  să verifice  și  a  găsit  în
magazia de pâine și de asemenea, în cramă o mare
provizie,  și  soția  sa a găsit,  de asemenea o mare
provizie în magazie și în marele rezervor de pește. El
s-a întors, Mi-a mulțumit cu toată inima lui și apoi a
spus:  "Dar  Doamne  și  Învățătorule,  ce  am  făcut
pentru tine să merit  aceasta,  ca tu să mă găsești
vrednic acum deja a 2-a oră pentru a primi o favoare
atât de mare?"
[10] Eu I-am spus: "Pentru cel care, la fel ca tine, va
trata străinii  întotdeauna bine, drept, corect și plin
de milă, care va lua pe cei săraci, și care nu-și va
închide  inima  lui  și  ușa  pentru  nimeni,  Eu,  de
asemenea, nu voi închide inima Mea. Și inima Mea
este  adevărata  poartă  de  intrare  în  Împărăția
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Cerurilor,  care  este  viața  veșnică,  cea  mai  deplin
fericită  a  sufletului. Și  eu  știu  că  tu  ai  acționat
întotdeauna  așa. Să  ști,  prin  urmare,  că  Eu,  de
asemenea, te voi trata așa cum tu vei trata frații tăi,
aproapele  în  Numele  Meu. Și  ceea  ce  este  valabil
pentru tine, ca o reală promisiune din gura și inima
Mea,  este,  în  orice  moment  de  pe  Pământ,  de
asemenea, valabil pentru toți cei care vor fi în totul
la fel ca tine.
[11] O, Eu știu foarte bine că, în calitate de hangiu al
unui han, proviziile tale au fost de foarte multe ori
scăzute și că femeia ta altfel virtuoasă te-a criticat
dur, deoarece, în opinia ei ai fost prea ieftin pentru
străini și ai fost prea bun și prea milostiv față de cei
săraci. Dar  tu  ai  spus:  cel  care  gândește  și
acționează drept și echitabil cu semenii săi nu va fi
niciodată părăsit de Dumnezeu, și rugăciunile celui
care a fost cu adevărat milostiv față de cei săraci vor
fi întotdeauna ascultate și astfel el va găsi milă.
[12] Uite, din moment ce acest lucru a fost modul în
care tu ai gândit în inima ta deja de o lungă perioadă
de timp înainte de a Mă fi recunoscut personal, și, de
asemenea  ai  acționat  în  acest  fel  în  funcție  de
capacitatea ta, Eu am venit acum la tine deja pentru
a 2-a oară, și eu fac pentru Tine ceea ce tu ai făcut
pentru mulții tăi semenii pentru Mine, pentru că cel
care face ceva pentru cei săraci, în numele Meu, în
timp ce el este, de asemenea este drept și echitabil
cu străinii, el a făcut pentru Mine, și eu îl voi răsplăti
deja aici, și de multe ori în cealaltă viață. Și acum vei
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înțelege  cu  ușurință  cine  a  binecuvântat  proviziile
tale, atât de abundent, și de ce."
[13] Atunci când hangiul auzit aceasta din gura Mea,
el Mi-a mulțumit din nou, s-a dus la bucătărie să-i
spună aceasta,  de asemenea, soției  sale,  care era
foarte ocupată. Ea a venit, de asemenea, imediat la
Mine în sală și mi-a mulțumit pentru marea milă și
compasiune pe care Eu le-am arătat-o lor.
[14] Și Eu i-am zis femeii: "Tu, de asemenea, să fi de
aceeași inimă ca și soțul tău, atunci de acum înainte
vei rămâne sănătoasă în trup și suflet. În viitor tu nu
vei  mai  avea  de  suferit  nici  o  nevoie. Dar  acum
mergi și continuă munca ta."
[15]  Femeia Mi-a  mulțumit  încă o  dată  și  a  mers,
apoi  repede  la  bucătărie,  unde  a  avut  încă  multe
lucruri de făcut.
 

Capitolul 111 Domnul  îl vindecă pe
conducătorul comerciant bolnav al oamenilor

de afaceri 
[1] Apoi, câțiva persani cu traducătorul au venit la
noi și a vrut să vorbească cu hangiul.
[2] Cârciumarul i-a întrebat foarte politicos care era
cererea lor.
[3] Și traducătorul a spus: "Dragă prietene, noi am
luat deja cazare aici de câteva ori și noi întotdeauna
te-am  găsit  un  drept,  echitabil  și,  astfel,  de
asemenea,  un  rar  prieten  al  omului.  Acesta  este
motivul pentru care noi te-am vizitat, de asemenea,
de această dată în călătoria noastră de afaceri spre
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Tir. Noi am fost întotdeauna mulțumiți de tine, și, de
asemenea, tu niciodată nu vei avea nici un motiv să
te plângi de noi. De data aceasta însă, venind aici, în
călătoria noastră, am fost vizitat de nenorocirea unei
judecăți  de  nepătruns  a  unui  zeu,  care  va  avea
rezultate foarte proaste pentru afacerile pe care le
facem aici, de dragul membrilor familiei noastre de
acasă.
[4]  Deși  nu  am pierdut  niciuna  dintre  comorile  și
bunurile noastre pe care noi le-am luat de-a lungul,
dar  ceea ce este,  de fapt,  aproape mai  rău decât
vreun fel de pierdere pe care tocmai am menționat-
o,  este  faptul  că  liderul  nostru  comercial  cel  mai
important și cel mai bun și a devenit bolnav. El deja
s-a plâns în timpul a câteva zile, că din când în când
el este cuprins de dureri neobișnuite în stomac și de
asemenea, la cap. Când el însuși s-a săturat acum cu
pâinea și vinul tău, el a avut aceste dureri din nou, și
de data aceasta alarmant de mult mai grave. Există,
cumva  un  doctor  aici  care  ne-ar  putea  ajuta  cu
conducătorul  nostru  comercial? Cu  adevărat,  el  va
răsplătit ca un rege. Dar dacă bunul om nu poate fi
ajutat imediat - așa cum este adesea cazul cu aceste
tipuri de boli -,  atunci ne-ar plăcea să te întrebăm
dacă  nu  am  putea  încredința  prietenul  nostru
suferind în îngrijirea ta aici. Și dacă ne vom întoarce
aici, în câteva zile, ceea ce tu poți crede mai mult ca
sigur, noi vă vom răsplăti înzecit pentru tot ceea ce
ai  avut  nevoie  pentru  tratamentul  prietenului
nostru."
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[5] Cârciumarul a spus: "Dragi prieteni,  voi  chiar
nu trebuie să folosiți  cuvinte atât de multe pentru
aceasta, pentru că voi avea grijă de toate imediat.
Deși există în casa mea acum un Doctor cel dintâi și
cel  mai  bun  care  ar  putea  vindeca  omul  bolnav
instantaneu  pentru  totdeauna,  dar  de  la  cei  care
caută ajutorul Lui El vrea o credință completă, fără
nici  o  îndoială,  în  conformitate  cu  tradiția  noastră
iudaică veche. Cu toate acestea, voi credeți doar în
anumiți zei ce au fost inventați de oameni care nu
pot  ajuta  niciodată  pe  nimeni,  și  nu  în  unul,
Dumnezeul cel viu și adevărat al iudeilor, care este
singurul care este atotputernic și care, de asemenea
poate și vrea să ajute pe toți cei care îi cer Lui. Deci,
eu nu știu dacă Doctorul menționat din casa mea va
dori să ajute prietenul vostru bolnav."
[6]  Traducătorul a  spus:  "Prietene,  tu  greșești
foarte  mult  despre  noi,  dacă  crezi  că  noi  suntem
aceiași  adoratori  de idoli,  ca vechii  noștri  strămoși
din  timpul  dominației  babiloniene.  Noi  Îl  știm,  de
asemenea, singurul Dumnezeu adevărat al iudeilor,
și ne închinăm Lui în liniște în inima noastră. Doar de
dragul aparențelor, pentru lumea oarbă, noi intrăm
din  când  în  când  într-un  templu  păgân  vechi  al
idolilor și admirăm în el nebunia greu de imaginat și
orbirea oamenilor. De asemenea, deja de multe ori
deja ne-am rugat în liniște în inima noastră la unul,
singurul  Dumnezeu  adevărat  să  lase  să  vină  de
asemenea în Țara noastră de la Dimineață o lumină
adevărată  a  vieții,  pentru  că  noi  am stagnat  deja
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destul  de  mult  timp  în  cea  mai  adâncă  noapte  a
vieții, pe care noi, desigur, o putem ști doar pentru
că  avem relații  de  afaceri  cu  multe  națiuni,  și,  în
acest  mod,  am  dobândit  multe  adevăruri
reconfortante,  dar  rugăciunile  noastre  au  fost  în
zadar.
[7]  Pentru  o  persoană  născută  oarbă,  noaptea
personală veșnică, cu siguranță nu este o problemă,
iar  ea nu are  nici  o  dorință  pentru  lumina despre
care nu-i știe valoarea sa, dar cel care a fost capabil
de  a  o  vedea  și  a  devenit  apoi  nevăzător  cu
siguranță îi  va lipsi  lumina într-un mod dureros. Și
aceasta  este  modul  în  care  noi  ne  simțim,  de
asemenea,  din  moment  ce  noi  am  devenit  deja
văzători  de  mult  timp  în  timp  ce  noi  trebuie  să
mergem pe acasă ca legați la ochi.
[8] Pentru că din aceasta voi puteți concluziona cu
siguranță că lumina nu este ciudată pentru noi. Și,
din  moment  ce  vă  puteți  da  seama  acum că  noi
persanii suntem, de asemenea, capabili  să credem
în modul vostru - și Doctorul vostru care cu siguranță
îl  poate  ajuta  pe  prietenul  nostru  bolnav,  prin
credință va găsi nici o vină cu noi – tu cu siguranță
poți să-I ceri în numele nostru pentru să aibă grijă de
prietenul nostru."
[9] Cârciumarul a spus: "Aceasta cu siguranță va fi
cum mi-ai spus, dar Doctorul care este recomandat
de mine este un Om cu un discernământ minunat. El
poate  privi  în  ființa  interioară  profundă  a
oamenilor. El știe chiar gândurile cele mai secrete și
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știe exact ce fel de inimă și a minte are cineva. Dar
El este, de asemenea, atât de puternic în voia Lui, că
chiar  toate  elementele  și  toate  puterile  naturii
trebuie să se supună acesteia. Dacă vă place de El în
acest fel, în timp ce El posedă aceste calități, Eu cu
siguranță vreau să vi-l prezint."
[10] Traducătorul, a spus: "Cu astfel de calități noi
cu toții cu siguranță îl vom place pe El foarte mult, și
în  același  timp  El  este  așa  cum  noi  ne-am  dorit.
Astfel încât ni-L poți prezenta nouă acum cu atât mai
reasigurat, fiind sigur că, din punctul de vedere al
conduitei noastre bune noi nu avem nici o teamă de
El, și noi vom face tot ce vrea El de la noi."
[11]  Acum  Eu  Însumi i-am spus  traducătorului:
"Prieteni,  să  scutim hangiul  de  problema de  a  vă
prezenta vouă acel Doctor, care poate face totul. Eu
Însumi sunt acela, și de dragul vostru am rămas Eu
aici,  pentru  că  Eu  știam  deja  de  mult  timp  în
prealabil  că  voi  veți  avea  nevoie  de  Mine. Eu  am
anunțat sosirea voastră deja cu 1 oră în urmă, astfel
încât să găsiți provizii astăzi la dispoziție în funcție
de nevoile  voastre,  pentru că astăzi  este chiar un
Sabat de lună nouă în care zi nici un iudeu nu poate
face nimic fără permisiunea unui preot.
[12] Și așa Eu, de asemenea, știu că liderul vostru de
comerț  loial  și  cu experiență,  a fost  îngrijit  într-un
han  prost  echipat  cu  deja  3  zile  în  urmă  în
apropierea  Eufratului  și-a  răsfățat  foarte  mult
stomacul lui cu un pește rău și un vin chiar mai rău,
și dacă Eu nu aș fi știut acest lucru așa cum Eu îl știu
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acum, el ar fi murit la scurt timp după aceea. Numai
puterea și tăria Mea, care este complet necunoscută
pentru voi până acum l-au salvat de până la această
oră și îl vor ține sănătos și bine, dacă voi veți crede
în  Mine  și  în  putere  și  tăria  singurului,  unic
Dumnezeu adevărat al iudeilor."
[13] Traducătorul a spus: "O, minunat Domn în arta
și știința cea mai înaltă și cea mai importantă de pe
Pământ.  Prin  cuvintele  Tale,  noi  am devenit  acum
complet convinși în inima noastră că cu greu există
ceva imposibil pentru Tine, și, prin urmare, noi, de
asemenea, credem cu tărie și fără nici o îndoială că
Tu  cu  siguranță  și  fără  să  ratezi  îl  vei  ajuta  pe
prietenul nostru, dacă vrei. Și în convingerea noastră
reconfortantă că Tu îl vei ajuta pe prietenul nostru,
noi  Te  rugăm  cu  amabilitate  să  determini  în
prealabil, pentru noi cu ce dar Te putem plăti pentru
aceasta."
[14] Eu am spus: "Acesta va fi departe de Mine, căci
pentru traiul Meu și cel al ucenicilor Mei Eu nu am și
niciodată nu voi avea nevoie de nici dar uman .Dar
să  mergem acum la  prietenul  vostru  bolnav,  apoi
vom vedea dacă și cum poate fi ajutat."
[15] Aceasta a fost cea mai mare dorință a celor 3
perși, și ei M-au adus la persoana bolnavă care se
zvârcolea  ca  un  vierme  pe  jumătate  călcat  în
picioare și  se târa și  se îndoia de durere, și  striga
după ajutor sau pentru moarte.
[16] Când am mers la el, Eu am pus imediat mâna
Mea dreaptă pe stomacul său și crampele teribile l-
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au  părăsit  pentru  totdeauna. Astfel  în  același
moment el a devenit sănătos ca niciodată, pentru că
deja de la naștere, el a suferit de un stomac slab,
dar acum stomacul lui a fost de asemenea vindecat
de vechea sa slăbiciune, și  omul bolnav a devenit
complet sănătos.
 

Capitolul 112 Sarcina Domnului către perși 
[1] După ce el s-a ridicat de pe canapeaua lui, fiind
acum complet sănătos, el a mers foarte prietenos la
Mine și a spus (cel vindecat): "O, cel mai minunat
Doctor  de  pe  întregul  Pământ,  în  primul  rând
mulțumirile mele cele mai mari pentru Tine și pentru
Dumnezeul  Tău,  care  a  pus  o  astfel  de  putere
miraculoasă de vindecare în mâinile Tale cu care Tu
m-ai eliberat de durerile mele disperate în totalitate.
Acum cere-mi tot multul meu aur și încă alte obiecte
prețioase  decât  ca  o  recompensă  pentru  arta  și
efortul Tău, și vor fi ale Tale."
[2] Eu am spus: "Eu nu am nevoie de toate acestea
niciodată,  pentru  că  dacă  aurul  ar  fi  important
pentru mine, Eu de asemenea, nu v-aș fi putut ajuta.
Eu Mă uit doar la o inimă loială, care-L iubește pe
Dumnezeu mai presus de toate și pe semenii săi, ca
pe el însuși. Oriunde Eu văd acesta, de asemenea,
cu un păgân, Eu ajut pe toată lumea care are nevoie
de ajutorul meu. Astfel tu îți poți păstra aurul pentru
alte scopuri bune, care sunt plăcute lui Dumnezeu, și
anume pentru dragostea adevărată de aproape.
[3] Dar atunci când călătorești, trebuie să ai grijă de
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peștii stricați, și să lași numai peștii pe care tu i-ai
văzut înainte ca fiind încă proaspeți și vii și înotând
în apă curată, să fie pregătiți pentru tine, pentru că
toată carnea stricată, în special cea a peștelui, este
dăunătoare  pentru  sănătatea  fizică  a  omului.
Amintește-ți acest lucru pentru bunăstarea trupului
tău.
[4] Dar acum eu vă spun altceva pentru voi toți, care
este mult mai important decât sănătatea completă a
trupului vostru, și aceasta este sănătatea completă a
sufletelor voastre. Voi o puteți primi și păstra pentru
viața veșnică, dacă voi păstrați cu exactitate legile
pe care unii  dintre voi le cunoașteți  bine, în ciuda
faptului  că  nu  sunteți  tăiați  împrejur. Atunci  inima
voastră  va  fi  circumcisă,  ceea  ce  este  în  ochii  lui
Dumnezeu  la  nesfârșit  mult  mai  valoros  decât
tăierea împrejur, pe care o știți de la iudei, a căror
inimă totuși  în cea mai  mare parte nu este tăiată
împrejur.
[5] În aproximativ 3 ani, socotiți  de acum, unii din
ucenicii  mei vor veni,  de asemenea la voi,  în țara
voastră,  și  ei  vă  vor  vesti  venirea  Regatului  lui
Dumnezeu și dreptatea sa pentru toți oamenii de pe
acest  Pământ. Primiți-i  în  locul  Meu,  și  credeți
cuvintele  lor,  atunci  veți  primi  prin  faptul  acesta
lumina, pentru care voi ca cei mai buni, tânjiți deja
de o lungă perioadă de timp, și anume lumina după
lumina unuia, singurul Dumnezeu adevărat și Tată al
tuturor iudeilor, precum și al tuturor oamenilor de pe
acest  Pământ,  și  prin faptul  acesta,  de asemenea,
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viața veșnică a sufletului vostru. Acesta este singurul
lucru pe care eu îl cer de la voi acum, ca răsplată
pentru iubirea pe care Eu i-am dat-o liderului vostru
loial.
[6] Și când, după câteva zile voi veți ajunge în Tir și
Sidon,  atunci  încercați  să-l  întâlniți  pe  vechiul
guvernator  suprem  al  orașului,  pe  care  voi  de
asemenea, îl știți. Spuneți-i  ce s-a întâmplat cu voi
aici  și  trimiteți-i  salutările  Mele. Apoi  el  vă  va
dezvălui multe lucruri despre Mine, pentru că el Mă
cunoaște pe Mine deja încă din copilăria Mea și Mă
iubește mai mult decât viața lui.
[7]  Veți  întâlni,  de  asemenea,  acolo  un  tânăr
minunat. El vă va da multă înțelepciune înaltă, dacă
îi acordați atenție. (Acesta este Rafael, care a rămas
din timp în timp vizibil la palatul lui Cyrenius).
[8] Și acum fiți fericiți și veseli, și gândiți-vă la Mine
în numele lui Iehova al iudeilor, atunci veți fi scutiți
de  orice  necaz,  în  ce  privește  trupul  și  sufletul
vostru."
[9]  Apoi  Eu  am  părăsit  perșii,  după  ce  ei  Mi-au
promis foarte sincer că vor respecta tot ceea ce Eu
le-am cerut lor în cuvinte iubitoare, și  acest lucru,
evident, numai pentru marele beneficiu al vieții lor.
[10] Traducătorul și cel vindecat ne-au escortat pe
Mine și pe hangiu să sala noastră de mese mai mică
nostru, și ei Mi-a mulțumit din nou pentru dragostea
și  mila,  care le-a fost  arătată de Dumnezeu, după
cum s-au exprimat ei.
[11] Dar Eu le-am răspuns: "De ce vorbiți aici despre
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o iubire și milă arătată vouă? Nu știți că numai regii
Pământului distribuie acestea după cum le place?"
[12]  Traducătorul  a  spus:  "O,  prieten  drag,  nu
vorbesc despre mila unui rege. Cea mai mare milă a
unui rege, pe care el, în aroganța lui, o va da din
când în când unui favorit orb al tronului, nu este nici
o picătură de rouă, comparativ cu toată marea milă
pe care Tu ne-ai arătat-o. Tu, prietene, cu calitatea
ta divină ești mai mult decât toți regii mândrii de pe
Pământ,  care  cred  a  fi  puternici. Deoarece  prin
cuvântul   și  voia  Ta  Tu  poți  da  înapoi  sănătatea
completă a unei persoane bolnave, dar atunci când
regii se îmbolnăvesc, ei nu se pot ajuta singuri, să nu
mai  vorbim  de  o  altă  persoană  bolnavă. Ei  cu
siguranță pot răni  și  ucide,  dar  a vindeca răniți  și
chiar să trezească morții la viață din nou, aceasta, ei
nu pot face. Acesta este motivul pentru care cea mai
mare  milă  a unui  rege pentru  o  persoană  nu  are
valoare de a fi menționată în comparație cu această
milă adevărată pe care Tu ne-ai arătat-o, pentru că
mila  Ta  a  mers  împreună  cu  dragostea  și
compasiunea Ta adevărată, dar mila unui rege este
precedată, de obicei, de cea mai mare mândrie și de
disprețul interior pentru omenirea săracă. Vai de cel
care a primit o milă mare de la un rege, pentru că
dacă  el,  apoi  nu  se  va  târî  întotdeauna  înaintea
regelui ca un vierme ascultător, mila lui va deveni
cea mai mare nenorocire a sa. De aceea noi nu am
dorit niciodată mila unui rege, dar de la Tine noi Te
rugăm să nu ne părăsești cu mila Ta adevărată."
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[13] Eu am spus: "Dacă acesta este sentimentul din
inima ta, atunci, de asemenea mila Mea pe care tu ai
recunoscut-o  niciodată  nu  va  mai  fi  vreodată
despărțită de tine.  Cine stă în dragostea Mea prin
dragostea  lui,  în  el  va  fi,  de  asemenea dragostea
Mea prin dragostea lui pentru Mine, și astfel și mila
Mea care constă doar din dragostea Mea."
[14] Cei 2 mi-au mulțumit încă o dată pentru această
promisiune, s-au plecat profund înaintea Mea și au
mers înapoi pe deplin încurajați la tovarășii lor, care
au fost foarte uimiți de arta Mea de vindecare.
 

Capitolul 113 Domnul părăsește Kana  
[1]  Atunci  când cei  2 li  s-au alăturat,  ei  au vorbit
mult despre Mine și-au dat părerea lor, dar ceea ce a
fost cel mai izbitor pentru unul dintre ei a fost lipsa
Mea de egoism.
[2]  Și  traducătorul  a  spus:  "Prieteni,  cel  ce  poate
face totul ca acel Doctor minunat, nu are nevoie de
comorile  lumii,  din  moment  ce  El  posedă  prin
calitățile  Sale  divine  comori  nesfârșit  cu  mult  mai
nobile. Și  acesta  a  fost  o  bine-cunoscută  calitate
tipică  a  tuturor  oamenilor  cu  adevărat  mari  și
înțelepți  de pe Pământ  că ei  disprețuiesc  bunurile
perisabile ale acestei lumi. Așa că noi nu ar trebui să
fim  surprinși  aici,  atunci  când  acest  Om  de
asemenea,  nu  are  nici  o  iubire  pentru  comorile
acestei lumi. Eu, de asemenea, nu aș avea dacă aș
poseda calitățile  sale  cu  adevărat  divine. Cu toate
acestea,  hangiu  nostru,  care,  de  fapt,  a  fost
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întotdeauna foarte bun și corect - și, în primul rând,
datorită lui am putut să ajungem să-l cunoaștem pe
doctorul minunat - ar trebui să fie răsplătit de noi în
locul acelui Doctor, care extrem de altruist."
[3]  Ei  au  fost  toți  de  acord  cu  aceasta,  și  au
determinat o cantitate de 10 de pound de aur și 100
de  pound  de  argint  peste  suma  de  tratament
normală, și anume monezi de argint 2 pe persoană,
inclusiv  serviciul  a personalului  și  al  animalelor  de
povară.
[4] Caravana rămas doar până după amiază și și-a
continuat apoi călătoria într-o stare de spirit veselă
și plină de cele mai bune așteptări pentru locurile în
care ei aveau de făcut afaceri.
[5] Eu i-am spus hangiului: "Am stat cu tine de ceva
timp acum,  ceea  ce  a  fost  roditor  pentru  Mine  și
pentru tine. În locul Meu, tu vei fi mult binecuvântat
de  către  persani. De  aceea,  amintește-ți,  de
asemenea,  în  Numele  Meu  de  cei  care  sunt  cu
adevărat săraci, așa cum ai făcut întotdeauna fără
mijloace pământești speciale, atunci binecuvântarea
mea nu te va părăsi.
[6]  Când preoții  locali  te  vor  întreba,  după apusul
soarelui ce fel de persoane ai primit, poți menționa
numele Meu, și când vă vor întreba ce am spus Eu și
ce  am  făcut,  atunci  spune-le:  "Nimic,  dar  lucruri
bune." Când  ei  îți  vor  pune  mai  multe  întrebări,
atunci  nu  intru  în  detalii,  deoarece  acest  tip  de
oameni adulteri nu merită să aibă parte în Împărăția
lui Dumnezeu. Păstrează acestea pentru tine, pentru
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casa  ta  și  pentru  cei  săraci  cu  spiritul. Cu  o
oportunitate bună,  tu le poți  proclama Evanghelia,
pe care Eu ți-am încredințat-o, atunci în acest mod
tu vei hrăni perfect în Numele Meu pe cei care sunt
flămânzi, potoli setea celor însetați, îmbrăca pe cei
goi și elibera pe cei care sunt închiși, prin care tu vei
găsi mai târziu, în cealaltă viață în Împărăția Mea, o
mare răsplată.
[7]  Dar  Eu  voi  pleca  acum  imediat  cu  ucenicii
Mei. Așa  că  nu  pregăti  o  masă  de  prânz  pentru
noi. Nu spune persanilor  imediat  ce Eu am plecat,
dar când te vor întreba despre Mine, spune-le că Eu
am plecat  în  altă  parte  pentru  a  vindeca  oamenii
bolnavi. Încotro, aceasta tu nu poți să le spui, pentru
că Eu, de asemenea, nu îți voi spune pentru că Eu
am motivele Mele pentru aceasta. Acum fă ceea ce
Ți-am  spus. Eu  voi  rămâne  activ  cu  tine,  cu
binecuvântarea Mea completă, precum și cu toți cei
care acționează în conformitate cu învățătura Mea,
care cred în Mine și care iubesc pe Tatăl care este în
Mine mai presus de toate."
[8] După ce am spus aceasta hangiului, el a vrut să
cheme  întreaga  sa  familie  pentru  a  primi
binecuvântarea  Mea  și  să-Mi  mulțumească  pentru
vindecare.
[9] Dar Eu nu am permis aceasta și am spus: "Cum o
dată întregului popor din Israel a fost binecuvântat
prin Avraam, tot așa este și familia ta binecuvântată
prin  tine.  Așadar,  lasă  aceasta. Ar  provoca  doar
senzație inutilă."
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[10] Atunci când hangiul auzit ce am spus Eu, el a
fost  complet  mulțumit,  Mi-a  mulțumit  încă  o  dată
pentru tot, și Eu am dat ucenicilor un semn să plece.
[11] Foarte liniștiți noi am ieșit imediat afara printr-o
ușă  din  spate,  astfel  încât  să  nu  provocăm  o
senzație, și am călătorit repede pe o cărare spre Kis.
 

Capitolul 114 DOMNUL ÎN KIS LA LACUL DIN
GALILEEA. Domnul îl întâlnește pe Philopold  

[1]  Când  noi  am  părăsit  Kana  era  încă  o  oră  și
jumătate înainte de prânz, și pentru că noi din când
în când am folosit modul nostru de a călători rapid
am ajuns exact la amiază, la lacul Galileii, nu prea
departe marea vamă, în care Matei al nostru a fost
înainte un scrib în serviciul romanilor. De acolo, de
asemenea, nu era prea departe de Kis, și, după cum
se știe, era acolo de asemenea vamă mare.
[2] Când noi am ajuns la lac, ne-am așezat jos, ne-
am odihnit timp de o oră și ne-am uitat la valurile
care  se  mișcau  puternic. Și  ucenicii  au  vrut  să
meargă la pescuit.
[3]  Petru  a zis:  "Păcat  că  nu  avem  nici  o  plasă
acum. Altfel am putea face rapid o captură bună."
[4]  Eu am spus: "Voi nu vă gândiți la Sabat astăzi?
Cel,  care  este  flămând  poate  pescui  într-o  zi  de
Sabat, dacă cu o zi înainte el nu a fost în măsură să
dobândească o provizie, dar dacă nu este necesar,
fiecare iudeu trebuie să păstreze vechea lege, astfel
încât cei mici să nu-i facă o ofensă.
[5]  A  face  bine,  de  asemenea,  într-o  zi  de  Sabat,
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aceasta  este  învățătura  și  voia  Mea,  dar  să  prinzi
pește în lac într-o zi  de Sabat,  fără necesitate, nu
este corect, nici conform legii, nici în conformitate cu
învățătura Mea. Așadar, lăsați dorința voastră pentru
pescuit. Eu v-am făcut pescari de oameni, și atunci
când  timpul  vostru  va  veni  în  curând,  voi,  de
asemenea vă putea să lucrați în zilele de Sabat."
[6] În timp ce eu vorbeam așa, câțiva grecii au venit
care se uitau la noi de la o anumită distanță. Ei au
ghicit între ei cine eram noi.
[7]  Unii  dintre ei  au  spus: "Aceștia  sunt  pescari
iudei care își sărbătoresc azi Sabatul lor."
[8] Dar  alții  au spus: "Ei, de asemenea ar putea fi
greci, pentru noi, de asemenea putem vedea greci
printre ei care nu trebuie să sărbătorească Sabatul
iudeilor  dacă  ei  nu  doresc  să  facă  acest  lucru  di
voința lor liberă."
[9] Apoi ei au prins curaj și au venit la noi.
[10] Când ei au venit aproape de noi, unul dintre ei
ne-a întrebat de o dată: "Ce faceți de fapt aici, într-o
zi de Sabat în care cei mai mulți iudei, sunt de obicei
reuniți într-o sinagogă sau alta? Sau poate sunteți,
greci? Atunci  de ce sunt  mai  mulți  dintre  voi  care
poartă haine iudaice?"
[11]  Eu  am  spus: "Toate  acest  lucruri  nu  sunt  o
preocupare pentru voi, pentru că voi nu sunteți încă
copți  pentru  a  auzi  de  la  Mine  cuvintele  vieții,  și
astfel Eu nu voi vorbi mult cu voi.
[12] Voi sunteți slujitori ai lui Kisjona  (De aici mai
departe,  Lorber  scrie  "Kisjona"  și  nu  mai  scrie
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"Kisjonah")  din  Kis.  Mergeți,  prin  urmare,  înaintea
noastră în Kis și spuneți-i lui Kisjona că Domnul cu
ucenicii Săi va veni la el. Atunci Kisjona vă va spune
cu siguranță cine suntem. Puteți pleca acum, și nu
ne mai deranjați, în odihna și meditația noastră."
[13] Apoi grecii s-au speriat, ne-au lăsat repede și au
continuat drumul lor în grabă.
[14]  Când ei  au ieșit  din vederea noastră,  noi,  de
asemenea, ne-am ridicat și am mers mai departe de-
a  lungul  țărmului. După aproximativ  2  ore  noi  am
ajuns în apropiere de satul Kis. Acum noi am părăsit
țărmul  și  am mers  pe  drumul  mare  pe  care,  la  o
anumită distanță de noi, mergea un om care era fost
într-o gândire profundă. El nu a observat, de loc că
noi  ne  apropiam  de  el  și  și-a  continuat  mersul
lui. Numai după ce Eu am ajuns foarte aproape de el,
s-a  uitat  în  jurul  lui  și  era  considerabil  de  speriat
când a observat că noi, care eram mulți, eram atât
de aproape de el.
[15]  Eu însumi  M-am  adresat  Lui  și  i-am  zis:
"Philopold,  nu Mă recunoști?  Și,  încă de dimineața
devreme tu nu te-ai gândit la nimic altceva decât la
Mine în inima ta."
[16] Acum Philopold s-a uitat la Mine foarte surprins,
iar  de  fericire  M-a  îmbrățișat. La  început,  el  abia
putea vorbi, dar dragostea și prietenia Mea i-a dat
imediat curajul necesar, și am vorbit timp de o oră
între noi despre multe lucruri. Ucenicii s-au bucurat
foarte mult despre aceasta, și atunci când Philopold
acum  complet  fericit  i-a  întrebat  pe  ei  despre
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lucrurile  pe  care  Eu  le-am  spus,  ei  i-au  dat  o
mărturie adevărată.
[17] Noi am rămas mai mult de 1 oră pe locul unde
Eu l-am trezit pe Philopold din visul lui. El a venit cu
întrebări noi în mod continuu noi să Mă întrebe, la
care Eu cu bucurie i-am răspuns. Și  noi  am fi  stat
mai mult în acel loc, dacă prietenul Kisjona, care a
primit mesajul de la greci despre venirea Mea, nu s-
ar fi grăbit la Mine cu brațele deschise, cu câțiva din
prietenii lui.
[18] Este evident că Eu l-am făcut pe Kisjona foarte
fericit cu acea vizita neașteptată, și, astfel, nu este
necesar  să  se  dea  o  descriere  mai  detaliată  a
aceasta. Pe  scurt,  am plecat  la  fața  locului  și  am
mers  foarte  veseli  și  fericiți  la  casa  mare  a
prietenului nostru, în timp ce era încă mai mult de 1
oră înainte de apus, și Kisjona a poruncit slujitorilor
lui  imediat  să  se  îngrijească  de  o  masă  de  seară
excelentă.
[19]  În  acest  timp,  de  asemenea,  mama  trupului
meu trăia în Kis, împreună cu Joel, un fiu al lui Iosif,
într-o casă pe care Kisjona a aranjat-o pentru ea. Și
Kisjona M-a întrebat dacă el a trebuit să o informeze
de prezența Mea.
[20]  Dar  Eu i-am spus:  "Lasă  aceasta  pentru
moment, pentru Eu Însumi voi merge la ea în seara
aceasta, cu tine și cu Ioan și Iacov, și o vom aduce,
împreună cu prietenii ei în acest loc pentru masa de
seară.  Dar,  pentru  moment,  să  ni  se  aducă  ceva
pâine  și  vin,  pentru  că  discipolii  mei  sunt  deja

~ 509 ~



înfometați și însetați."
[21]  Acest  lucru a fost  făcut  imediat  și  noi  ne-am
întărit  în  timp  ce  Eu  an  descris  multe  dintre
călătoriile Mele și a rezultatele lor.
[22] Kisjona, prietenul său și, de asemenea, copiii săi
au  fost  foarte  surprinși  de  ceea  ce  s-a  realizat  în
călătoriile mele.
[23] Philopold al nostru a spus în permanență: "Da,
mare este Domnul, Leul lui Iuda, și plin de slavă este
numele  Lui.  Numai  Domnul  poate  face  astfel  de
lucruri. Adevărul din Ceruri din gura Ta, proclamat la
oamenilor și dovedit prin minuni, care sunt posibile
doar lui Dumnezeu, poate converti bine pietrele și să
le facă să vadă."
[24]  Ei  toți  au  lăudat  declarația  lui  Philopold,  și
Kisjona a  zis  ucenicilor  Mei,  care  de  asemenea
lăudau foarte mult cuvintele lui Philopold: "Da, dragi
prieteni, Philopold este învățătorul nostru, al tuturor.
El a făcut multe lucruri clare pentru noi, care nouă
ne păreau un mister,  în ciuda tuturor lucrurilor pe
care noi înșine le-am auzit și le-am văzut. De aceea,
el este, de asemenea, prietenul nostru cel mai iubit
și cel mai onorat, și va fi întotdeauna."
[25]  Eu  I-am spus: "Acesta este și motivul pentru
care eu vi l-am dat vouă și l-am luminat, și voi veți
face bine dacă, în numele Meu, îl veți ține pe acest
om înțelept din Kane în Samaria. În viitor el va fi în
continuare  capabil  de  a  efectua  lucruri  mai  mari
decât până acum."
[26] În cursul acestor conversații, Petru a zis către
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Mine: "Doamne, noi când am părăsit Kana astăzi, Tu
mai întâi ai binecuvântat persanii și, de asemenea,
hangiul și toată casa lui în cuvânt și faptă, dar, cel
puțin în exterior, Tu păreai să-i fi uitat pe cei 4 indo-
iudei, deși ei au făcut o călătorie lungă pentru Tine."
[27] Eu am spus: "De ce te preocupă aceasta? Când
noi  am  plecat,  ei  nu  erau  prezenți,  deoarece  au
plecat  să  viziteze  sinagoga. Dar  totuși,  Eu  cât  se
poate de minunat le-am oferit aceasta. Ei au părăsit
Kana astăzi, după masa de prânz și vor ajunge aici,
într-o 1 oră, iar apoi presupusa ta nepăsare ar putea
fi  încă  corectată. Prin  urmare,  poți  fi  complet
liniștit. În plus, în ceea ce privește întoarcerea lor, ei
au  fost  mai  mult  decât  suficient  aprovizionați  cu
toate  de  hangiu  și  de  perși. Și  toate  acestea  prin
grija Mea ascunsă, și aceasta este mult mai valoros
decât un rămas bun exterior."
[28] Petru a fost  mulțumit  cu aceasta,  și  toți  s-au
bucurat  că,  de  asemenea,  vor  putea  vedea  acea
familie in Kis, vorbi cu ei și să-i trateze bine.
[29] Kisjona chiar a vrut imediat să trimită soli la ei
și M-a rugat să-i descriu cum arătau. Aceasta eu i-
am spus, împreună cu observația că ei vor veni pe 4
catâri care le-au fost dați acestora de către hangiu
pentru a le face călătoria lor spre casă mai ușoară.
[30] Cu această descriere, Kisjona a trimis 2 soli pe
calea  pe  care  i-am  arătat-o,  pentru  a-i  întâlni,
împreună cu instrucțiunea că nu vor accepta nici o
plată taxei  de vamă de la această familie. Imediat
mesagerii  au  plecat  pe  drumul  indicat  pentru  a-i
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întâlni pe cei 4, care, după o oră au sosit în condiții
de siguranță și sănătoși în Kis, lucru de care Kisjona,
Philopold, ucenicii  Mei și  de asemenea, toți  ceilalți
prieteni ai lui Kisjona s-au bucurat foarte mult.
 

Capitolul 115 Țara de indo-iudeilor
[1] Cei 4 au venit la noi în sala mare, și atunci când
M-au văzut, ei imediat a căzut la picioarele Mele de
bucurie și iubire, și Mi-au mulțumit cu lacrimi în ochi
pentru toate binecuvântările mari și faptele bune pe
care le-a dat dragostea Mea pentru ei. Dar Eu le-am
spus să se ridice și să ia loc la masa noastră și să se
întărească cu pâine și vin, ceea ce ei, de asemenea
au făcut.
[2]  Kisjona și  Philopold  al  nostru s-au informat  de
îndată cu privire la patria lor, și au întrebat cum ar
putea ajunge acolo.
[3]  Bărbatul a spus foarte prietenos: "Țara noastră
este foarte departe de aici și voi ați căuta-o în zadar,
pentru că înainte de a putea ajunge la acei munți
foarte mari  trebuie să traversați  o mulțime de alți
munți mari, datorită a 4 mari râuri pe care trebuie să
le lăsați în urma voastră, cu scopul de a ajunge la
acei munți care cu adevărat înconjoară țara noastră
mare  în  toate  părțile,  atât  de  mult  încât  nici  un
vultur nu poate merge peste vârfurile munților care
se  înalță  mai  sus  de  toți  norii.  Ați  putea,  de
asemenea să vă apropiați de munții din țara noastră
trecând prin  zonele  joase  dacă nu ar  exista râuri,
peste care oamenii  încă nu au construit  poduri,  și
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anume nu peste ultimele 3. Numai Eufratul are un fel
de pod în locul în care acesta este încă îngust, dar
celelalte  râuri  nu vor  avea,  probabil,  nici  unul. Cel
puțin,  noi  nu  știm de  nici  unul  –  de  asemenea și
pentru  că  noi  nu  am explorat  cursul  râurilor  prea
departe. Apoi, când ați ajuns la un astfel de râu, ar
trebui să-l urmați pentru o lungă perioadă de timp,
până aproape la sursa acestuia, în scopul de a trece
peste el. Și aceasta,  prietenii mei, face drumul țării
noastre dificil și lung și este nevoie de o mulțime de
timp.
[4] Și dacă voi în cele din urmă, după multe necazuri
și disconfort, vă apropiați de țara noastră, atunci voi
încă mai puteți rătăci în jurul valorii  timp de 1 an,
sau încă mult mai mult timp, în timp ce încă nu se
poate găsi o intrare. Numai Domnul știe aceasta, și
cel  căruia  Spiritul  Domnului  vrea să-i  dezvăluie. Și
astfel, nimeni nu a fost în măsură să ne descopere
până acum, indiferent de cât de mulți  oameni pot
exista  pe  marele  Pământ. Și  aceasta  datorită
protecției  lui  Iehova. Cu  toate  acestea,  dacă  noi
vrem,  noi  înșine  putem  merge  la  oamenii  care
trăiesc în zonele joase, de asemenea, pentru ca din
când în când să facem schimb cu ei. Dar ei nu pot
veni la noi, cu excepția cazului în care noi înșine i-
am lua la noi, ceea ce noi nu facem și nu vom face
niciodată.
[5]  Și  astfel,  țara  noastră  este  de  asemenea  un
secret pe Pământ, și Tu, Doamne și Stăpâne, îl vei
proteja,  de asemenea cu milă de acum înainte,  în
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așa fel  încât să nu fie descoperit  vreodată de nici
unul dintre toți dușmanii fără de Dumnezeu, iar noi
nu vom șovăi niciodată în credința noastră din cele
mai vechi timpuri."
[6]  Eu am spus:  "Păstrați  iubirea  Mea,  atunci
aceasta vă va ține pe voi și țara voastră. Dar, astfel
încât  voi  să  știți,  de  asemenea,  în  ce  fel  de  țară
locuiți, Eu vă voi spune. Deci, ascultați-Mă.
[7] Iată, țara voastră este vechiul Eden unde Adam și
Eva  au  fost  creați,  dar  pe  care  au  trebuit  să-l
părăsească, după păcat, și până când voi ați venit
acolo, nu a fost niciodată descoperit sau locuit de o
ființă  umană. Și  astfel  nu  va  fi,  de  asemenea
descoperite în viitor, de nimeni, dacă veți persevera
în dragostea Mea."
[8]  După  explicația  Mea,  a  existat  o  adevărată
bucurie, iar cei 4 au început să plângă din bucurie
pură.
[9] Dar Eu i-am calmat și am zis: "Nu vă imaginați
nimic din cauza aceasta, pentru că solul este sol, și
pământul  rămâne  pământ. De  acum încolo,  nu  va
mai  fi  Eden pământesc,  ci  doar  un  Eden în  inima
omului. Prin urmare, voi toți, străduiți-vă doar pentru
faptul acesta, și protejați-vă împotriva dușmanului al
cărui nume este "mentalitatea lumească", pentru că
acesta  este  sursa  tuturor  viciilor  și  al  declinului
întregii fericiri umane."
[10] Ei  toți  au fost  de acord cu mine și  au lăudat
înțelepciunea lui Dumnezeu din Mine.
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Capitolul 116 Masa plină de bucurie cu Kisjona 
[1] Apoi  Eu  i-am spus lui  Kisjona: "Prietene, acum
noi  vom merge  la  Maria.  Fie  ca  cei  pe  care  i-am
menționat mai devreme să meargă cu noi.
[2] Noi ne-am ridicat și am mers la Maria.
[3]  Când  noi  am  ajuns  la  ea,  ea  a  fost  foarte
fericită. Cu  toate  acestea,  ea  nu  a  putut  ocoli  să
menționeze  nevoia  ei  despre  un  mare  necaz  și
despre grijile mari, pe care de multe ori ea le-a avut
de îndurat din cauza Mea.
[4] Eu am liniștit-o și i-am spus: "Dacă  tu ști deja de
la  concepția  Mea de ce  am venit  Eu în  trup,  prin
trupul tău în această lume, atunci cum mai poți încă
să îți faci griji în continuare dacă Eu fac voia Tatălui
care este în Ceruri? Dar vino cu noi acum, cu toți cei
care sunt cu tine. În casa prietenului nostru, vei auzi
multe  lucruri  despre  ceea  ce  am făcut  Eu  printre
oameni."
[5] Atunci Maria s-a ridicat, împreună cu prietenii ei
și Joel, iar ea M-a urmat, însoțită de Iacov și Ioan pe
care ea i-a întrebat tot felul de lucruri pe drum, care
i-au oferit informațiile cele mai reconfortante.
[6] Acum noi am intrat în casa lui Kisjona, în care
între timp sala mare de mese mare, și în ea marea
masă,  au  fost  decorate  regește,  și  toți  au  fost
surprinși că personalul lui Kisjona a fost capabili să
facă acest lucru într-un timp așa scurt.
[7]  Maria a  fost  deosebit  de  mulțumită  de  faptul
acesta,  și  ea  M-a  întrebat:  "Fiule,  cum  îți  place
această  atenție  specială a  lui  Kisjona  prietenul
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nostru drag?"
[8]  Eu i-am  spus: "Eu  simt  o  mare  bucurie  doar
pentru inima lui, care este pură, bună și nobilă, iar
strălucirea aurului, argintului și a pietrelor prețioase
nu are nici o valoare pentru Mine. Dar, pentru că îi
face plăcere acestui prieten al Meu să Mă onoreze în
acest mod, bucuria lui de asemenea nu ar trebui să îi
fie luată."
[9] Maria a fost complet de acord cu aceste cuvinte
ale  Mele. Mâncarea  și  vinul  deja  ne  așteptau  pe
masă, și  astfel  noi  ne-am așezat într-o stare bună
ordine la masă și am mâncat și am băut.
[10] Maria era așezată la dreapta Mea și la stânga
Mea Joel.  Direct  la  partea dreaptă  a  Mariei  stătea
Kisjona, Philopold, Iacov și Ioan, și la stânga Mea cei
4  indo-iudei. După  aceștia  stăteau  prieteni  lui
Kisjona și prietenii Mariei, și apoi toți ucenicii Mei. Și
astfel,  după  cum am  spus  deja,  marea  masă  era
așezată în cea mai bună ordine.
[11] În primul rând erau peștii nobili din lacul Galileii
bine pregătiți din care Eu am mâncat câțiva, precum
și  Maria,  care  era  experimentată  în  pregătirea
peștelui  și  a  lăudat  extrem  buna  pregătire  a
peștilor. Dar erau și niște pui prăjiți, 2 miei grași și
un  vițel  complet,  bine  pregătiți  puși  pe  masă,  și
fructe din tipul cel mai bun, de care ucenicii și, de
asemenea, alți invitați într-adevăr s-au bucurat. Dar
Eu am ales doar peștii, deși Maria a gândit că ar fi
trebuit să gust un pic din toate.
[12]  Dar  Eu i-am spus:  "Toată lumea ar  trebui  să
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mănânce  tot  ceea  ce  stomacul  lui  are  nevoie.  Eu
Însumi M-am săturat cu pești, iar trupul Meu nu are
nevoie  de  mai  mult  în  această  lume. Dar  nu-Mi
acorda  atenție  Mie,  și  mănâncă  tot  ceea  ce  este
gustos pentru tine."
[13] Atunci Maria a luat din nou un pește cu Mine și
l-am mâncat cu pâine și niște vin. Cei 4 străini s-au
bucurat  cu  adevărat  de  gustul  a  toate,  precum și
ucenicii Mei. Numai ucenicii lui Ioan care au călătorit
cu Mine a făcut la fel ca Mine.
[14]  În  cele  din  urmă  Kisjona  însuși  Mi-a  spus:
"Doamne  și  Învățătorule,  de  ce  Tu  iei  de  fapt  de
asemenea, ceva din celelalte alimente? Tu știi că tot
ce am eu este proaspăt, curat și pregătit excelent."
[15]  Eu I-am spus: "Dragul Meu prieten, nu îți face
griji despre Mine. Este suficient că Eu am grijă de voi
toți și de veghez. Fii bucuros acum, din moment ce
Eu încă  merg vizibil  printre  voi. În  curând va veni
timpul  când  Eu  voi  fi  în  mijlocul  vostru,  doar  în
spiritul credinței și iubiri și atunci voi nu veți mai fi
așa de veseli și fericiți pe acest pământ și va trebui
să  îndurați  multe  lucruri  din  cauza  numelui
Meu. Acum  toată  Împărăția  lui  Dumnezeu  este  în
Mine și cu voi, dar atunci voi va trebui să o căutați,
să  o  găsiți  și  să  o  păstrați  în  voi  înșivă. Deci,  fiți
fericiți  și  veseli. Eu  am  mâncat  doar  pești  acum,
deoarece aceștia sunt mai presus de toate similari
omenirii prezente în ceea ce privește discernământul
lor. În  Mine  ei  trebuie  să  vină  la  viață,  la  viața
spirituală și la lumina ei."
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[16] Unul dintre prietenii de Kisjona a spus: "Dar
Doamne și Învățătorule, cum pot fi peștii comparați
cu oamenii? Eu presupun că un pește este și rămâne
cel mai prost dintre toate animalele. Un vierme care
se târăște prin pământ pare deja să aibă inteligență
mai multă decât peștele cel mai nobil."
[17] Eu am spus:  "Deși  tu nu greșești  complet  în
aceasta, dar totuși,  oamenii  sunt în cea mai mare
parte acum mai proști decât peștii în apă.
[18] Dacă doriți să aveți o captură abundentă acum,
atunci  veți  pescui  noaptea  la  lumina  torțelor. Din
aceasta voi puteți concluziona - cel puțin din punct
de vedere natural - că peștii cu siguranță nu evită
lumina, deoarece acestea se adună în cantități mari
în loculul în care aceștia percep o lumină.
[19] Eu sunt Lumina întregii luminii și Eu sunt viața
întregii vieți. Dar priviți acum la oameni, atunci veți
fi surprinși de numărul mic al celor care înoată spre
Mine cu credință și dragoste, în apa mentalității lor
lumești  și  se  lasă  să  fie  capturați  de  Mine  în
Împărăția lui Dumnezeu. De aceea Eu compar numai
acei  oameni  puțini  cu  peștii  -  mâncarea  Mea
preferată - Cine Mă recunoaște ca adevărata Lumină
a lumii și ca Soarele Cerului, înoată spre Mine și se
lasă să fie capturat pentru viața veșnică. Ai înțeles
această imagine?"
[20] Prietenul a spus: "Da, Doamne și Învățătorule,
acum eu înțeleg aceasta, și Tu faci mereu lucruri în
conformitate  cu  ordinea  Ta  neschimbată,  ceea  ce
este, de asemenea, o evanghelie pentru toată lumea
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care  are  mai  mult  posibilitatea  de  a  Te  examina
decât avem noi. Dar, totuși, un puternic spirit trezit
este cu siguranță necesar pentru a înțelege o astfel
de Evanghelie."
[21]  Eu  i-am  spus: "Totul  se  poate  ușor  și  cu
siguranță  realiza  dacă  mijloacele  potrivite  sunt  la
îndemână,  și  care  sunt,  de  asemenea,  folosite  în
mod corect. Astfel, de asemenea, omul poate rapid
și  ușor  trezi  complet  spiritul  din  el,  dacă  el  are
mijloacele corecte pentru aceasta, și pe care le va
folosi,  de  asemenea,  în  mod  corect. Și  acest  mod
corect  chiar  este  iubirea adevărată,  pură și  activă
pentru  Dumnezeu  și,  prin  urmare,  de  asemenea,
pentru aproapele.
[22] Cu toate acestea, cel care vrea să-L iubească pe
Dumnezeu, trebuie mai întâi să creadă că este un
Dumnezeu care există, care, din moment ce El Însuși
este  Dragostea  completă,  este  temelia  veșnică,
inițială a tuturor lucrurilor din întregul infinit.
[23]  Cum  poate  omul  ajunge  la  o  astfel  de
credință? Cea mai sigură cale este prin intermediul
revelației, prin ascultarea cuvântul lui Dumnezeu și
prin cunoașterea voinței Iubirii veșnice.
[24]  Dacă  omul  vrea  să  cunoască  acea  voință,  el
trebuie  să  facă  întreaga  lui  voință  complet
subordonată voinței iubirii veșnice și celei mai mari
înțelepciuni din Dumnezeu și trebuie să permită să
fie digerat de voința lui Dumnezeu ca o masă bine
pregătită, la fel ca acești pești. Apoi, el va fi complet
pătruns de Spiritul lui Dumnezeu, și din faptul acesta
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el  va  apărea  ca  o  nouă ființă  creată  pentru  viața
veșnică.
[25] Oricine realizează aceasta pentru sine, trezește
în  el,  prin  folosirea  mijloacelor  potrivite  în  mod
corect, spiritul vieții și înțelepciunii, și apoi el va găsi
de asemenea, o evanghelie bine înțeleasă în natura
Pământului și a tuturor creaturilor pe el, precum și în
lună, soare și stele.
[26] Dacă tu prietene, vrei să fie complet trezit  în
spirit, atunci urmează sfatul Meu. Atunci, curând tot
ceea ce pare acum încă îngrijorător și în unele locuri
îndoielnic pentru tine, va deveni clar."
[27]  Atunci  Maria  a  zis: "Fiul  meu,  ce  mare
învățătură  ai  dat  Tu  deja  oamenilor  din  ținuturile
externe,  dar  Tu  totuși  ai  gândit  puține  despre
oamenii de acasă de aici."
[28]  Eu  am spus: "Maria,  nu a fost Eu printre voi,
oamenii de acasă încă din copilărie Mea până la 30
de ani? Nu v-am învățat Eu foarte des despre Mine,
confirmând de asemenea, cuvintele Mele, cu tot felul
de semne? Nu am venit Eu de asemenea, în Nazaret
mai târziu, și nu am învățat Eu acolo și nu am făcut
semne? Dar ce au spus oamenii orbi de acasă și din
jurul Nazaretului?
[29] Uite, au zis ei: "De unde are El are o astfel de
înțelepciune? Cu  siguranță,  acesta  este  fiul
tâmplarului pe care noi Îl știm. Cum poate un profet
să vină din el?"
[30] Și,  vezi,  pentru că acesta este modul în care
oamenii  de  acasă  au  gândit  despre  Mine,  M-au
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judecat și  de asemenea nu M-au crezut Eu nu am
stat  acolo,  cu  oamenii  de  acasă,  ci  am  mers  în
părțile  străine. Pentru  că  aceasta  este  ceea ce  Eu
am spus la acea vreme, și Eu încă o spun din nou: un
profet nu este niciodată mai puțin apreciat decât în 
patria  lui,  și  cu  atât  mai  puțin  în  locul  unde  și-a
petrecut copilăria.
[31]  Dar,  printre  acei  oameni  de  acasă  care  au
crezut în Mine, ei încă sunt cu Mine, și vor rămâne,
de asemenea, cu Mine peste tot. Dar în Nazaret Eu
Însumi nu voi mai învăța sau efectua semne. Ucenicii
Mei vor face acest lucru mai târziu, în numele Meu.
[32] Cu toate acestea, pentru voi, Eu am avut deja
grijă, pentru acest timp și pentru eternitate. Când Eu
mă voi întoarce de unde am venit, voi pregăti o casă
pentru voi toți, în care veșnic nu veți mai fi chinuiți
de griji  inutile sau stres, pentru că unde voi fi  eu,
acolo, veți fi voi cu Mine - dacă nu vă lăsați prinși de
lume."
[33] La aceste cuvinte ale Mele, Maria nu a mai spus
nimic, dar ci a păstrat în inima ei.

Capitolul 117 Slujitorii templului din Ierusalim
în căutarea Domnului

[1] Apoi  un slujitor  a intrat în sală și i-a spus lui
Kisjona: "Câțiva slujitori ai templului din Ierusalim au
ajuns aici și ei cere cazare. Ce trebuie să facem?"
[2] Atunci când Kisjona al nostru a auzit aceasta, el
a fost ostil și a spus: "Ah, nu ești niciodată în pace, zi
sau  noapte,  din  cauza  acestor  oameni  care  sunt
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extrem de deranjanți  pentru mine.  Ei  nu au nimic
altceva de făcut decât să călătorească dintr-un loc în
altul  pentru  a  deranja  oamenii  cu  mândria  lor,
încrederea  lor  exagerată  și  prin  lăcomia  lor
insațiabilă,  de  multe  ori  într-un  mod  greu  de
suportat. Doamne și Învățătorule nu ai Tu o furtună
teribilă, care poate alunga acești oaspeți enervanți
într-un alt loc?"
[3] Eu i-am spus: "Nu îți face griji cu privire la acei 5
slujitori ai templului, și îi poți găzdui. Dacă doresc să
vină aici la noi, atunci nu îi refuza, pentru că Eu, și
noi  toți,  nu ne temem de ei. Dă-le  ceea ce îți  vor
cere, astfel încât aceștia să nu aibă nici un motiv să
vorbească de rău de noi. Ei nu Mă cunosc, și noi vom
discuta în curând câteva lucruri cu ei despre Mine. Ei
trebuie să audă adevărul."
[4]  Atunci  când  Kisjona  a  auzit  ce-am  spus,  el  a
devenit  mai  dispus și  i-a  spus slujitorului  să-i  lase
înăuntru,  să  le  dea de  cazare  și  să-i  servească în
funcție de dorința lor.
[5] Atunci slujitorul a ieșit afară și a le-a spus ceea
ce i-a spus stăpânul său.
[6]  Auzind  asta,  slujitorii  templului  au  devenit
morocănoși  și  au întrebat slujitorul  ce fel  de lucru
important lucru avea hangiul de făcut în casa pentru
a uita ceea ce el datora preoților lui Dumnezeu.
[7]  Slujitorul a  spus:  "Există  deja  un  număr
considerabil  de  oaspeți  în  han,  printre  care  sunt
greci, iar hangiul trebuie să dea cinstea celor care au
venit primii, și el nu îi putea aștepta pe cei care nu
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știa dacă vor veni. Pe scurt, din moment ce hangiul
este un cetățean roman nu face nici o diferență între
clienți. Cel căruia nu-i place aceasta, poate căuta un
alt  han. Dar,  dacă voi  doriți  să stați  aici,  veți  fi  în
mod rezonabil serviți în funcție de nevoile voastre."
[8]  Atunci un  fariseu a  spus  foarte  morocănos:
"Bine,  bine,  simpatizant  al  romanilor  și  slujitor  al
stăpânului tău roman al unui han-vamă, doar du-ne
în marea cameră de oaspeți."
[9] Atunci slujitorul i-a adus la noi în marea cameră
de oaspeți, unde o masă a fost așezată pentru ei, în
cealaltă parte a camerei.
[10] Când au intrat în camera de oaspeți, Kisjona s-a
ridicat oricum, i-a salutat și i-a adus la masa care a
fost așezată pentru ei.
[11] După ce s-au așezat ei l-au întrebat pe prietenul
nostru, cine eram noi de fapt.
[12]  Kisjona a  spus:  "Eu  fac  muncă  de  poliție
romană aici.  Este suficient  pentru mine să cunosc
oaspeții,  iar  în  ceea  ce-i  privește  pe  romani  eu
trebuie să garantez onestitatea lor. Dar, dacă doriți
să faceți  cunoștință cu acești  oaspeți  buni  ai  mei,
atunci îndreptați-vă spre ei."
[13]  Când slujitorii  templului  au auzit  un astfel  de
răspuns de la Kisjona, ei nu au mai întrebat nimic și
au lăsat să li se dea pâine, vin și pești, pentru că ei
erau  deja  flămânzi  și  însetați,  pentru  că  ei  au
călătorit pe o zi de Sabat, și încă de la răsărit ei nu
au  mâncat  sau  băut  nimic  din  cauza
oamenilor. Acasă cu toate acestea, Sabatul de lună
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nouă nu i-ar fi îngrijorat deloc.
[14] Aici  Maria  Mi-a spus cu o anumită îngrijorare:
"Fiul meu iubit Isus, eu sper că acești cei mai mari
dușmani ai Tăi nu Te vor recunoaște, pentru că în
Nazaret eu am avut de îndurat multe cuvinte rele și
judecăți de la șeful local, din cauza Ta, și eu în mod
special am venit în acest loc singuratic pentru a fi
lăsată în pace de către șef și adepții săi. Aceștia de
acolo  cu  siguranță  au  călătorit,  în  țara  noastră
pentru a cere informații despre Tine și faptele Tale. 2
dintre  ei  îmi  par  foarte  familiari,  și  i-am văzut  în
Nazaret de câteva ori din cauza Ta."
[15] Eu i-am spus: "Nu îți faceți griji, deloc indiferent
dacă ei Mă vor recunoaște personal sau nu. Acest tip
Mă va recunoaște pe Mine doar în Spirit atunci când
voi  efectua  o  judecată  asupra  lor. Dar  atunci
recunoașterea lor  va  veni  prea târziu  și  va  aduce
completa  lor  cădere. Dar  acum  să  mâncăm  și  să
bem, pentru că noi avem încă mulți pești, pâine și
vin."
[16] Cu aceasta, Maria a fost reasigurată din nou și a
luat ceva mai multă mâncare și băutură.
[17] Când slujitorii templului și-au umplut burțile lor
mari,  cei  2  farisei  au părăsit  masa lor  și  au venit
foarte insolenți la noi.
[18]  Unul  dintre  ei,  care  era  un  scrib  și  de
asemenea  șef  ne-a spus:  "Voi  cu  siguranță  veți
aproba ca noi,  slujitorii  lui  Dumnezeu, să venim la
voi după vechiul obicei, cu scopul de a auzi vești de
la  voi.  Fiecare  dintre  voi  desigur,  poate  vedea
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imediat cine și ce suntem, dar noi de asemenea, am
dori să știm de unde ați venit și ce trebuie să faceți
și realizați aici."
[19]  Acum  Eu am  spus: "Deși  cererea  voastră
pentru  noi  este  extrem  de  arogantă,  care  pune
deoparte toate bunele maniere, noi totuși am dori să
ne conformăm cu aceasta, dacă ne spuneți mai întâi
ce  v-a  forțat  să  faceți  o  călătorie,  chiar  și  într-un
Sabat de lună nouă, din moment ce voi ați fi socotit
aceasta  ca  pe  un  păcat  mare,  abia  iertat  pentru
fiecare iudeu în parte, dacă el nu ar fi cumpărat o
scutire de la voi  pentru o sumă mare de bani.  Ce
motiv  enorm  de  important  aveți  pentru  a  încălca
Sabatul? Spuneți-ne mai întâi aceasta, atunci noi vă
vom spune,  de  asemenea  ceva  mai  multe  despre
noi."
[20] Scribul care a fost cumva atins în sentimentele
sale, a  spus: "Prietene,  suntem  preoți,  și  în
conformitate  cu  decretul  divin  noi,  de  asemenea,
într-o zi de Sabat avem dreptul deplin de a acționa în
numele templului din Ierusalim, pentru că noi înșine
suntem de fapt legea vie a lui Moise. În plus, nu ar fi
necunoscut  pentru  voi  că  un  anumit  Nazarinean,
care pretinde a fi Mesia cel promis și care persecută
astfel templul,  a stabilit  deja de ceva timp o nouă
sectă, și prin semnele Sale, El înșală oamenii, mari și
mici, și îi întoarce de la noi. Noi am primit din nou un
raport că El acționează o dată pe aici, apoi acolo și El
învață, face semne cu totul excepționale, și peste tot
El pune oamenii împotriva templului. Și de aceea noi

~ 525 ~



am fost nevoiți  să folosim Sabatul,  în conformitate
cu decretul divin din templu, pentru a afla unde stă
acel seducător de oameni și ce face. Acum voi știți
de ce noi am făcut o călătorie, de asemenea, într-o
zi  de  Sabat,  și,  astfel,  voi  ne  puteți  spune,  de
asemenea, nouă acum de unde ați venit și ce motiv
aveți  pentru  călătoria  voastră. Pentru  că,  voi
evident, sunteți de asemenea, călători, lucru pe care
îl  putem  spune  după  fețele  și  mâinile  voastre
tăbăcite."
[21]  Eu am spus:  "Și  ce  trebuie  să  faceți  cu
Nazarineanul, dacă l-ați găsit pe undeva?"
[22] Scribul a spus: "Ce trebuie să facem? În primul
rând să-L examinăm, apoi să îl prindem și apoi să Îl
ducem în justiție."
[23] Kisjona a spus: "Așa și în continuare nimic? Voi
știți, de fapt, că de asemenea, Nazarineanul este un
prieten al romanilor, și că, de asemenea, neamurile
cred în El? Voi știți că El vindecă toți oamenii bolnavi
prin  puterea  voinței  Lui,  că  El poruncește
elementelor și trezește morții? Dacă toți oamenii îl
recunosc în El pe Mesia cel promis și Îl  iubesc și-L
onorează,  atunci  de  ce  nu  și  voi? Sunteți  voi,
probabil, mai înțelepți decât El și mai puternici decât
voința Lui?"
[24] Scribul a spus: "Ești tu, probabil, de asemenea,
deja fermecat de acel Nazarinean?"
[25]  Kisjona a spus: "Desigur, nu eu, pentru că eu
am devenit  doar  înțelept  prin El,  pentru că numai
prin El eu am ajuns să cunosc adevărul și viața. Dar
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voi  sunteți  fermecați  de  lăcomia  insațiabilă  și  de
aroganța voastră, și  sunteți  orbi  și  surzi. Asta este
motivul  pentru  care,  voi  nu-L  recunoașteți  pe
Nazarinean, și în neputința voastră Îl prigoniți pe Cel
care este atotputernic.
[26] Deși El este cel mai răbdător și tolerant, și El
poate suporta o mulțime de lucruri de la voi, numai
un interval foarte scurt de timp, a mai rămas înainte
ca răbdarea Lui cu voi să ia un sfârșit. Acel timpul va
fi  foarte  curând  terminat,  iar  apoi,  vai  de  voi,
încăpățânați persecutori al celui mai mare prieten al
oamenilor. Atunci,  judecata  se  va  răsfrânge  peste
voi,  din  care  cu  ceva  timp  în  urmă  voi  ați  văzut
semnele cele mai neînșelătoare în timpul nopții pe
cer. Eu, Kisjona, acum un roman, care nu se teme de
voi, vă spun acest lucru foarte direct."
[27] Atunci, cei 2 Fariseii au fost foarte surprinși, și
scribul a  spus:  "Ei  bine,  acum,  tu  ai  putea  avea
dreptate. Tu poți vorbi cu ușurință despre valoarea,
demnitatea și  caracterul  Nazarineanului,  pentru că
tu cu siguranță Îl cunoști personal și, probabil, ai fost
în  contact  cu  El  de  mai  multe  ori. Dar  noi  nu-L
cunoaștem  deloc,  și  până  acum  nu  am  fost  în
contact cu El. Ceea ce știm despre El, știm doar prin
spionii  care  au  fost  trimiși  la  El,  și  de  peste  tot
rapoartele sunt exact același despre faptul că El a
fost  întotdeauna  foarte  ostil  în  ceea  ce  privește
templu. Dar  spune-ne  unde-L  putem  găsi,  atunci
vom vorbi cu El noi înșine, Îl vom testa și vom vedea
ce fel de persoană este."

~ 527 ~



[28] Kisjona a spus: "Voi mințiți când spuneți că nu-
l cunoașteți personal, pentru că eu însumi știu sigur
că el a învățat în mod repetat oamenii din Ierusalim,
și a confirmat de asemenea învățătura Sa, prin pure
semne  divine.  La  acea  vreme,  neamurile  s-au
convertit, dar voi slujitorii templului ați luat pietre și
ați vrut să aruncați în El. Dacă acest lucru este așa,
atunci  cum  puteți  spune  că  nu-l  cunoașteți
personal?"
[29] Cei 2 au spus: "Noi am auzit despre aceasta cu
siguranță  atunci  când  ne-am  întors  acasă  din
Damasc unde am avut  de  lucru,  iar  de  aceea noi
niciodată  nu  am  avut  posibilitatea  de-L  cunoaște
personal pe atât de celebrul, iar în templu extrem de
infamul,  Nazarinean.  Dar,  deoarece  călătoriile
noastre ne-au făcut cu siguranță mai mult călători în
lume și mai inteligenți, comparativ cu toți cei care în
mod  constant  stau  în  templu,  marele  consiliu  din
templu ne-a ales repede ca spionii cei mai potriviți
pentru  a  întreba  despre  Nazarinean  -  în  schimbul
unei bune recompense - și  să trimitem imediat un
raport  la  templu  despre  unde  stă  El  și  activitățile
Sale. În aceste condiții, cu siguranță dificile noi am
fost  trimiși  deja  de  mai  multe  ori  de  către
templu. Noi am ajuns de câteva ori chiar în Nazaret
și am cunoscut acolo pe mama și frații Lui, dar pe
Acela  pe  care  L-am  căutat  nu  L-am  văzut  până
acum. Deci, noi nu am spus un neadevăr atunci când
am spus că nu-l cunoaștem personal și nu am fost
niciodată în măsură să fim în contact cu El.

~ 528 ~



[30]  Deci,  spune-ne  unde  Îl  putem întâlni,  auzi  și
vedea pe El, atunci vom putea să spune în funcție de
experiența noastră în ce măsură marile acuzații ale
templului împotriva Lui sunt adevărate sau false și
rău inventate. Noi suntem  scribi și știm tot ce este
scris în profeți  despre venirea lui Mesia. De aceea,
noi nu acceptăm o învățătură nouă atât de ușor ca
oamenii care sunt în majoritate lipsiți de experiența
în Scriptură și care sunt deja foarte grav răsfățați de
neamuri."
[31] Acum, Eu am spus din nou: "Dar a cui este vina
că oamenii sunt atât de prost instruiți în Scriptură?
Uite, aceasta este vina voastră. Voi rețineți Cuvântul
lui Dumnezeu de la oameni, și în loc de acesta voi îi
chinuiți  pe  oameni  cu  normele  voastre  pe  care
oamenii  trebuie  să  accepte  ca  și  Cuvânt  al  lui
Dumnezeu. Este atunci de mirare că oamenii caută
și,  de asemenea, găsesc o protecție față de voi la
neamuri?
[32] Acum, dacă Dumnezeu a împlinit  promisiunea
Sa, și unsul Lui învață acum din nou cuvântul pur și
face minuni prin puterea sa, cum au făcut proorocii,
este aceasta împotriva templului - dacă templul ar fi
calea  care  trebuie  să  fie  în  conformitate  cu
normele? Dacă  tu  ești  scrib,  atunci  determină  tu
pentru  tine  cât  de  departe  a  îndepărtat  templul
cuvântul pur al lui Dumnezeu, prin acțiunile sale.
[33]  Eu  vă  spun:  Neamurile  sunt  acum  mult  mai
aproape de tronul lui  Dumnezeu decât templul,  cu
normele sale  extrem de egoiste  și  arogante. Unde
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este acum vechea Arcă a legământului,  unde este
întotdeauna  verdele  toiag  al  lui  Aaron,  unde  este
mana  și  unde  este  pâinea  arătată  care  a  fost
mâncată de molii deja cu o lungă perioadă de timp
în urmă?
[34] Cu toate acestea voi încă arătați în continuare
astfel de lucruri oamenilor și țineți discursuri lungi cu
privire  la  acestea,  dar  în  sinele  vostru  interior  voi
spuneți cu voce tare: "Noi înșelăm oamenii și suntem
nevoiți să îi înșelăm, astfel încât să nu se ridice, să
ne covârșească și să ne distrugă."
[35] Uite, acesta este, de asemenea, atunci cel mai
important  motiv  pentru  care  persecutați  cu  zel
aprins pe Acela care este trimis în această lume de
către Dumnezeu, și vă temeți de El și Îl urâți pe El,
chiar mai mult decât moartea, care nu vă va cruța."
 

Capitolul 118 Conversația dintre slujitorii
templului și Domnul

[1] Scribul a  spus:  "Prietene,  de  unde  știi  toate
acestea?"
[2] Eu am spus: "Tu tocmai ai spus că ești  un foarte
experimentat călător în lume. Dar unde este scris că
unul dintre noi nu este, de asemenea, un călător în
lume  foarte  experimentat? Cât  de  des  voi  nu  ați
arătat  pentru  bani  întreaga  instituție  a  templului
pentru străini? Cum ar  putea fi  faptul  acesta ținut
tăcut?
[3]  În trecut,  numai în caz de necesitate extremă,
marelui preot i se permitea să intre în locul cel mai

~ 530 ~



sfânt, iar acest lucru, de obicei,  doar de două, cel
mult 4 ori pe an. Și acum, pentru bani, locul cel mai
sfânt a devenit o cameră de spectacol pentru străini,
și  tot  felul  de  afaceri  sunt  efectuate  în  templu,  și
marea înșelăciune este comisă, ceea ce este acum
cunoscut de toată lumea. Deci, cum poți fi surprins
dacă,  de  asemenea,  unul  dintre  noi  știe  despre
aceasta, și că Unsul lui Dumnezeu știe complet clar
despre toate acele profanări și înșelăciuni?
[4] Este templul, care este acum criticată din gura
adevărată a lui Dumnezeu, încă la fel ca în timpul
Salomon? Oh,  nu,  deloc. Casa  veche,  sacră  de
rugăciune a devenit o groapă cu jefuitori și un abis al
criminalilor.
[5]  Iată,  aceasta  este  starea  templului,  după  cum
știe toată lumea, și pentru Acel uns al lui Dumnezeu,
nu este deloc necesar să mai vorbească oamenilor
despre evlavia voastră pentru a face templul suspect
și a-l degrada. Și toți oamenii mai buni știu despre
aceasta deja de o lungă perioadă de timp, și ei se
plâng  amarnic  despre  aceasta  unsului  lui
Dumnezeu. Dacă aceasta este situația, tu crezi că El
o va lăuda și îi va respinge pe cei care se vaită și
plâng? Nu,  cu  adevărat  nu. El,  care  este  cel  mai
drept dintre cei drepți, nu va face niciodată veșnic
aceasta.
[6] Dacă voi veți întâlni pe acel Nazarinean pe care Îl
urâți atât de mult, și El vă v-ar spune exact ceea ce
v-am spus Eu acum, atunci ce i-ați răspunde?"
[7] Scribul a  spus:  "Da,  prietene,  dacă  cineva
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trebuie să stea cu adevărul, atunci puține ar putea
să se răspundă în favoarea templului. Singurul lucru
pe care cu toate acestea cineva ar trebui să îl ia în
considerare, este faptul că nu noi și nici o mulțime
dintre noi, nu sunt cei care au schimbat și deformat
normele  vechi,  bune  și  adevărate  din  templu  așa
cum acestea sunt modificate și deformate acum, ci
deja de o lungă perioadă de timp doar liderii, șefii și
cei  mai  puternici  din  templu. Ce  putem  face  noi
subordonații, cu excepția de a ne conforma cu ceea
ce templul, în care noi trăim, ne prescrie? Noi ne-am
făcut lupi tineri, și trebuie să urlăm împreună cu lupii
bătrâni pentru a nu fi sfâșiați și mâncați de ei.
[8] A învăța adevărul pur și, de asemenea, a acționa
în  conformitate  cu  el  ar  fi  cel  mai  bine,  cel  mai
frumos și cel mai minunat în rândul oamenilor de pe
Pământ. Dar  ce  se  poate  face  dacă  de  dragul
adevărului, toate persecuțiile imaginabile, pedepsele
și  chiar  moartea  pe  cruce  poate  fi  aplicată? Dacă
condiția este de așa natură, atunci trebuie să devii
un  persecutor  al  adevărului,  cu  scopul  de  a  trăi,
pentru că, fără a fi voit aceasta, trebuie să trăiești în
lume.
[9]  Dar  Dumnezeu  este  atotputernic  și,  de
asemenea, extrem de înțelept. Încă de la început El
a aranjat totul bine și cu înțelepciune. Atunci de ce a
permis  El  ca  după  ceva  timp  oamenii,  care  cu
siguranță  sunt  ființele  Lui  create  cele  mai
remarcabile, să se scufunde acum atât de profund
din puritatea și demnitatea lor originală?
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[10]  Dacă  unsul  Acela  este  atât  de  puternic  în
cuvânt,  voință  și  acțiune,  și  toate  elementele  se
supun Lui, atunci cu toată puterea și tăria pe care El
o  posedă  trebuie  să  fie  în  măsură  să  acționeze
împotriva  indisciplinei  actuale  a  templului  și  să-l
distrugă complet."
[11] Eu am spus: "Tu ești un scrib și tu raționalizezi
despre  lucrurile  și  aranjamentele  divine  chiar  mai
întunecat  decât  o  persoană  oarbă  despre  culorile
care devin vizibile ochiului prin lumină.
[12] Desigur, omul nu a fost pus în această lume prin
propria  lui  voință  ci  prin  cea  a  Dumnezeului
Atotputernic.  Cu  toate  acestea,  Dumnezeu,  ca
eterna și cea mai pură iubire însăși, este extrem de
bun și înțelept, și El știe de ce El a creat omul și l-a
pus în această lume doar pentru o perioadă scurtă
de timp pentru testarea și consolidarea voinței libere
care i-a fost dată să lui.
[13]  Pentru  ca  omul  să  fie  conștient  de  ce  a  fost
creat și pus în această lume, Dumnezeu a revelat cu
fidelitate toate acestea pentru el în toate vremurile
și  i-a dat de asemenea, lui  astfel  de legi  de viață
pentru a ajunge fără greșească la obiectivul care i-a
fost pus înainte dacă el ar păstra aceste legi, ceea
ce este foarte bine posibil.
[14]  Dar  când a  făcut  Dumnezeu omului  vreodată
poruncă  de  a  face  totul  posibil  pentru  utilizarea
abuzivă a voinței sale libere și să-și facă rău el însuși
prin aceasta?
[15] Dacă Dumnezeu are cele mai perfecte, cele mai
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bune intenții cu omul, și anume să-i dea libertatea
veșnică,  și,  astfel,  similar  cu  El,  existenței  vieții
plăcute fericite, atunci de ce omul lipsit de putere se
opune acestei intenții nobile a Domnului - în timp ce
el, nu-i poate interzice Domnului etern să creeze - și
acest lucru într-o manieră în care ca și cum el este
stăpân peste voința foarte înțeleaptă și bună al lui
Iehova? Dacă voi simțiți în voi că trebuie să trăiți în
această lume, atunci de ce nu simțiți, de asemenea,
cu o inimă recunoscătoare de ce Dumnezeu v-a pus
în această lume, din moment ce El cu credincioșie v-
a descoperit vouă voia Sa?
[16] Acum, dacă omul simte ce fel de rău și-a făcut
lui  însuși  prin  încăpățânarea  lui  mândră  împotriva
voinței revelate și bine cunoscute a lui Dumnezeu, și
dacă  Dumnezeu  a  venit  acum  El  Însuși  conform
predicției  Sale  în  Fiul  Omului  în  adevăr  deplin  la
omenirea degenerată pentru a o ghida și a o aduce
pe vechea cale a vieții cu toată dragostea și cea mai
mare  răbdare  -  pe  care  El  le  dovedește  prin
învățătura  Sa și  faptele  Sale  –  atunci  voi  de ce  Îl
detestați  și  nu  vreți  să  vă  lăsați  voi  înșivă  să  fiți
ajutați de El?
[17]  Aceasta  nu  este  cu  siguranță  vina  lui
Dumnezeu,  ci  doar  a  voastră  înșivă,  prin  lăcomia
voastră  insațiabilă  și   pofta  voastră  cu  adevărat
satanică  de  putere  -  chiar  și  asupra  lui
Dumnezeu. Da, dacă Dumnezeu ar fi  la fel de dur,
lipsit de iubire și pe deplin nerăbdător ca și voi, El nu
ar  fi  făcut  doar  un  definit  sfârșit  al  templului  și
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slujitorilor  săi  răi,  ci,  de  asemenea,  acestui  întreg
Pământ. Dar  El  suportă  orbirea  și  răutatea  ei
rezultată, și vă sfătuiește pe toți să vă întoarceți pe
calea luminată a vieții.
[18] Dar voi nu vreți aceasta și persistați nu numai în
viciile  voastre  vechi  de  tot  felul,  ci  voi  chiar  le
creșteți de la o zi la alta, și pe Dumnezeu Însuși, care
vrea să vă ajute acum, Îl prigoniți, într-un mod care
poate  fi  observat  clar  și  recunoscut  de  toată
lumea. Este  Dumnezeu,  poate,  de  asemenea,  de
vină,  că  voi  dezgustați  dragostea  Lui  veșnică  și
adevărul, pe care voi doriți să-L pedepsiți în orbirea
și răutatea voastră?
[19] Da, da, prin legile voastre de falsitate voi veți
bate  în  cuie  pe  cruce  adevărul  etern. Dar  apoi
măsura răutății și durității voastre va deveni plină, și
apoi  judecata  va  veni  peste  voi  și  vă  va  oferi
recompensa pe care voi înșivă ați doriți să o primiți
de la Dumnezeu datorită răutății voastre, și pe care
El,  din cauza dragostei Lui,  răbdări și  milei, încă o
reține de la voi până acum, pentru că El nu a pus nici
un suflet, nici măcar acela al unuia dintre preoții răi,
de dragul distrugerii în această lume.
[20]  Iată,  acesta  este  modul  în  care  noi  toți
gândim. De ce voi nu gândiți,  de asemenea, la fel,
complet în adevărata ordine a vieții din Dumnezeu?"
[21]  Scribul nu  mai  știa  ce  ar  putea  obiecta  la
cuvintele  Mele.  După  un  timp el  a  spus:  "Da,  da,
Prietene,  Tu  cu  siguranță  ești  un  galilean  din
naștere, și Tu pari a fi foarte impresionat de celebrul
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Nazarinean. Tu  ai  desigur  total  dreptate,  dar  ce
putem face noi, noi care suntem dependenți de tot
felul de legi lumești?
[22] Dacă noi părăsim templul, va trebui să căutăm
peste  tot  pentru  traiul  nostru  necesar  la  fel  ca
păsările,  și  dacă vom sta în templu noi trebuie să
tolerăm regulile și preceptele sale, și noi trebuie, cel
puțin de dragul aparențelor, să facem ceea ce ni se
poruncește să  facem. Profeții  au  făcut  întotdeauna
cu  siguranță  voia  lui  Dumnezeu,  pe  care  ei  o
cunoșteau foarte bine, dar viața lor în această lume
nu  a  fost  cu  siguranță  lăudabilă,  și  în  afară  de
aceasta, viața lor pe acest Pământ de cele mai multe
ori s-a terminat cu tot felul de persecuții dure.
[23] Dacă viața omului, chiar și în condițiile cele mai
fericite de viață, este deja de multe ori mai rea decât
a unei păsări din cer, atunci cum va arăta fericirea
pământească a acelor oameni care sunt disprețuiți și
persecutați de către oamenii din lume?"
[24] Eu am spus: "Întotdeauna arată extrem de bine
fericirea vieții pentru cei care sunt entuziasmați de
Dumnezeu, pentru că ei știu în ei înșiși de ce au fost
puși în această lume. Și dacă ei suferă, ei știu foarte
clar de ce. De asemenea, ei nu se tem de moartea
trupului, deoarece aceștia deja au simțit și văzut în
toată claritatea viața veșnică a sufletului în ei înșiși,
și  în  această viață,  de asemenea,  puterea și  tăria
Spiritului lui Dumnezeu din ei prin care ei au viața
veșnică și înțelepciunea divină.
[25] Dar, pe de altă parte, ce are omul în cel care-l
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ghiftuiește în toate plăcerile lumești? Despre ce este
el în cele din urmă conștient? De moarte, după care
nici o viață nu vrea să-i apară. Și, în cele din urmă
disperarea  este  partea  lui. Ce  înseamnă  de  fapt
suferința  pământească  a  unei  persoane  care  este
entuziasmată  de  Dumnezeu  față  de  fericita  lui
separare  de  această  lume,  și  ce  înseamnă  foarte
scurta  viață  bună  a  unei  persoane  lumești
comparată  cu  nefericita  lui  separare  din  această
lume? Acum compară tu însuți, care dintre aceste 2
persoane din lume este cea mai fericită.
[26]  Ce are de fapt  de pierdut omul,  care posedă
înțelepciunea de la Dumnezeu, atunci când el este
disprețuit  de  nebunii  și  orbii  lumești,  și  este
persecutat într-un fel sau altul, și în cele din urmă
este chiar ucis? El nu numai că nu pierde nimic, dar
câștigă prin acesta, deoarece, prin răbdarea lui, el
tot mai mult și mai mult va fi strâns legat de Spiritul
lui Dumnezeu, și, astfel, el devine mai conștient în el
însuși cu adevărat de fericita viață veșnică.
[27]  Dar  ce  câștigă  oamenii  lumești  care
disprețuiesc și persecută persoana înțeleaptă care a
primit  înțelepciunea  sa  de  la  Dumnezeu? Moartea
veșnică  și  judecata  sa. Dacă  templul  nu  vă  poate
oferi nimic mai bun decât satisfacția trupului vostru -
dacă voi serviți scopurilor sale malefice – atunci voi
sunteți  cu  adevărat  oameni  foarte  jalnici,  și  unui
cerșetor orb din stradă îi este mai bine decât vouă."
[28] Când cei 2 au auzit acest lucru de la Mine, ei au
fost chiar mai surprinși, și nici unul dintre cei 2 nu
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știa acum ce să-Mi răspundă.
[29]  Scribul a lăudat inteligența Mea, Mi-a spus că
am avut dreptate în toate și  Mi-a spus în cele din
urmă: "Prietene, voi ține o seară sfat cu ceilalți,  și
rezultatul  acestea  va  fi  cu  siguranță  că  noi  vom
renunța  în  întregime  la  persecuția  Nazarineanului,
dar noi vom încerca, totuși, să facem cunoștință cu
El personal. Și ceea ce El ne va îndruma, noi vom
face. Pentru  că  de  la  Tine  noi  am  gustat  acum
înțelepciunea  Lui  cu  adevărat  divină  și  noi  acum
suntem  deja  oameni  complet  diferiți. Ce  fel  de
impresie vă face El atunci asupra noastră. Mâine noi
vom continua acest lucru."
[30]  Atunci  cei  2  au zi  la  revedere,  s-au întors  la
masa lor și au mers în curând la odihnă. Noi am stat
totuși mai bine de o oră trezi și a vorbit unul cu altul
despre acești persecutori ai Mei. Și Kisjona și Maria
au fost foarte bucuroși că acești slujitori din templu
nu M-au recunoscut, și că și-au schimbat părerea lor.
[31] Când fariseii au intrat în dormitorul lor, ei foarte
serios au deliberat cu privire la ceea ce ei ar trebui
să facă în viitor. Și toți au fost de acord că ar trebui
să se întâlnească cu Mine undeva și să se lase să fie
sfătuiți de Mine cu privire la ce direcție ar trebuit să
ia viața lor în viitor.
[32]  Acum  noi,  de  asemenea,  am  mers  la
odihnească,  dar  nu  într-un  dormitor  separat  -  cu
excepția Mariei pentru care Kisjona au avut o grijă
specială -, dar așa cum era adesea cazul, am stat la
masa noastră, care a fost desigur curățată mai întâi.
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Capitolul 119 Domnul îi cheamă pe cei 3

Arhangheli Mihail, Gabriel și Rafael 
[1] Dis de dimineață, care a fost foarte pură, noi ne-
am ridicat din bunele noastre scaune de odihnă și
am  plecat  afară,  mai  exact  la  malul  lacului  din
apropiere. Kisjona, Philopold și, de asemenea, cei 4
indo-iudei au fost cu noi. Maria a rămas încă în casă
să se odihnească, și, însoțită de Joel, ea a venit doar
atunci când soarele aproape a răsărit.
[2] Cu o astfel de ocazie Eu i-am spus: "Din moment
ce Eu nu voi mai merge fizic în acest loc deloc în
acest  moment  al  vieții  Mele  pământești, voi  veți
vedea cu ochii voștri fiind împlinit ceea ce este scris
despre  Mine:"  Și  veți  vedea  îngerii  suindu-se  și
coborând între Cer și Pământ, și ei Îl vor sluji pe el."
[3] Ucenicii Mei au văzut deja acest lucru de multe
ori,  dar  aici  Eu  mai  presus  de  toate  las  să  se
întâmple de dragul celor 4 indo-iudei.
[4] Primul Eu l-am chemat, în spirit pe Mihael, care,
ca un fulger clar a coborât din cer vizibil pe Pământ,
astfel încât aceștia toți au fost foarte speriați. Mihael
a stat înaintea Mea în toată măreția sa, strălucind
mai  puternic  decât  soarele,  și  nimeni  nu  putea
suporta în afară de Mine strălucirea luminii sale.
[5]  Eu i-am spus lui: "Ioan, acoperă-te cu o umbră,
astfel  încât  prietenii  Mei  să  te  poată  vedea,
recunoaște și să vorbească cu tine."
[6]  Apoi,  el  s-a  acoperit  cu  o  umbră,  și  plin  de
dragoste și respect, el stătea înaintea Mea și a spus
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(Mihael): "Uitați, fraților, aceasta este Mielul care ia
departe de la voi păcatul lumii, și pregătește pentru
voi călea spre viața veșnică. Credeți în El și iubiți-L
mai presus de toate, pentru că El este foarte Eternul
Început și Eternul Sfârșit, Alfa și Omega, Cel dintâi și
Cel  de  pe  urmă,  în  afară  de  El  nu  este  alt
Dumnezeu."
[7] Când îngerul a rostit  aceste cuvinte cu o voce
foarte frumoasă, el s-a plecat adânc înaintea Mea și
a lăudat numele Meu.
[8]  Apoi,  de  asemenea,  toți  ceilalți  au  căzut  jos
înaintea Mea, și  M-au preamărit și  lăudat la fel  ca
îngerul.
[9] Eu le-am poruncit tuturor să se ridice și le-am
zis: "Fiți naturali, pentru că Eu sunt un om acum la
fel  ca  voi,  și  prin  credința  voastră  în  Mine  și  prin
dragostea voastră pentru Mine Eu sunt în voi, la fel
cum voi sunteți în Mine. Prin urmare, fiți naturali."
[10] Apoi toți s-au ridicat din nou, și Ioan a mers la
foștii săi ucenici și a vorbit cu ei despre lucrurile care
se vor întâmpla după Mine, cu iudeii și cu oamenii de
pe Pământ, din cauza necredinței lor, și el a rămas
întreaga zi cu noi în forma umană vizibilă a lui Ioan,
care a fost bine recunoscut de toți.
[11]  După  el  Eu  l-am  chemat  pe  arhanghelului
Gabriel. El a venit imediat, la fel ca Mihael-Ioan, dar
s-a  acoperit  el  însuși  direct  cu  o  umbră,  Mi-a  dat
onoarea și s-a dus direct la Maria și a vorbit cu ea
despre  misiunea  lui  cu  ea,  iar  ea  s-a  umplut  de
fericire  umilă  și  beatitudine. Apoi  Gabriel,  care  a

~ 540 ~



apărut în forma și persoana strămoșului lui Jared, a
mers, de asemenea, la ucenicii Mei și a vorbit cu ei
despre  vremurile  primilor  adamiți  și  despre
revelațiile acelui timp pentru copii din înălțime (A se
vedea "Casa Domnului" - volumele I, II și III.) și de
asemenea, și copiilor din lume. Și, de asemenea, el a
rămas vizibil cu noi până seara.
[12] După el l-am chemat pe Raphael. De asemenea,
el a apărut în mod direct, în același mod ca și primii
2, acoperit el însuși cu o umbră, Mi-a dat onoarea și
a mers la cei 4 indo-iudei sub forma și persoana lui
Enoh, și a vorbit foarte prietenos cu ei despre Mine,
și că el a fost cel care, la porunca Mea, i-a eliberat
din  robia  babiloniană  și  i-a  adus  țara,  în  care,  cu
excepția lui Adam și Eva, nu a fost locuită înainte de
către o ființă umană.
[13]  Fetița a  fost  foarte  surprinsă  de  figura  lui
Rafael și  a zis:  "O, mesager minunat din înălțimile
luminate ale  lui  Dumnezeu,  eu te-am văzut  și,  de
asemenea, am vorbit de multe ori în visele mele cu
tine, dar când am vrut să vorbesc despre aceasta cu
părinții mei nu au vrut să creadă și m-au numit un
visător  fantezist.  Dar  acum  ei  te  pot  vedea  în
persoană cu ochii lor, și acum vor crede cu siguranță
că eu am văzut deplina lumină adevărată în visele
mele."
[14] Și părinții M-au lăudat pentru că le-am o astfel
de fiică devotată.
[15] Acest eveniment al sosirii celor 3 îngeri a durat
timp de aproximativ o oră.
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[16]  Kisjona care era aproape complet  confuz de
bucurie, M-a întrebat: "Doamne și Învățătorule, câte
astfel de spirite trăiesc de fapt în Cerurile Tale?"
[17]  Eu i-am spus: "O dragul Meu prieten, numărul
de  astfel  de  spirite  în  Regatul  Meu este  nesfârșit,
pentru că ce ar fi un număr limitat pentru o eternă,
și, în Spiritul de iubire și de înțelepciune, infinită al
lui  Dumnezeu? Uită-te într-o  noapte clară la  stele,
care sunt nenumărate pentru tine – tu deja știi  ce
sunt  acestea. De  asemenea,  pe  acestea,  oamenii
sunt  procreați  și  născuți. Și  din ele,  de asemenea,
spirite sunt trezite pentru o viață veșnică și veșnică
activitate. Dacă tu însuți ai fi ca un spirit desăvârșit
în  Împărăția  Mea,  ai  vedea  totul  tu  însuți,  și  din
cauza aceasta, fericirea ta nu va mai avea niciodată
un sfârșit.
[18] Eu îți spun: nici un ochi a văzut vreodată, nici
urechea nu a auzit  și  nici  un organ de simț  nu a
simțit ceea ce îi așteaptă în Cer pe cei care iubesc
pe  Dumnezeu  mai  presus  de  toate  și  păzesc
poruncile Lui.
[19] Deși în viața omului, de la nașterea sa până la
lepădarea trupului său, el este afectat de o mulțime
de incidente fatale și de tot felul de suferințe, dar
dacă  el  trăiește  în  conformitate  cu  ordinea
cunoscută a lui Dumnezeu, și  prin faptul acesta el
primește  în  el  însuși,  deja  pe  acest  pământ,
conștientizarea  clară  a  vieții  despre  ceea  ce  îl
așteaptă  pe  el  în  cealaltă  viață,  adevărată,  el  va
suferi,  cu  toată  răbdarea  și  perseverența  toate
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aceste încercări atât de amare care îi sunt permise
lui  doar  ca să trezească Spiritul  lui  Dumnezeu din
sufletul său, și el va fi în plus foarte fericit.
[20] Luați un exemplu de la Mine. Eu știu ce fel de
suferință în scurt timp Mă așteaptă pe Mine pe acest
Pământ, dar dragostea Mea extrem de mare pentru
voi oamenii, da, pentru copii Mei, ușurează aceasta
pentru Mine. Lăsați,  de asemenea ca suferințele și
necazurile  voastre  multe  pe  care  voi,  copiii  Mei,
trebuie să le îndurați în această viață, de asemenea,
să fie ușurate de dragostea pentru Cel care locuiește
în Mine, apoi prin aceasta voi de asemenea, veți fi,
la fel ca Mine, fiți bine-temperați, plini de bucurie și
aveți o minte veselă.
[21] Iată, aceste 3 spirite-îngeri, care vor sta alături
de noi astăzi până la apusul soarelui, au trebuit să
îndure multe lucruri  pe acest  Pământ. Și  acum ele
sunt  extrem  de  fericite  și  ele  nu  vor  mai  trebui
niciodată  în  veșnicie  să  sufere  din  nou. Cu  toate
acestea,  este  cea  mai  mare  fericire  a  lor,  dacă
acestea pot oferi oamenilor de pe acest Pământ un
serviciu  real  de  dragoste  în  numele  Meu,  deși  în
afară  de  faptul  acesta,  ei  au  de  comandat  sori
nenumărați și globuri în spațiul fără sfârșit.
[22]  Astfel  voi,  de asemenea, arătați  iubire pentru
oameni  deja  acum  pe  acest  Pământ,  de  dragul
numelui  Meu,  atunci,  voi  de  asemenea,  vă  veți
bucura de o fericire mare, pentru că este o fericire
multă în a da decât a în a primi."
[23]  Atunci  când Kisjona a  auzit  aceasta  din  gura
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Mea el Mi-a mulțumit pentru această lecție și  Mi-a
promis cel mai fervent că mai presus de toate el va
lua cuvintele Mele foarte activ la inimă.
[24] Apoi un slujitor a venit din casă la noi, la malul
lacului  pentru a ne informa că masa de dimineață
era gata.
 

Capitolul 120 Părerea slujitorilor templului
despre cei 3 arhangheli

[1] Kisjona l-a întrebat pe slujitor ce făceau slujitorii
templului, care a sosit târziu cu o zi înainte.
[2] Slujitorul a răspuns: "Ei deja vă așteaptă în sală
pe tine și Domnul și Învățătorul, și ei doresc să te
întreb  unde  locuiește  El,  și,  de  asemenea,  pe
Domnul și Învățătorul Însuși, pe care ei nu Îl cunosc.
Ei de asemenea au căutat, informații cu noi, dar nu
au primit un răspuns, iar apoi nu ne-au mai întrebat
nimic mai departe."
[3] Kisjona lăudat slujitorii pentru aceasta, și  noi am
mers la masa de dimineață. Și, de asemenea cele 3
spirite era cu noi.
[4]  Atunci  când  noi  am  intrat  în  sală,  slujitorii
templului au venit să ne întâlnească imediat, ne-au
salutat  pe  Mine și  pe  Kisjona,  și  ei  au  vrut  să  se
informeze imediat unde stătea Nazarineanul.
[5] Dar  Kisjona a spus: "Acum este timpul pentru
masa de dimineață. După aceea vom vorbi despre
aceasta. Dar dacă voi nu veți fi prea orbi și surzi, cu
siguranță  veți  fi  capabili  să  concluzionați  din
cuvintele  noastre  unde  stă  marele  Domn  și

~ 544 ~



Învățător."
[6] Cu aceasta, slujitorii templului au fost mulțumiți,
și  noi  am  mers  să  ne  așezăm  în  bună  ordine  la
masă. Și acum, în așa fel încât Gabriel-Jared a venit
să stea lângă Maria, Mihai-Ioan în mijlocul ucenicilor
săi și Rafael-Enoh în mijlocul celor 4 indo-iudei. Noi
am început să mâncăm și să bem, și din nou străinii
au observat că cele 3 spirite mâncau de 10 ori mai
mult  ca un alt  oaspete de la masă. Mai  presus de
toate, slujitorii templului, care atent ne priveau de la
masa  lor,  au  observat  că  cei  3  aparent  tineri  au
putut mânca atât de mulți pești.
[7] Unul dintre ei nu a putut rezista să vină la masa
noastră și să-l întrebe pe Kisjona ce fel de tineri erau
fost de puteau mânca atât de mult și cu o viteză așa
mare.
[8]  Kisjona a spus: "Du-te și întreabă-i aceasta tu
însuți.  Sunt doar bucuros în special  de apetitul  lor
mare, pentru că pentru mine se dovedește faptul că
peștii sunt bine pregătiți, și, de asemenea, că vinul
meu  este  pur  și  bun,  precum  și  pâinea  mea  de
casă. Dar, așa cum am spus: întreabă-i mai mult pe
acești dragi tineri tu însuți."
[9]  Atunci  scribul  s-a  dus  la  Rafael  și  l-a  întrebat
copilul cărei țării era, și dacă toți cei din patria lui
erau așa mari mâncători.
[10]  Rafael a  spus:  "Mâncatul  nostru  v-a  atras
atenția - de ce venirea noastră nu v-a atras atenția?"
[11]  Scribul a  spus:  "Cum  putea  aceasta  să  ne
atragă atenția? Pentru că voi toți ați venit în această
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sală ca și ceilalți."
[12]  Rafael a spus: "Când noi am venit, tu erai pe
terasa de pe acoperiș și te uitai la lac atunci când un
fulger  foarte  luminos  a  coborât  rapid  din  cer  la
pământ  între  oamenii  care  stăteau  de-a  lungul
țărmului, și tu te-ai gândit: "Oh, aceștia trebuie fie
mari  păcătoși  pentru  Dumnezeu,  pentru  că
Dumnezeu a lăsat chiar și un fulger să cadă din cerul
cel mai clar în mijlocul lor într-un moment neobișnuit
al anului. Uite, cu acest prim fulger, de care tu ai fost
extrem de surprins și care într-adevăr te-a făcut să
începi  să  gândești,  acel  tânăr  a  venit,  care  este
acum foarte prietenos stând acolo  lângă o femeie
foarte onorabilă. Apoi, în curând un al 2-lea fulger a
coborât  din  cer  în  grupul  tău  de  presupuși  mari
păcătoși. Din nou, aceasta nu a făcut rău nimănui, și
tu  ai  spus:  "Dumnezeu  îi  mustră  pe  păcătoși." Și
uite, cu acest al 2-lea fulger a venit tânărul care stă
acolo între cei 7 oameni, care au fost ucenicii săi nu
cu mult timp în urmă. Și eu am venit cu fulgerul al 3-
lea.
[13] Deci, natura noastră este foc pur din Ceruri. Cu
toate acestea, focul poate mânca mai mult decât o
ființă umană, și, astfel, nu ar trebui să te surprindă
prea mult faptul că noi, 3 oaspeți, din ceruri, putem
mânca  mai  mult  decât  o  ființă  umană  slabă  din
această lume."
[14] Atunci când scribul a auzit aceasta din gura lui
Rafael, el nu știa ce ar trebui să răspundă la aceasta,
pentru că el credea că tânărul a vrut să râdă de el,
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pentru  că  el  nu  putea  crede  ceea  ce  i-a  spus
Rafael. Cu toate acestea, atunci când el s-a uitat mai
îndeaproape la cei 3, a mers din nou la tovarășii săi
și le-a spus ce a auzit despre cei 3 tineri.
[15] Unul dintre ei a spus: "Vom aștepta până când
compania prietenoasă a lui Kisjona va termina masa
de dimineață, apoi noi vom întreba serios unde stă
faimosul  Nazarinean.  Dacă  ei  doresc  să  ne  spună
aceasta, noi imediat vom călători spre acel loc unde
El  poate fi  găsit,  și  apoi  noi  vom întoarce spatele
acestor jumătate de romani, pentru care suntem un
ghimpe în trup (Literal: "un ghimpe în ochi").
[16] Dar un altul, a spus: "Este adevărat că tu ești
mai învățat în Scriptură decât vreunul dintre noi, dar
eu  cred  că  cu  vederea  mea  ascuțită  eu  am
descoperit mai mult decât tine. Eu sunt de părere că
celebrul Nazarinean este în acel grup.
[17] Iar unul dintre acești 3 tineri arata foarte bine
ca predicatorul din deșert, care, așa cum se spune, a
fost  decapitat  cu  aproximativ  2  ani  în  urmă  în
închisoarea lui Irod, ceea ce noi nu putem, desigur
știi atât de bine în timp și fapt, pentru că eram în
Damasc, la acel moment. Dar înainte de a ne duce la
acel oraș, eu l-am văzut în micul deșert de la Iordan,
unde el a învățat, iar pe cei care s-au convertit la el
i-a botezat cu apa râului, și le-a dat un nume nou
celor care au fost botezați de el.
[18] Desigur, el arăta mai bătrân în acel moment și
el era foarte slab, dar este de asemenea posibil ca el
să nu fi fost decapitat – cum umblă zvonul - și Irod ar
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fi  decapitat  un sclav care arata oarecum ca acest
botezător,  pentru  a  face  voia  Irodiadei,  și  l-ar  fi
eliberat  cu  ordinul  de  a  merge  cu  ucenicii  săi  în
haine  ciudate  la  neamuri. Acolo  trebuie  să  fi
renunțat la viața lui severă, să fi luat mâncare mai
bună și să arate aici, acum foarte tânăr.
[19] Dar dacă el este acolo, atunci Nazarineanul nu
va fi,  de asemenea, departe de El,  pentru că el  a
predicat  tot  timpul  despre  completa  venire  a  lui
Mesia. Și  cu  apetitul  lui  cu  adevărat  păgân  el  cu
siguranță  ar  putea  arăta  cu  câțiva  ani  mai  tânăr
acum  în  comparație  cu  felul  în  care  el  arăta  în
deșert, atunci când el nu mânca nimic altceva decât
lăcuste cu miere sălbatică."
[20] Scribul a spus vorbitorului: "Observația ta este
într-adevăr foarte remarcabilă, dar atunci ce părere
ai despre cele 3 fulgere, pe care cu toții le-am văzut
de pe terasa de pe acoperiș coborând din cer, exact
în acel grup, care era atunci de-a lungul țărmului și
care se bucură acum de masa de dimineață, tocmai
compus din încă 3 oameni tineri? Noi nu am văzut pe
nimeni care să se alăture acelui grup, cu excepția, la
sfârșit  a  slujitorului  casei,  singurul  care  a  chemat
grupul pentru masa de dimineață. De asemenea ieri
nu am văzut pe nici  unul dintre acești  3 tineri. De
unde au venit în grup?"
[21] Vorbitorul a spus: "Ei ar fi putut să li se alăture
în această dimineață, devreme."
[22] Scribul a spus: "Dacă acesta ar fi cazul, atunci
slujitorii noștri, care erau de pază, ne-ar fi raportat,
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nouă,  acest  lucru,  pentru  că  în  conformitate  cu
instrucțiunile  noastre  ei  au  trebuit  să  urmărească
îndeaproape cine venea, și din ce direcție, și cine a
ieșit afară din casă, cu cine, și încotro. Dar slujitorii
noștri  nu  ne-au  putut  spune  dacă  cineva  a  sosit
dimineața devreme. De asemenea, ei nu au observat
pe nimeni dimineața devreme, și anume pe nici unul
dintre  cei  3  tineri,  venind  din  casă  și  să-i  vadă
mergând cu grupul la malul lacului. Dar ei au văzut
cu aproape o oră mai  târziu,  femeia cu un om și,
după cum s-a menționat deja, ultimul a fost slujitorul
casei,  mergând  la  grup. Și  așa  este  cu  adevărat
întrebarea de unde au venit cei 3 tineri."
[23]  Vorbitorul, care dorea să-i considere pe cei 3
tineri niște ființe umane naturale, a spus: "Atunci nu
este posibil ca cei 3 tineri să fi petrecut noaptea la
țărm și să fi fost întâlniți acolo și să fi fost luați de
grup dimineața?"
[24] Apoi scribul a spus din nou: "Slujitorii noștri ar
fi observat ceva și ne-ar fi raportat, pentru că după
cum știți,  de  asemenea,  3  slujitori  de-ai  noștri  au
urmărit  malul  până  când  acest  grup  a  plecat  de
acasă  dimineața  devreme,  pentru  a  merge la  mal
unde slujitorii noștri încă i-a întâmpinat, ceea ce noi
am văzut  de  pe  terasa  de  pe  acoperiș  cu  proprii
noștri ochi. Deci, indiferent de modul în care gândim
și vorbim, cei 3 tineri, care mănâncă atât de mult,
sunt în orice caz o apariție extraordinară și  corect
miraculoasă. Căci  Eu  cu  siguranță  nu  sunt  un  om
care  crede  ușor  în  miracole,  dar  cei  3,  care  sunt
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acum  prezenți  în  această  companie  oarecum
misterioasă,  par  inconfundabil  un  miracol  pentru
mine. Cine  și  ce  este  în  spatele  lor  este,  desigur,
complet  o  altă  întrebare. După  masă  noi  cu
siguranță vom descoperi."
[25] Cu aceste cuvinte ale scribului, de asemenea,
ceilalți au fost de acord, și ei au așteptat cu mare
dorință sfârșitul  mesei  noastre de dimineață,  ceea
ce, de asemenea, s-a întâmplat în curând.
 
Capitolul 121 Domnul explică capitolul 13 din

Ezechiel 
[1]  Când  noi  am  părăsit  masa scribul a  venit
imediat la noi și Mi-a zis: "Înțelept Prieten, gândește-
Te la ce mi-ai promis ieri seară."
[2] Eu am spus: "Voi sunteți pe drumul cel bun, dar
încă,  este o mirare că încă sunteți  atât  de orbi  în
timp ce ați primit deja atât de multă lumină. Deși ieri
seară voi pe jumătate ați început să credeți adevărul
despre ceea ce v-am spus cu privire la Nazarinean,
dar  tu  și  tovarășii  tăi  încă  mai  gândiți  în  inima
voastră:  "Nu  contează,  noi  vrem să-L  întâlnim  pe
Nazarinean o dată personal și apoi să-L examinăm
serios. Dacă noi vom găsi în El ceea ce am auzit în
Kis despre El, atunci noi vom alege partea Lui, dar
dacă noi nu vom găsi aceasta complet, așa atunci,
atunci,  conform cu sarcina noastră,  noi  vom pune
mâna pe El imediat și-L vom aduce la judecată."
[3]  Prin  urmare,  voi  aparțineți  acelor  profeți
mincinoși,  împreună  cu  marele  preot  și  cu  toți
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prooroci  mincinoși,  cum  ar  fi  bătrânii,  cărturarii,
fariseii  și  leviții  din  Ierusalim  și,  de  asemenea,  în
sinagogi  pretutindeni  în  toată  țara  iudeii,  despre
care Domnul spune prin profetul Ezechiel:
[4] "Copilul omului, prorocește împotriva proorocilor
lui Israel, și vorbesc celor care prorocesc din inima
lor  și  din  înțelegerea  lor:  Ascultați  cuvântul
Domnului. Aceasta este ceea ce Domnul Dumnezeu
spune: Vai de proorocii fără minte care-și urmează
spiritul lor fără să fi avut vreodată o viziune sau să fi
auzit o chemare.
[5] O Israel, proorocii pe care tu îi respecți sunt la fel
ca  vulpile  din  deșert. Ei  nu  ies  din  găurile  lor  (de
teamă de a nu fi capturați) și ei, de asemenea, nu se
aliniază ca o barieră în jurul casei (amenințate) a lui
Israel, și nu sunt în luptă în ziua Domnului (vremea
încercării  adevăratei  credințe). Așa-numitele  lor
viziuni  nu  sunt  nimic  și  profețiile  lor  sunt  doar
minciuni. Da,  ei  spun  foarte  îndrăzneț:  "Domnul  a
spus aceasta", și totuși, ei știu foarte clar în ei înșiși
că El niciodată nu i-a sunat și nici nu i-a trimis, și ei
doar  se  străduiesc  cu  eforturile  lor  furios  să-și
păstreze  lucrurile  lor  (pentru  bunăstarea  lor
lumească).
[6]  (Spune-ți  aceasta,  voi  toți  prooroci  mincinoși:)
Nu-i  așa,  ca  așa-numitele  voastre  viziuni  nu  sunt
nimic și că profețiile voastre sunt numai minciuni? Și
totuși  voi  spuneți  oamenilor:  "Domnul  a  spus
aceasta" în timp ce Eu nu am vorbit niciodată cu voi,
așa cum voi foarte bine știți.
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[7] Acesta este motivul pentru care Domnul spune
mai  departe:  Pentru  că  voi  vestiți  lucruri  pentru
oameni din care nu rezultă nimic, și profeția minte
oamenii,  voi  veni  Eu  Însumi  la  voi  (pentru  a
descoperi  trucurile  voastre  oamenilor),  spune
Domnul. Și mâna Mea va veni peste acei profeți care
proclamă  lucruri  din  care  nu  rezultă  nimic  și
prorocesc  minciuni. Ei  nu  vor  fi  la  adunarea
poporului Meu, și nu vor fi scriși în numărul casei lui
Israel, și nici nu vor veni în țara lui Israel. Și voi veți
experimenta că Eu sunt Domnul Dumnezeu, (și  de
aceea mâna Mea va veni peste ei), deoarece aceștia
înșală poporul Meu, și îi spune: "Pace (fie cu voi)", în
timp ce nu este pace.
[8] Dacă oamenii în continuare (în numele Meu) vor
construi un zid, ei vin și îl văruiesc alb cu creta lor
goală  (aspectul  exterior  al  pietății,  de  dragul
câștigului lor pământesc). Spuneți celor văruiesc alb
cu creta lor goală: creta ta albă va cădea în curând
de pe perete deoarece se va revărsa ploaia  și  va
cădea grindină grea prin care creta albă va cădea și
o vijelie puternică o va strica. (Cu "ploaia revărsată"
Cuvântul  pur  al  lui  Dumnezeu  ar  trebui  să  se
înțeleagă - cu "grindina grea" adevărul său ferm, cu
"vijelia  puternică"  puterea  adevărului). Iată,
împreună cu cretă albă, de asemenea, de peretele
putrezit  va cădea. Atunci ce înseamnă atunci când
vor spune: "Unde este acum ceea ce voi ați văruit?"
[9]  Dar  aceasta  este  ceea  ce  Domnul  Dumnezeu
spune: Într-o vijelie voi lăsa să cadă tot (ce este fals)
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în ruină în furia Mea, voi trimite ploaie torențială în
mânia  Mea,  și  grindină  grea  în  furia  Mea. Acestea
vor  răsturna  totul. În  acest  mod,  Eu  voi  răsturna
peretele, pe care voi l-ați văruit cu cretă goală, și-l
voi arunca la pământ, și când va sta distrus la sol,
fundația sa falsă va fi  văzută, și prin faptul acesta
profeții săi falși vor fi distruși și  ei vor experimenta
că Eu sunt Domnul. În acest fel, voi elibera mânia
Mea pe pereți și pe cei care l-au văruit alb cu creta
goală, și Eu vă voi spune: Nu există nici un zid aici,
sau cineva care să îl spoiască. Aceștia sunt proorocii
lui Israel, care prorocesc în Ierusalim și vestesc pace,
în  timp  ce  nu  este  pace  (între  ei),  zice  Domnul
Dumnezeu.
[10] Și  tu,  copil  al  oamenilor  (Ezechiel),  întoarce-ți
fața ta de asemenea împotriva fiicelor poporului tău,
care,  de  asemenea  profețesc  în  inima  lor. Și
prorocește  împotriva  lor  și  spune:  "Aceasta  este
ceea ce Domnul Dumnezeu spune: Vai de voi, care
faceți perne pentru oameni să-și pună sub brațe și
perne  pentru  a  le  pune  sub  capetele  lor,  ambele
pentru  tineri  și  bătrâni,  cu  scopul  de  a  prinde
sufletele  lor. Și  când  ați  prins  între  sufletele  din
poporului  Meu,  voi  le  promiteți  viața  veșnică. În
acest fel voi Mă profanați printre oameni pentru un
pumn de  orz  și  o  bucată  de  pâine,  pentru  că  voi
condamnați la moarte în loc de viață acele suflete
care nu ar trebui să moară. Și acele suflete care nu
ar trebui să trăiască oricum (din cauza modului lor
de viață fără Dumnezeu), voi le condamnați la viață
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prin  minciunile  voastre  din  poporul  Meu  căruia  îi
place să audă minciuni.
[11]  Prin  urmare,  aceasta  este  ceea  ce  Domnul
Dumnezeu spune: Eu voi ataca pernele voastre (ca
un leu), prin care voi prindeți sufletele și le prindeți
în  capcana  înșelătoare. Le  voi  smulge  din  brațele
voastre, și voi elibera sufletele pe care voi doriți cu
falsitatea  voastră,  să  le  prindeți  în  capcană  și  pe
care le-ați capturat pentru moarte. De asemenea, Eu
voi rupe pernele voastre și voi salva poporul Meu din
mâinile  voastre,  în  așa  fel  încât  nu  îi  veți  mai
captura. Și așa veți experimenta că Eu sunt Domnul.
Eu vreau să fac aceasta și o voi face, pentru că voi
întristați mod fals inimile celor neprihăniți pe care Eu
Însumi  nu  i-am  întristat. Și  în  schimb  voi  întăriți
mâinile celor fără Dumnezeu, astfel încât aceștia nu
se vor pocăi de natura lor rea și nu vor veni la viață
prin  aceasta. De  aceea,  voi  niciodată  nu  veți  mai
proclama învățături sau profeții inutile. Astfel, Eu voi
scoate  poporul  Meu  din  mâinile  voastre,  și  veți
experimenta că numai Eu sunt Domnul. "
[12] Iată, prietenul Meu, acesta este modul în care
Domnul  a  vorbit  prin  gura  prorocului   falșilor
profeți. Și  ceea  ce  El  a  spus  acum  se  împlinește
complet în fața ochilor tăi. Și cine sunt falșii profeții
din aceste vremuri, mai răi decât oricând înainte, Eu
nu trebuie să vă spun din nou, pentru că Eu vi i-am
descris mai mult decât suficient.
[13] "Dar", voi vă întrebați, 'atunci cine sunt aceste
fiice  ale  lui  Israel  care,  de  asemenea  prorocesc
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minciuni și fac perne de pus sub brațe și perne de
pus sub cap pentru oameni? "Acestea sunt regulile
pe care le-ați făcut, care vă aprovizionează acum nu
numai orz și pâine ci din belșug cu toate comorile
imaginabile.
[14] Astfel ca oamenii să nu țină legile vieții între ele
înșiși, voi ați făcut aceasta mai ușor pentru ei prin
regulile  voastre,  mințindu-i  spunând că  ați  avut
viziuni și că Domnul Dumnezeu va revelat vouă că
oamenii  ar  trebui  să  vă  aducă  mai  degrabă  mari
jertfe  și  că  acest  lucru  era  mult  mai  plăcut  lui
Dumnezeu decât să țineți voi înșivă legile incomode.
Și oamenii înșiși, care a fost făcuți orbi de voi, și care
oricum prefera  să  fie  leneși  decât  să  fie  activi  ei
înșiși, cu bucurie credeau aceasta.
[15] Prin aceasta voi ați întors poporul lui Dumnezeu
și, astfel, de asemenea, de viața sufletelor de la El, și
ați blocat ușile de la Împărăția lui Dumnezeu, în așa
fel încât nici o ființă umană să nu mai ajungă la viața
veșnică a sufletului.
[16] Sau, poate, voi nu aveți norme în conformitate
cu  care  o  persoană  să  poată  cumpăra  ea  însăși
complet liberă de a păzi poruncile lui Dumnezeu prin
bogatele jertfe - și anume aduse la templu - pentru
un anumit număr de ani pentru viitor? Apoi, el poate
minți,  fura,  jefui,  ucide,  comite  curvie,  adulter  și
încălca Sabatul atât de mult ca vrea și poate, fără a
comite un păcat.
[17] Nu este aceasta atunci un mizerabilă și foarte
gol strat al cretei albe pe peretele, ce a fost construit
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de Dumnezeu pentru protecția  poporului  Său,  prin
care peretele a devenit în cele din urmă inutil în sine
și trebuie să fie pus jos acum, împreună cu creta, și
să trebuiască să fie construit din nou?
[18] Pot astfel de învățături și  de profeții  false ale
voastre  să  nu  fie  comparate  cu  acele  fete  care
prorocesc din  inima lor  rea și  să spun:  "Aici  aveți
perne moi  ca  un suport  confortabil  pentru  brațele
voastre, cu care să vă puteți odihni bine, și, în plus
perne moi pentru cap, astfel  încât să puteți  dormi
fără griji, în loc de să gândiți și să căutați cu greu
ceea  ce  este  drept  în  ochii  lui  Dumnezeu  și  ai
oamenilor în conformitate cu aceste legi dificile?"
[19]  Voi  credeți  că  Dumnezeu  ar  fi  lăsat  să  se
întâmple  poporul  Său  să  fie  dominat  de  neamuri
dacă nu ar fi devenit fără de Dumnezeu prin profeții
și învățături și legi total false, în așa fel încât ei înșiși
s-ar fi distrus complet până ultima ființă umană deja
cu  mult  timp  în  urmă,  dacă  neamurile  nu  i-ar  fi
împiedicat  cu  legile  lor  stricte  și  inteligente  ale
statului?
[20]  Dar  Dumnezeu  a  văzut  marea  suferință  a
poporului Său care aici și acolo au uitat complet de
El, iar El a adus neamurile în Țara Promisă pentru a
proteja  populația.  În  caz  contrar,  ei  ar  fi  căzut
complet victimă răutății voastre arbitrare și egoiste.
[21]  Cum  puteți  voi  să  spuneți  oamenilor  că
Dumnezeu este mult prea sfânt și înălțat ca să fie
preocupat de căile oamenilor, și că El, prin urmare,
dezvăluie voia Lui doar celor mai mar arhi-îngeri, și
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apoi  din  nou doar  vouă prin tot  felul  de viziuni  și
profeții interioare? Și în acest mod oamenii pot auzi
voia Lui doar de la voi, ca profeți care au fost numiți
de către Dumnezeu.
[22] Eu vă spun: Voi ați devenit la fel de putrezi ca
cedrii de pe muntele Sion. Prin urmare, toporul este
înfipt la rădăcină. Voi veți fi tăiați și aruncați în focul
furiei  și  mâniei  și  mele  să  veți  fi  arși  până  la  în
cenușă, zice Domnul Dumnezeu, care acum vrea să
și va salva poporul Său.
[23] Cu toate acestea, ceea ce Domnul face acum
din  puterea  Lui  proprie,  aceasta  El  va  face
întotdeauna atunci când o instituție a fariseilor va fi
dezvoltată  în  același  mod în  care  s-a  dezvoltat  în
Ierusalim.
[24]  De  cât  de  multe  ori  Dumnezeu  nu  da
avertismente  Ierusalimului  prin  gura  proorocilor
adevărați? Dar  ce  au  făcut  slujitorii  din  templu? În
loc să fie preocupat de acesta, ei au ucis cu pietre și
ștrangulat pe prooroci, și au declarat oamenilor că
acei  profeți  care  vorbesc  împotriva  templului  sunt
mesageri  ai  demonului  demonilor  și,  prin  urmare,
trebuie să fie îndepărtați de pe Pământ.
[25]  Și  în  acest  fel  voi  ați  omorât  o  mulțime  de
prooroci  până  la  Zaharia,  și  cel  mai  recent  de
asemenea,  pe  Ioan  prin  intervenția  voastră. Și
sângele lor nevinovat care a fost vărsat va veni ca o
pedeapsă peste voi și copiii voștri până la sfârșitul
timpurilor.
[26]  Veți  fi  împrăștiați  ca  pleava  în  toate  părțile
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lumii. Nu  veți  mai  fi  o  națiune,  și  ca  sclavi
subordonați voi va trebui să slujiți neamurilor, care
le este dată lumina, care va fi luată de la voi. Și, așa
cum iudeii au fost o dată cei mai importanți oameni
de pe Pământ, astfel aceștia în curând vor fi cei mai
din  urmă și  cei  mai  disprețuiți. Deoarece cu mulții
profeți,  ale căror morminte ei acum, de asemenea
le-au spoit cu creta lor goală pentru binele poporului,
ei  încă nu au  ucis  suficient,  ei  de  asemenea,  să-I
facă acum aceasta Domnului Însuși, să Îl captureze
și să Îl  omoare. Domnul va permite, de asemenea,
aceasta să se întâmple. Cu toate acestea, nu pentru
mântuirea falșilor  profeți,  ci  pentru judecata lor. Și
astfel, El Însuși va fi acea vijelie puternică care va
rupe totul și îi va împrăștia în toate mlaștinile de pe
Pământ.
[27] Și ce Domnul va face cu fariseii, El va face, de
asemenea, de fiecare instituție a fariseilor, care într-
un mod similar ca și voi se va dezvolta undeva pe
întregul Pământ.
[28] Acum Eu am vorbit  destul,  și  voi  puteți  vorbi
acum și spune cum v-a plăcut gustul adevărului."
[29] Apoi  scribul a spus: "Prietenul meu foarte plin
de adevăr și înțelept, eu și, de asemenea tovarășii
mei  și  slujitorii  absolut  nu putem spune că Tu Te
înșeli,  pentru  că  aceasta  este  acum  literalmente
situația cu templul așa cum Tu ne-ai explicat acum.
Dar ce putem face împotriva acestei situații? Să vină
peste  templu  ceea  ce  profetul  Ezechiel  a
profețit. Dar,  deși  noi  am  fost  trimiși  de  templu
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pentru acest motiv, noi nu vom pune niciodată mâna
pe unsul lui Dumnezeu, pentru că noi am ajuns să-L
cunoaștem acum foarte bine din gura Ta. Noi dorim
să  abandonăm  complet  demnitatea  noastră
lumească și să urmăm învățătura Lui, lucru pe care
noi putem complet și sincer să vă asigurăm pe Tine
și toți însoțitorii tăi.
[30] Dar permite-mi mie, săracul păcătosul, să Îți fac
Ție o foarte simplă dar cu toate acestea, pentru noi,
foarte  semnificativă  observație. Și  aceasta  este
următoarea: Uite, în timpul predicii  Tale adevărate
pentru  penitență,  pentru  noi,  eu  am avut  tot  mai
mult impresia, datorită zelului Tău, fie că Tu ești un
discipol  foarte  important  al  Celui  care  a  vorbit  ca
Domnul Dumnezeu lui Ezechiel, sau că Tu Însuți ești
Acela  pentru  care  noi  am fost  trimis  a-L  căuta. Și
dacă  ești  Tu,  atunci  permite-ne  să  ne  schimbăm
hainele și apoi să stăm cu Tine și să Te urmăm."
[31]  Eu  am spus:  "Dacă  voi  credeți,  voi,  de
asemenea,  puteți  sta.  Rezultatul  vă va arăta dacă
voi  ați  găsit  în  mine  persoana  potrivită. Dar
mântuirea nu depinde de omul din afară, ci vine din
spiritul iubirii veșnice și prin aceasta trăiește în om.
[32] Omul exterior va părăsi acest Pământ, ca orice
alt om, și  nu va sta cu oamenii,  dar spiritul lui  va
rămâne până la sfârșitul timpurilor.
[33] Dacă doriți să rămâneți în Spiritul Meu, atunci
stați,  dar dacă vreți  să rămâneți  la persoana Mea,
atunci puteți pleca din nou așa cum ați venit."
[34]  Scribul a  spus:  "Doamne  Dumnezeule  și
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Învățătorule în spiritul Tău, nu la persoana Ta, dar
noi  vrem  să  rămânem  în  Spiritul  Tău,  deoarece
persoana Ta servește în primul rând doar Ție însuți,
așa  cum  este  cazul  cu  toată  lumea (Literal:  "ca
fiecăruia  lui  însuși"),  dar  Spiritul  Tău  poate  sluji
fiecărei persoane care se conformează cu el."
[35]  Eu am spus: "Atunci stați și credeți. Pentru că
fericit este cel care crede, și trăiește și acționează în
conformitate cu adevărul pe care el l-a înțeles."
 
Capitolul 122 Slujitorii templului primesc haine

grecești
[1]  Aceste  cuvinte  ale  Mele  au  făcut  complet
convertiții  slujitori ai templului extrem de fericiți și
veseli, și ei s-au întors acum la Kisjona cu cererea,
dacă acesta, poate, le-ar putea oferi haine grecești.
[2] Dar  Kisjona a spus: "Dragi prieteni, acest lucru
va fi  acum oarecum dificil,  deoarece noi  nu avem
croitor  din  satul  nostru.  Croitori  sunt  în  Kana,  dar
presupun că nu vreți să călătoriți în acel loc acum?"
[3] Eu i-am spus lui Rafael: "Adu-le acestor 7 slujitori
ai templului, precum și slujitorilor lor haine grecești,
pentru  că  ei  trebuie  să  se  facă  puternici  pentru
pocăința grecilor din Africa."
[4] Atunci când Eu i-am spus aceasta cu voce tare lui
Raphael, el s-a dus la slujitorii templului și a spus:
"Aceasta  este  ceea  ce  vrea  El,  Cel  care  a  mi-a
ordonat mie să vă dau haine noi cum poartă grecii
din Africa, voi veți primi. Pentru acest motiv, eu voi
merge într-un oraș din Egipt, unde există mai mult
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decât  suficientă  îmbrăcăminte  produsă  pentru
vânzare, și apoi le puteți îmbrăca."
[5] Slujitorii templului, au spus: "O, frumos și mai
presus de toate util  tânăr,  atunci  noi  va trebui  să
așteptăm aici o lungă perioadă de timp înainte ca tu
să ne fi adus aceste haine complet din Egipt."
[6]  Rafael a spus: "Într-un mod uman, pământesc,
aceasta ar fi într-adevăr așa, dar din moment ce eu
nu  mai  sunt  o  ființă   umană  pământească  deloc,
gândul meu este aici și acolo, și pentru că eu sunt
gândul meu însuși, eu sunt la fel de rapid ca gândul
meu. Și uite, eu deja am realizat lucrul pentru tine
așa  cum Domnul  mi-a  comandat  să  fac. Eu  m-am
dus deja acolo și eu, de asemenea, deja sunt din nou
aici. Mergeți acum în camera voastră și schimbați-vă
îmbrăcămintea."
[7] Scribul a spus: "Cum ai putut să fi fost în Egipt,
pentru  că  noi  nu  ți-am  simțit  lipsa  un  moment?
Acesta ar fi  cu siguranță o minune mai presus de
toate minunile."
[8]  Rafael a spus: "Pentru voi cu siguranță, dar nu
pentru  mine.  Dar  mergeți  și  convingeți-vă  voi
înșivă. Numai  după  aceea,  putem  vorbi  un  pic
despre aceasta."
[9] Apoi au intrat în camera lor și au găsit acolo tot
ceea ce Rafael al nostru le-a zis, despre care ei au
fost extrem de uimiți.
[10]  Apoi  ei  au  venit  în  curând  înapoi  la  noi  ca
egipteni - în ceea ce privește îmbrăcămintea lor - și,
de asemenea, slujitorii lor, și M-au slăvit și lăudat. Iar
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scribul Mi-a  spus:  "Faptul  că  Tu,  Doamne  și
Învățătorule, ești Acela pe care toți iudeii îl așteaptă,
noi nu trebuie să mai credem, pentru că noi suntem
pe deplin convinși de asta acum. Dar acum noi de
asemenea, am dori cu plăcere să primim o explicație
cu privire la cei 3 tineri dintre care unul dintre ei ne-
a  asigurat  într-un  mod  foarte  miraculos  cu  haine
egiptene. Căci,  dacă  aceștia  sunt  spirite  fericite,
atunci cum pot ei avea un corp pe care noi îl putem
vedea și atinge. Iar dacă trupul lor este la fel cu al
nostru, atunci cum se poate mișca atât de repede
într-o manieră atât de neconceput și să aducă multe
haine  pentru  noi  și  slujitorii  noștri  din  țara
îndepărtată lui Ham (un fiu al lui Noe)?"
[11] Eu am spus: "Dragii mei prieteni, nu ați citit voi
ceea ce este scris în Scriptură, și anume că, în acel
moment  îngerii  vor  urca  și  coborî  și  Mă  vor  sluji
vizibil  pe  Mine  și  oamenii?  Și  uite,  în  acest  mod,
Scriptura acum, de asemenea, se împlinește în fața
ochilor voștri.
[12]  Dar,  chiar  dacă  marele  sfat  al  templului  ar
vedea  aceasta,  atunci  ei  încă  nu  ar  crede,  astfel
încât aceștia să devină fericiți. Prin urmare, ceea ce
Ezechiel a profețit, de asemenea, va veni peste ei.
[13]  Cu  toate  acestea,  vorbiți  despre  această
problemă  acum,  cu  îngerul  care  v-a  adus  noile
haine. Eu voi merge afară acum pentru un timp cu
hangiul și Philopold prietenul lui și să Îmi dăruiesc în
acest mod un pic de odihnă în munca mea."
[14] Slujitorii templului au fost complet mulțumiți cu
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aceasta și ei s-au alăturat imediat lui Rafael, care le-
a arătat și explicat multe lucruri, așa cum el a făcut
deja înainte pe Muntele Măslinilor.
[15] Înainte de a părăsi camera cu cei 2, care au fost
menționați anterior, Maria a venit la Mine să întrebe
dacă ea, de asemenea ar trebui să meargă cu noi.
[16] Dar Eu i-am spus că ea ar putea sta în sală cu
frații unde ea ar auzi și vedea multe lucruri.
[17] Și ea a rămas și a avut o conversație cu îngerul
Gabriel despre secretele vieții Cerului.
[18] Apoi tot așa, Iuda Iscarioteanul a venit la Mine și
M-a întrebat cât timp voi sta în Kis cu totul.
[19]  Eu i-am spus: "7 zile întregi, și din moment ce
M-ai  întrebat  ca  să-ți  vizitezi  familia,  tu  poți  deja
începe drumul."
[20]  Atunci  când  Iuda  Iscarioteanul  M-a  auzit
spunând  aceasta,  el,  de  asemenea,  și-a  început
drumul imediat.
[21]  Atunci  când  acest  ucenic  a  plecat,  ceilalți
ucenici, au  spus:  "Acesta  trebuie  să  fie  un  spirit
inteligent, care l-a inspirat pentru aceasta. Și noi ne
bucurăm că el va fi plecat pentru câteva zile.
[22] Eu i-am întrebat pe ceilalți ucenici, dacă aceștia
poate, de asemenea, ar dori să își viziteze soțiile și
copiii lor.
[23]  Dar  ei  au  zis  (ceilalți  ucenici): "Doamne,
soțiile și  copiii  noștri sunt deja excelent îngrijiți  de
Tine,  și,  prin  urmare,  stăm  aici,  unde,  în  fiecare
moment, putem câștiga multe lucruri pentru sufletul
și spiritul nostru."

~ 563 ~



[24] Eu am spus: "Atunci stați, și atunci când cineva
va  veni  și  va  întreba  de  Mine,  atunci  învățați-l  și
spuneți-i că ar trebui să aștepte până Eu Mă întorc
cu prietenii Mei."
[25] La aceasta, de asemenea, cei 4 indo-iudei M-au
întrebat dacă ei ar putea sta mai mult timp în Kis
datorită Mie.
[26]  Eu am spus: "Atâta timp cât vreți. Dacă inima
voastră dorește aceasta, atunci este bine pentru voi
să stați aici."
[27] Numai atunci Eu am mers afară cu cei 2 prieteni
ai  Mei,  și  pe  un  mic  deal  din  apropierea  lacului
Galileii  am  vorbit  despre  lucruri  diferite  de  pe
Pământ și, de asemenea din stele, și de asemenea,
despre aranjarea interioară a Pământului și  a altor
stele,  despre  care  cei  2  prieteni  au  fost  foarte
încântați.
 

Capitolul 123 Samaritenii Îl caută pe Domnul
[1] După ce noi am vorbit între noi pe dealul nostru
timp de aproximativ o oră, câțiva samariteni au venit
în satul Kis și au adunat informații de la mai mulți
oameni, întrebând dacă știau unde eram Eu.
[2] Unul dintre slujitorii lui Kisjona a spus că Eu eram
fost în acest sat cu ucenicii Mei, încă de cu o seară
înainte  și  că  Eu  probabil,  stăteam  în  casa
rezidențială.
[3] Samaritenii au fost extrem de bucuroși și veseli
din cauza aceasta, pentru că ei au auzit deja multe
lucruri  despre  Mine,  și,  de  asemenea,  că  Eu  am
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călătorit  prin  Samaria  doar  cu  câteva  zile  în
urmă. Dar ei încă nu au fost norocoși să Mă vadă și
să-Mi  vorbească  pe  undeva. Imediat  aceștia  s-au
lăsat ghidați de slujitor acasă, și ei aveau o dorință
arzătoare  de  a  Mă  vedea  în  cele  din  urmă,  să
vorbească cu Mine și să Mă asculte.
[4] Atunci când ei au intrat în sala mare, au salutat
pe toți cei care erau prezenți și au întrebat imediat
pe primul dintre pentru a afla unde stăteam Eu și
cine era marele Învățător,  fiind în toată plinătatea
Lui divina putere și tărie.
[5] Toma,  a spus celor care au întrebat: "Prieteni, în
acest moment, Domnul și Învățătorul nu este printre
noi fizic, dar în spirit este El. Ce vreți ca El să facă
pentru voi?"
[6]  Samaritenii a  spus:  "Prieteni,  noi  avem
învățătura  Lui,  și  noi  trăim  și  acționăm  strict  în
conformitate cu aceasta, și unii dintre noi au găsit în
ei deja toată puterea vie trezită a acestei învățături,
și ei glorifică și laudă pe Dumnezeu pentru că El a
avut  grijă  atât  de  inconfundabil  a  poporul  Său.  Și
sunt mulți printre noi care, la fel ca noi, ar dori să-L
vadă și să-L audă pe marele Învățător personal, atât
timp cât El încă pășește pe acest pământ, dar ei nu
au posibilitatea și, de asemenea, nici mijloacele de a
călători  după El. De aceea ei ne-au delegat pe noi
să-L  căutăm  în  numele  nostru,  al  tuturor  și  să-i
aducem recunoștința care I se datorează Lui și să-I
dăm Lui cinstea pe care I se datorează numai Lui. De
aceea, noi am venit aici, și noi nu vom părăsi acest
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sat  înainte  de  a  saluta  în  El  Însuși  pe  Domnul  și
Stăpânul tuturor stăpânilor."
[7]  Toma  a spus:  "Atunci,  fiți  răbdători  pentru  o
vreme. Nu va dura mult timp înainte ca El să vină."
[8]  Atunci  ei  s-au  dus  și  s-au  așezat  la  masă,  au
comandat  niște  pâine  și  vin  și  au  ascultat
conversațiile pe care Rafael al nostru le-a avut cu cei
7 slujitori ai templului și, de asemenea, cu cei 4 indo-
iudei, și ei au fost surprinși de marea înțelepciune a
așa-zisului tânăr.
[9]  Gabriel  și  Ioan  au  vorbit  din  nou,  cu  toate
acestea încet cu ucenicii. În ciuda stilul lor de viața
mereu moderat, pâinea și vinul au fost foarte bune
la  gust  pentru  samariteni. Așa  că  ei  au  comandat
mai multă pâine și vin, au mâncat și au băut și au
devenit foarte veseli prin aceasta.
[10]  Și  ei,  de  asemenea,  au  văzut  că,  în  urma
explicațiilor pe care le-a dat despre diferite lucruri
celor  7  slujitori  ai  templului  și  celor  4  indo-iudei,
Raphael efectuat, de asemenea multe miracole așa
cum el a făcut deja înainte, în Ierusalim, în prezența
iudeilor și  a neamurilor pe Muntele Măslinilor,  deși
acum nu într-o  așa mare măsură. Și ei s-au întrebat
unul pe altul cine ar putea fi, tânărul care a vorbit
înțelepți ca un Salomon și care a făcut minuni, ca un
Moise. Unii dintre ei credeau că el era o rudă de a
Mea, alții însă a crezut că el era un discipol foarte
bun de al  Meu. Cu această  părere  împărțită  ei  au
fost mulțumiți pentru moment.
[11] Și Rafael a explicat ascultătorilor săi menționați
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mai  sus,  întregul  Pământ,  luna,  soarele,  celelalte
planete, apoi și  cometele, stelele fixe cu planetele
lor,  natura  sorilor  centrali  și  în  cele  din  urmă  de
asemenea  carcasele  globulare,  cantitățile  lor
nenumărate din spațiul nesfârșit al creației, și natura
Marelui Om al Creației, în doar câteva cuvinte, care
erau ușor de înțeles. Și el a ilustrat explicațiile sale
cu imagini pe care el le-a a lăsat imediat să apară în
zona de sălii,  ceea ce,  desigur,  în mare măsură a
contribuit  pentru  ascultători  la  înțelegerea  mai
ușoară și mai rapidă a explicațiilor.
[12] Acesta a fost, însă, prea mult pentru samaritenii
noștri pentru o persoană despre care au crezut că ea
era  doar  un  discipol  foarte  bun  al  Meu,  și  unul
dintre  ei a  părăsit  masa,  s-a  dus  la  Toma și  l-a
întrebat: "Prietene, iartă-mă că îmi iau libertatea să
te întreb despre acel tânăr. Cine - ce – este el, de
fapt, și de unde a venit el? Cuvintele gurii  lui sunt
mai  înțelepte  decât  cele  ale  unui  Salomon,  și,  în
plus,  el  face  minuni  cum Moise  a  făcut  înainte  în
Egipt și în deșert."
[13]  La  aceasta,  Toma a spus:  "Prietene,  doar  fi
răbdător, până când va veni Domnul Însuși. Atunci
nu numai că totul va deveni clar pentru tine despre
acești oameni tineri, dar va ajunge să cunoști lucruri
chiar  mai  mari. Și  vă  puteți  imagina  că  în  jurul
Domnului  tot  felul  de  puteri  și  forțe  cerești
importante sunt adunate și  ne influențează pe noi
oamenii  într-un  mod  de  învățare  și  de  trezire  la
viață, pentru că Domnul este centrul a tot ceea ce
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există și trăiește, al întregii puteri și forțe, precum și
al întregii iubiri, înțelepciuni și al întregului adevăr.
[14]  Dacă  tu  crezi  în  Domnul,  tu  vei  înțelege  că
astfel de ființe sunt continuu și întotdeauna în jurul
Lui, din când în când vizibil - pentru persoanele care
sunt concentrate pe nivel fizic poate nu tot timpul
vizibil, dar perceptibil oricum - și ele se supun voinței
Lui,  pentru că ei înșiși sunt mereu ai Lui și eterna
voință activă.
[15] În plus, este scris: "În acel moment, veți vedea
puterile cerurilor coborând până la Pământ. Acestea
îl  vor  sluji  pe  El  și  pe  cei  care  sunt  cu  bună
voință. Soarele, luna și toate stelele se vor închina
înaintea slavei Sale." Da, prietene, dacă aceste ființe
cerești  nu  ar  deschide  ochii  noștri  pentru  noi
nevăzătorii  cu privire la nenumăratele miracole ale
Cerului  lui  Dumnezeu,  atunci  cine  altcineva  poate
deschide ochii noștri?
[16] Oricine vrea să iubească pe Dumnezeu, trebuie
să știe,  de asemenea,  cât  de miraculos este El  în
lucrările Sale. Este adevărat că noi, oamenii suntem
în  mijlocul  miracolelor  strălucitoare  ale  lui
Dumnezeu,  și  noi  suntem  de  fapt  cel  mai  mare
miracol. Dacă  noi  ne  uităm  la  noi  înșine,  cum  ne
naștem,  atunci  vom  vedea  că  suntem  slabi,
neajutorați, fără grai și sunt fără nici un gând. Dacă
un copil nu ar fi îngrijit o lungă perioadă de timp, el
ar fi într-o stare mult mai gravă decât chiar animalul
cel mai jalnic. Doar după grija minunată a părinților
copilul devine o ființă umană.
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[17] Dacă te duci înapoi la primul om. Cum ar putea
el vreodată să fi devenit inteligent, plin de rațiune și,
de asemenea, de alte și mai mari cunoștințe, dacă
Dumnezeu nu l-ar  fi  educat  pe el  prin  mari,  ființe
cerești  și  nu  s-ar  fi  dezvăluit  pe  Sine  lui? Dacă
Domnul, Însuși Dumnezeu nu ne-ar fi instruit acum
pe noi  în  toate  lucrurile,  și  nu  ne-ar  arată  cât  de
departe noi deja ne-am îndepărtat de adevăr, ființele
umane ar deveni atât de sălbatice încât acestea ar fi
mult sub nivelul animalelor.
[18]  Uită-te  la  acei  iudei  ai  templului,  farisei  și
scribi. Cum au fost ei în timpul primilor judecători, și,
de  asemenea,  încă  în  timpul  primilor  regi,  și  cum
sunt ei acum? Ei sunt orbi în toate lucrurile, proști și
mai  presus  de  toate  plini  de  mândrie  în  toată
răutatea posibilă, și ei urăsc pe cei care aduc înapoi
lumina vieții adevărate din ceruri, și nici unul dintre
ei  nu  crede  în  Domnul,  ci  doar  Îl  urăște  și  Îl
persecută  oriunde  și  indiferent  cum  dorește  el  și
poate face acest lucru.
[19] Și uite, acesta este cu siguranță deja un grad
ridicat  de  rea  degenerare  și  sălbăticie  a
oamenilor. Dar acum, dacă învățătorii oamenilor au
ajuns deja la un asemenea nivel înalt de sălbăticie,
atunci  de  unde  trebuie  să  obțină  oamenii  o
înțelepciune  mai  mare  dacă  Domnul  Însuși  nu  ar
avea grijă de oameni și să-i lumineze acum în toate
lucrurile prin învățături și semne?
[20] Astfel voi îl puteți vedea acum pe acest tânăr
explicând cerul înstelat oamenilor orbi, prin cuvinte
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și semne miraculoase pe care el poate face foarte
ușor  în  numele  Domnului,  astfel  încât  superstiția
întunecată și răul să dispară din inimile lor, și lumina
adevărului să îi ilumineze. Dacă vă gândiți la aceasta
profund,  natura  acelui  tânăr  va  deveni  în  curând
clară pentru voi."
 

Capitolul 124 Cât de greu este a instrui
oamenii

[1] Când samariteanul au auzit ce a spus Toma, el i-
a  mulțumit  pentru  această  învățătură  și  a  mers
înapoi la masa de tovarășilor săi care au avut ochii și
urechile larg deschise la ceea ce Rafael al nostru a
spus  și  a  făcut,  și  ei  au  fost  foarte  uimiți  de
superstiția  întunecată  a  oamenilor  despre  ceea ce
credeau despre lună, soare și celelalte stele, și cum
aceștia transmiteau prostiile lor, de asemenea, altor
persoane.
[2] Și  cel care a fost instruit de Toma a spus: "O,
dragii mei prieteni, noi încă am rămas cu învățătura
veche a lui Moise, și din motive bine întemeiate, am
disprețuit de nebunia templului care a devenit prea
mare,  motiv  pentru  care  ne-am eliberat  de  ea  în
întregime,  dar  la  lucrurile  pe  care  acest  tânăr  le
explică oaspeților acum în cuvinte, care sunt ușor de
înțeles, de asemenea, noi până acum nu am fost mai
puțin orbi decât slujitorii templului din Ierusalim, și
astfel noi nu-I putem mulțumim Domnului suficient
că ne-a permis să ajungem aici, la momentul potrivit
pentru a participa la această învățătură cu adevărat
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cerească.
[3]  Se spune că și  Moise a scris  în deșert  o carte
proprie în cuvinte bine înțelese, dar se pare că s-a
pierdut  deja  de  la  captivitatea babiloniană,  și  mai
târziu,  când  grecii  și  romanii  au  cucerit  și  distrus
regatul babilonian, acele cărți memorabile au căzut,
de  asemenea,  în  mâinile  cuceritorilor. Și  astfel,  de
asemenea, noi avem doar câteva bucăți și părți din
înțelepciunea mozaică veche.
[4]  Dar  totuși,  eu  am vorbit  de  mai  multe  ori  cu
rabinul nostru despre stelele de pe cer, iar el mi-a
spus  multe  lucruri  pe  care  el  le-a  dobândit,  prin
transmitere verbală. Eu am insistat de mai multe ori
ca el să vorbească cu oamenii despre aceste lucruri,
dar el era de părere că oamenii sunt încă prea adânc
blocați  în  superstiție,  pe  care  ei  au  dobândit-o
înainte printre iudei, și astfel noi am avut nevoie de
învățători  mai  puternici  și  tari  pentru  a  șterge
superstiția veche a oamenilor. Acum noi vedem pe
cineva  care  este  un  învățător  puternic,  de
asemenea, în aceste lucruri, iar noi înțelegem acum,
de asemenea, înțelegem foarte bine ce sunt acele
globuri  cerești  strălucitoare  din  spațiul  larg  fără
sfârșit al creației și de ce au fost create. Când vom
ajunge  acasă,  vom  spune,  de  asemenea  vecinilor
noștri,  fără  nici  o  teamă  sau  timiditate  despre
acestea,  iar  apoi,  în  acest  mod vechea superstiție
trebuie să fie distrusă."
[5]  În  această  privință,  altcineva a  spus:  "Frate,
intenția ta este pur și  simplu bună, iar oamenii  ar
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avea o viață paradisiacă, dacă ei ar deține adevărul,
departe de orice superstiție, dar nimic nu este mai
greu  decât  să  se  șteargă  din  mintea  omului
superstiția  sa  pe  care  el  a  absorbit-o  încă  din
copilărie,  prin  care  fantezia  sa  a  format,  cu  puțin
efort  toate  tipurile  de  vorbării  fantastice  și  iluzii
amuzante. Acesta este motivul pentru care nu va fi o
afacere ușoară pentru noi  a realiza acest  lucru cu
vecinii  noștri. Deci,  noi  doar  serios  vom  planifica
ceva după ce vom vorbit despre aceasta cu Domnul
Însuși. El  cu  siguranță  ne  va  spune  ce  trebuie  să
facem. Pentru  moment,  să  acordăm  toată  atenția
noastră la  ceea ce minunatul  tânăr  spune și  face,
pentru  că  aceasta  este  într-adevăr  cu  totul
excepțional, când la comanda sa apar toate tipurile
de mici bile strălucitoare în aerul din sală și se mișcă
în toate direcțiile."
[6] După aceste cuvinte inteligente, Rafael a lăsat să
se  întâmple  ca  imaginea  grafică  a  Pământului  cu
luna  bine-recunoscută  să  vină  foarte  aproape  de
samaritenii  noștri,  și  ei  toți  s-au uitat la acesta cu
mare atenție.
[7]  Purtătorul  de  cuvânt  șef a  spus: "Deci,
aceasta este adevărata formă a Pământului nostru și
acea mică, a Lunii. Ei bine, aceasta a Lunii este mai
ușor de înțeles decât cea a Pământului,  pentru că
dacă Pământul este locuit peste tot în jur - în partea
de jos, precum și în partea de sus - atunci cum poate
sta apa pe suprafața fixă  a Pământului, și cum pot
animalele și oamenii din partea de jos a Pământului
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rămâne pe el fără a cădea în spațiul adânc etern? În
plus,  Pământul  se  învârte  în  jurul  axei  sale  în
aproximativ  25  de  ore,  prin  care  ziua  și  noaptea
există, de asemenea în partea de sus și în partea de
jos  și  alternează  în  mod  continuu. Acesta  este
motivul pentru care este tot mai dificil de înțeles că
apa și toate celelalte organisme libere nu cad de pe
Pământ.
[8] Prietene, tu cu siguranță nu ai greșit atunci când
ai vorbit adineauri despre dificultatea de a distruge
vechea  superstiție  dintre  oameni,  pentru  că  va  fi
totuși o lungă luptă înainte ca oamenii să înțeleagă
că Pământul nostru este și exista așa cum noi putem
vedea acum în fața noastră. Și acum se poate vedea
foarte bine motivul pentru care bătrânul nostru rabin
-  deși  el  a  deținut  cunoașterea  a  multor  lucruri
ascunse  în  ceea  ce  privește  forma  adevărată  și
natura  Pământului  -  nu  a  vrut  să  vorbească
oamenilor  despre  aceste  lucruri,  și  întotdeauna  a
spus  că  sufletele  demne  dincolo  de  mormânt  vor
primi-o lumină adevărată despre toate.
[9] Dar acum eu aș dori să aud de la acel tânăr eu
însumi cum apa și toate acele organisme libere din
partea de jos a Pământului pot sta pe suprafața sa
fixă, fără să cadă."
 

Capitolul 125 Importanța de deține dreapta
cunoștință despre natură 

[1] Apoi Rafael a mers cu fariseii și cei 4 indo-iudei
la samaritenii noștri care erau dornici să învețe, și a
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zis: "Voi foarte mult ați dori să înțelegeți de ce apa și
organismele libere nu pot cădea de pe Pământ așa
cum vă așteptați, ci rămân atașate de suprafața sa
fixă?
[2]  Gândiți-vă  doar  la  un  măr  care  atârnă  de  un
copac, și doar priviți cât de des tot felul de insecte
se târăsc pe partea de sus și de jos a acestuia, și
cum dimineața este înconjurat de multe mii de mici
picături de rouă. Cine ține toate acestea pe măr în
așa fel încât nici un mic animal sau o mică picătură
de rouă să cadă de pe acesta, cu excepția cazului în
care micile animalele în sine zboară departe de el și
de micile picături de rouă se evapora în timpul zilei
prin aerul cald?
[3]  Sau  luați  un  măr  și  aruncați  praf  pe  el. Apoi
praful,  care,  pentru  ochii  voștri  este  format  din
corpuri  libere  foarte  mult  reduse,  se  prind  de
asemenea de măr în partea de sus și în partea de
jos, și nu se desprind de măr de la sine. Dacă doriți
să mâncați mărul, mai întâi va trebui să-l curățați cu
o anumită dificultate de praf.
[4] Uite, acel măr, care este relativ un corp mai mare
și mai solid, are o putere în sine, care atrage multe
organisme mai mici și mai ușoare, astfel încât să nu
se poată îndepărta de el, cu excepția cazului în care
acestea sunt mutate de o putere proporțională din
exterior.
[5] Dar ceea ce este un măr ca un organism față de
corpul  mare al  Pământului? Iată,  acesta deține,  de
asemenea  o  astfel  de  putere  în  sine,  care  poate
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atrage apa la sine, și de asemenea, toate celelalte
organisme libere, și să le păstreze pe acestea în așa
fel  încât  nici  măcar  o particulă de soare se poate
îndepărta. Această  putere  crește  cu  mărimea  și
greutatea  corpurilor,  iar  acțiunea  lor  ajunge  mult
mai  departe  decât  suprafața  Pământului. Deci,  de
asemenea,  luna este reținută de acest  Pământ,  în
așa fel încât aceasta ar cădea pe Pământ, dacă nu ar
fi  împiedicată de punctul  său central  de gravitate,
care o face să se rotească în jurul Pământului.
[6] Înțelegeți bine ceea ce eu v-am explicam acum
despre Pământ,  pentru cine vrea cu adevărat  să-L
cunoască pe Dumnezeu, trebuie să-L cunoască, pe El
de asemenea în extrem de înțelept aranjatele Sale
lucrări.
[7] Și cel care are doar păreri  și concepte greșite,
fundamental  eronate  și  neadevărate  legate  de
aranjamentele  lucrărilor  lui  Dumnezeu  îi  va  fi
imposibil să primească vreodată o cunoaștere clară,
corectă  și  adevărată  a  lui  Dumnezeu. Și  cine  nu
cunoaște pe Dumnezeu în conformitate cu adevărul,
nu-L poate de asemenea, iubi și onora cu adevărat
pe  El,  și  să  facă  voia  Lui  complet. Atunci  devine
întuneric,  în  sufletul  său,  care,  prin  urmare,  se va
agăța de materie și se va lipi de ea, pentru că el a
pierdut  lumina  interioară  a  adevărului. Lipsa
cunoașterii  adevăratelor  aranjamente  ale  lucrărilor
lui Dumnezeu a fost prin urmare, întotdeauna cauza
idolatriei, superstiției și a păgânismului, și în cele din
urmă  a  lipsei  complete  de  Dumnezeu,  la  fel  cum
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acum ea exista printre majoritatea iudeilor, fariseilor
și printre neamuri.
[8]  Săracii  oamenii  sunt  ținuți  pe  de  o  parte  prin
forță, iar pe de altă parte, prin înșelăciune, în toate
tipurile  de  superstiții  oarbe,  și  ei  trăiesc  și
acționează  în  conformitate  cu  toate  tipurile  de
învățături  și  reguli  false,  astfel  încât  leneșii  și
complet necredincioșii  conducători  pot cu atât mai
mult să chefuiască și să se îngrașe pe cheltuiala lor.
[9] Cu toate acestea, Dumnezeu Domnul se va uita
la  o  astfel  de  indisciplină  doar  pentru  o  anumită
perioadă  de  timp,  și  în  același  timp  El  proclamă
întotdeauna avertismente oamenilor prin intermediul
văzătorilor  și  profeților,  care  sunt  special  treziți
pentru aceasta. Dacă cetățenilor și conducătorilor lor
nu  le  vă  pasa  de  acestea,  atunci  El  va  veni  cu
judecata  Lui,  și  El  va  mătura  mizeria  de  pe
Pământ. Și  acest  lucru  se  întâmplă  întotdeauna
atunci când cea mai mare tăcere s-a unit complet și
aproape peste tot cu răutatea egoistă care încalcă
toată  dragostea  de  aproape. Pentru  că  atâta  timp
cât tăcerea este singurul conducător, încă mai poate
fi  ușor  transformată  în  lumină  printr-o  educație
înțeleaptă,  deși,  în  general,  nu  complet  -  și
Dumnezeu este răbdător cu tăcerea pură.
[10] Dar, odată ce răutatea menționată prima dată
s-a  pus   ea  însăși  deasupra  celei  mai  profunde
tăceri,  și  rezistă  cu  toată  mândria  și  violența
împotriva pătrunderii luminii eterne a adevărului și a
vieții,  atunci  acesta  este  sfârșitul  răbdării  lui
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Dumnezeu, și El vine cu judecata Lui -, atunci vai de
cei răzvrătiți!
[11]  Astfel,  Dumnezeu  știe  întotdeauna,  în
conformitate  cu  adevărul  deplin,  al  lucrărilor  Sale,
așa cum sunt ele, și în aranjamentele sale extrem de
înțelepte, atunci nici o tăcere, și cu atât mai puțin
răutatea  sa,  nu  vor  putea  să  prindă  rădăcini  în
voi. Așa că eu vă explic acum lucrările vizibile ale lui
Dumnezeu, astfel încât să dețineți lumina deplină în
toate privințele. Amintiți-vă aceasta și păstrați-o cu
credință,  și  lăsați-o  să strălucească pentru frații  și
surorile  voastre  ce  plâng. Pentru  că  atunci  când
această lumină va scădea din nou printre oameni,
atunci, de asemenea, păgânismului antic se va ridica
din  nou,  și  încă  mai  rău  decât  oricând
înainte. Amintiți-vă bine acest lucru, cu toții."
[12]  Apoi  ei  toți  i-au  mulțumit  lui  Rafael  pentru
învățătura lui. El a revenit la locul său și a explicat
acolo tot felul de lucruri și apariții din, pe și deasupra
Pământului.
[13] De asemenea, samariteni au ascultat cu mare
atenție  învățăturile  sale,  și  s-au bucurat  de  foarte
mult că ei acum puteau înțelege și percepe lucrurile
care înainte erau încă la fel de neconceput pentru ei
ca fundament al propriei lor vieți.
[14] De asemenea, Maria a ascultat cu mare atenție
învățăturile  lui  Rafael  și  a  fost  extrem  de
impresionată  de  înțelepciunea  sa. Gabriel  și  Ioan-
Mihail  i-au  explicat  ei  acestea și  ucenicii  încă mai
adânc și mai spiritual decât Raphael a făcut și, de
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asemenea, putea face cu ascultătorii săi, pentru că
ei nu erau încă luminați în lucrurile spiritului.
[15] Atunci când Rafael a terminat învățătura lui pe
la prânz, Eu, Kisjona și Philopold am venit din nou în
casă, precum și cele 7 farisei cu slujitorii lor, cei 4
indo-iudei  și,  de  asemenea,  discipolii  mei  și-au
exprimat  bucuria  și  recunoștința  lor  pentru  mine,
deoarece Eu am permis ca ei să fie învățați despre
astfel  de lucruri  mari  și  importante de către cei  3
îngeri.
 

Capitolul 126 Samaritenii admiră înfățișarea
Domnului

[1] Când samaritenii  au auzit  toate astea cu mare
atenție,  stând la masa lor,  purtătorul de cuvânt
șef a  spus: "Prieteni,  deci  acesta  este  Domnul
Însuși, ca o ființă umană vizibil  printre oameni. Ce
statură glorioasă. Ce foc ceresc-fin de iubire radiază
ochii Săi, ce înțelepciunea radiază fruntea înaltă, și
până  ce  cuvinte  trebuie  să  fie  capabilă  gura  Lui
minunată.
[2] Doar dacă te uiți numai la statura Lui umană cu
adevărat exaltată, glorioasă cu dreaptă atenție, nu
se poate pune la îndoială nici un moment că, într-o
astfel  de  formă umană nobilă,  așa cum nu a  mai
existat  înainte,  trebuie să trăiască un Spirit  căruia
totul Îi este posibil, indiferent ce vrea El. Cine este
acela dintre noi care are curajul de a se apropia de
El  și  să  vorbească  cu  el? Eu,  ca  o  ființă  umană
păcătoasă,  nu-l  am - și  voi  cu siguranță chiar mai
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puțin."
[3]  Un  altul a  spus:  "Părerea  ta  este  complet
corectă. Chiar dacă eu nu aș ști că El este Domnul,
atunci prea exaltata, Lui statură nobilă m-ar umple
deja cu mare venerație, astfel încât curajul meu m-
ar paraliza și ar face limba mea imobile. Prin urmare,
să stăm foarte calmi la masa noastră și să ascultăm
în liniște ceea ce El va zice cuiva. Numai ale Lui sunt
toată dragostea noastră, toată cinstea și lauda.
[4] Pentru că noi doar am vrut să-L vedem și, dacă
este posibil,  de asemenea, să-L auzim. Acesta este
motivul  pentru  care  noi  am  venit  aici. Cu
permisiunea Lui noi am primit fără îndoială cu toții
mila  atât  de  dorită  cu  fervoare. Ce  altceva  putem
cere? Acum, dacă noi de asemenea, l-am putea auzi,
noi  foarte  liniștiți  ne-am plăti  datoria noastră unui
slujitor și am merge imediat pe drumul nostru înapoi,
cu o inimă fericită și recunoscătoare, pentru că aici
eu am început să mă simt cu adevărat inconfortabil
din cauza măreției pure și sfințeniei. Pur și simplu nu
înțeleg cum alți oameni îndrăznesc să se apropie de
El, fără nici o teamă și chiar îndrăznesc să vorbească
cu El  ca oricărei  alte ființe umane. Mai mult  decât
curajul  uman  este  necesar  pentru  aceasta. Și,  în
măsura în care eu pot auzi ei, de asemenea, vorbesc
cu  El  despre  lucruri  foarte  obișnuite  și
circumstanțele acestei lumi."
[5]  Primul a spus din nou: "Prietene, aceasta este
într-adevăr remarcabil.  Ce îi  pasă Lui  de modul  în
care peștii  și  miei  vor  fi  pregătiți  pentru masa de
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prânz? Și  totuși,  despre  aceasta  vorbesc  ei
toți. Remarcabil. Acel tânăr doar ce ne-a învățat pe
noi toți despre lucruri foarte importante și mari, dar
acum că Domnul Însuși este prezent ei toți vorbesc
despre pregătirea mesei de prânz ca și  cum acest
lucru este acum cea mai mare problemă și cea mai
importantă, și Domnul vorbește despre aceasta cu o
aparentă  satisfacție  hangiului,  care  ne  este  bine
cunoscut, și cu soția sa, precum și cu cealaltă femeie
care stătea înainte printre ucenici. Dar, da, nu este
necesar să se vorbească întotdeauna numai și numai
despre lucruri  divine exaltate. Când ei  vor  termina
de comandat masa, atunci cu siguranță alte lucruri și
aspecte vor fi discutate."
[6] Când noi am fost gata cu pregătirea calității și,
de asemenea a cantității mesei de prânz, Kisjona M-
a întrebat care era cel mai bun mod și timp pentru
pescuit.
[7]  Noi  ne-am  dus  și  ne-am  așezat  la  masă,  am
comandat  între timp niște pâine și  vin,  și  Eu l-am
învățat pe Kisjona când și cum, la un moment dat un
tip sau altul de pește ar putea fi capturat și modul în
care aceștia ar trebui să fie depozitați  și  pregătiți,
astfel încât să poată fi cel mai bine digerat pentru
starea de sănătate a organismului, iar apoi să fie, de
asemenea,  cel  mai  bine  savurați,  despre  care
Kisjona al nostru a fost foarte bucuros.
[8] Dar samaritenii noștri,  care stăteau într-un colț
de sală la masa lor, au fost grav iritați de Kisjona, iar
unul dintre ei a spus: "Acest colector de impozite
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și  hangiu,  care  este  deja  atât  de  neînchipuit  de
bogat,  nu  știe  nimic  altceva  decât  să  vorbească
despre  modul  cel  mai  simplu  și  cel  mai  sigur  să
devină chiar mai bogat? Și Domnul Îi explică aceasta
foarte prietenos și foarte pe larg. Dar ce putem face
noi pentru aceasta? Ceea ce Îi este plăcut Domnului,
nu ne poate deranja pe noi. Acesta este încă nespus
de mult mai bine decât atunci când El are plăcerea
de a provoca unei persoane sau alta tot felul de boli
teribile,  lucru pe  care El  nu-L  face  rareori,  despre
care  noi  iudeii  adevărați  niciodată  nu  ne  putem
plânge, dar trebuie să le suportăm cu toată răbdarea
posibilă  și  cu  dăruire  deplină  față  de  voința  lui
Dumnezeu. Pe  scurt,  Domnul  este  și  rămâne
Domnul, și toți oamenii sunt nimic în comparație cu
El."
[9] Toate tovarășii săi au fost de acord cu el și s-au
comportat din nou foarte încet și cu mare respect în
colțul lor.
 
Capitolul 127 Despre consumul a diferite tipuri

de carne și fructe
[1] Atunci indo-iudeii M-au întrebat dacă unui iudeu îi
era permis în  caz de necesitate  –  așa cum a fost
cazul în țara lor, și dacă ei sunt bine pregătiți - să
mănânce carnea unui, de asemenea, alt animal, nu
într-adevăr curat, care nu este menționat în cartea
lui  Moise,  dacă  acestea  sunt  adecvate  pentru
consumul oamenilor.
[2] Și Eu le-am explicat aceasta și am spus că, în caz
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de  necesitate  carnea  aproape  a  oricărui  animal
poate fi mâncată, dar fără sânge, și fiecare animal ar
trebui să fie pregătit în modul său propriu, așa cum
Eu am descris pe larg cu alte ocazii.
[3] Și Kisjona și indo-iudeii au fost foarte bucuroși că
Eu într-un anumit fel am abolit vechile reguli ale lui
Moise cu privire la consumul de carne.
[4]  Cu  toate  acestea,  acest  lucru  a  fost  oarecum
ciudat  pentru  cei  7  farisei,  și  scribul a  spus:
"Doamne  și  Învățătorule,  Tu  cu  siguranță  ești
singurul care are dreptul de necontestat de a da legi
pentru oameni și a le elimina, de asemenea, după
cum vrei. Dar totuși, este, de asemenea, scris ca cel
care  încalcă  o  singură  lege,  încalcă  legea  toată,
pentru că o lege este fundamentul altei legi, și, prin
urmare,  de  asemenea,  a  tuturor  legilor. Cum  ar
trebui noi să înțelegem acest lucru?"
[5]  Eu am spus:  "Dacă  nu  a  fost  o  chestiune  de
conștiință  pentru  voi  de  a  elimina  aproape  toate
legile lui Moise și de a pune în loc de acestea legile
voastre lumești și egoiste, în timp ce voi nu ați fost
niciodată  Domni  și  Învățători,  care  dețin  toată
puterea în Cer și pe Pământ, atunci cum puteți să Mă
întrebați dacă legea nu a fost încălcată dacă Eu vă
sfătuiesc  și  vă  permit,  în  caz  de  necesitate,  în
anumite condiții de pregătire să mâncați carnea, de
asemenea,  a  altor  animale  pe  care  Moise  nu  le-a
permis iudeilor să le mănânce?
[6] Ceea ce întră în om prin gură printr-o pregătire
corectă și eficientă pentru a-și potoli foamea lui nu îl
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va strica  niciodată,  dar  ceea ce  vine  din  inima în
gură, îmbrăcat în cuvinte sau gânduri - ca minciuni,
calomnie rău intenționată, necinste, limbaj murdar și
obscen,  înjurături,  bârfa,  încălcarea  de  onoarei
cuiva, tentație  la  curvie  și  adulter,  precum  și
discursurile  seducătoare  pentru  toate  tipurile  de
păcate  și  vicii  -  aceasta  este  ceea  ce  strică  cu
adevărat  întregul  omul.  Dar  ceea  ce  vine  în  om
printr-o pregătire bună și eficientă ca hrană pentru
trup,  și  care,  de  asemenea,  este  eliminat  din
organism prin modul natural, aceasta, după cum s-a
spus deja, nu întinează omul.
[7]  Dar  Eu totuși  nu  am spus  că  voi  ar  trebui  să
faceți în felul acesta, ci doar că puteți face într-un fel
sau altul în caz de necesitate, și prin faptul acesta Eu
nu am abrogat nicio lege a lui Moise.
[8] David, omul după inima lui Dumnezeu, nu a luat
pâinea de ceremonie care în afară de marele preot
nimănui nu îi era permis să o mănânce, și s-a săturat
el însuși cu ea când îi era foame? Credeți că el l-a
anulat pe Moise prin aceasta?
[9] Dacă voi vreți să fiți ucenicii Mei, atunci nu mai
lăsați  în  viitor,  ca  inima  voastră  să  fie  legată  de
astfel  de gânduri  lipsite  de sens,  și  în  final  să fie
complet capturat de ele."
[10] Când cei 7 au auzit ce-am spus Eu, au realizat
orbirea lor, Mi-au mulțumit pentru această clarificare
și nu M-au mai întrebat astfel de lucruri.
[11]  Samaritenii  noștri,  care,  de  asemenea,  au
ascultat toate acestea cu mare atenție și care erau

~ 583 ~



adepții stricți ai învățăturii mozaice, la început nu au
fost de acord între ei că Eu am permis celor 4 indo-
iudei  să  mănânce,  de  asemenea,  carnea  altor
animale, fiind pregătită într-un fel sau altul, dar când
ei au auzit ce am răspuns Eu la întrebarea oarbă a
celor  7  slujitori  din  templu  care  și-au  schimbat
hainele lor,  au fost  de acord cu Mine și  au lăudat
înțelepciunea Mea între ei.
[12]  Purtătorul de cuvânt șef  a spus: "Acum noi
am auzit din gura Lui ceea ce se poate face în caz de
necesitate, fără a comite un păcat. Ceea ce El spune
unei persoane sau alta este, de asemenea, valabil
pentru noi, similar cu legile lui Moise, care nu sunt,
de  fapt  exclusiv  date  Israelului,  ci  pentru  toți
oamenii  de  pe  Pământ,  și  la  care  fiecare  ființă
umană  ar  trebui  să  se  conformeze  atunci  când
ajunge într-adevăr să le cunoască. Și acum noi am
auzit din gura Lui ceea ce cineva poate și trebuie să
facă, în caz de necesitate în ceea ce privește hrana
corpului  său, iar noi înșine, de asemenea, ne vom
conforma la aceasta, în caz de necesitate.
[13] Desigur rabinul nostru nu va fi foarte mulțumit
cu aceasta și ei își vor scutura capul lor, deoarece ei
învață  că  un  adevărat  iudeu  ortodox  trebuie  mai
degrabă să piară decât să se sature cu o mâncare
necurată,  care  nu  este,  potrivit  lui  Moise,
binecuvântată  de  Dumnezeu. Dar,  prin  aceste
cuvinte  ale  Domnului,  prostiile  vechi  vor  trebui
îndepărtate  pentru  a  face  loc  înțelegerii  celei  mai
pure, care luminează ca un soare de dimineață din
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aceste  cuvinte,  și  fiecare  samaritean  inteligent  va
lăuda,  prin  urmare,  iubirea  și  înțelepciunea
Domnului toată viața sa.
[14]  Acum,  numai  dacă  cineva  l-ar  întreba  pe
Domnul, dacă în vremuri de nevoie, de asemenea,
diferite fructe și ierburi și rădăcini, pe care pământul
de  multe  ori  le  produce  în  cantități  mari,  pot  fi
consumate atunci când sunt pregătite într-un anumit
mod, cu scopul de a satisface foamea cu acestea."
[15]  Atunci  când  samariteanul  a  rostit  această
dorință, Kisjona a avut ideea să Mă întrebe cu privire
la diferitele ierburi și fructe ale solului și arborilor –
care tip dintre acestea, în afară de cele care au fost
folosite  până  atunci,  ar  putea  fi  folosite  pentru  a
hrăni oamenii în caz de necesitate, și modul în care
acestea ar trebuit să fie pregătite.
[16]  Și  Eu  am  numit  ierburile,  rădăcinile  și,  de
asemenea,  fructele  copacilor  și  arbuștilor,  și,  de
asemenea,  diverse  boabe,  și  le-am  arătat,  de
asemenea, în formulări clare cum toate acestea ar
trebui  să  fie  plantate,  adunate  și  depozitate,  și  în
cele din urmă modul în care toate acestea ar trebui
să fie pregătite și pot fi savurate de către oameni,
pentru care ei toți nu Mi-au putut mulțumi îndeajuns.
 

Capitolul 128 Masa cu Kisjona
 
[1] Întrucât această explicație și Învățătură a durat
aproape  o  oră,  masa de prânz  a  fost  pregătită  în
această perioadă și a fost pusă pe masă, și noi ne-
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am împărtășit cu bucurie din ea.
[2] În același timp, aceeași mâncare bine pregătită a
fost  pusă  pe  masa  de  samarinenilor,  și  pe  lângă
aceasta,  de  asemenea,  pâinea  și  vinul  în  măsură
dreaptă.
[3]  Când  samaritenii  au  văzut  acest  lucru,  ei  au
întrebat  slujitorii  cine a comandat  acestea fără a-i
întreba  mai  întâi  dacă  doreau să  aibă  o  masă de
prânz, în ce ar trebui să constea și la ce preț, pentru
că ei abia aveau destui bani pentru a plăti o astfel de
masă excelentă.
[4] Slujitorii au spus: "Noi am făcut acest lucru prin
ordinul  șefului  nostru,  și  puteți  mânca  masa  fără
griji, deoarece, de asemenea, sunteți tratați gratuit
ca invitați."
[5]  Atunci  samariteni  Mi-au  mulțumit  Mie  și  lui
Kisjona cu voce tare.
[6]  Și  el  le-a  răspuns  cu  amabilitate  (Kisjona):
"Întăriți-vă  și  săturați-vă  cu  bucurie  oaspeții  mei
dragi și prieteni, și să fiți fără griji."
[7] Atunci ei Mi-au mulțumit Mie și lui Kisjona încă o
dată pentru marea bunătate. Au mâncat și au băut și
au fost în curând într-o dispoziție bună și veselă.
[8] Vorbitul  a fost puțin în timpul mesei,  dar când
masa a fost aproape de sfârșit și samaritenii nu s-au
putut  opri  din  admiratul  celor  3  tineri  de la  masa
noastră,  văzând  că  ei  au  mâncat  alimente
considerabil  mult  mai  mult  decât  am  făcut  noi,
purtătorul lor de cuvânt a spus: "Voi sunteți toți
la fel de surprins ca și mine despre apetitul mare al
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celor 3 tineri de la masa Domnului. Cu toate acestea,
am observat  ceva care,  probabil,  nici  unuia dintre
voi nu i-a atras atenția la fel de mult ca mie. Uite,
ceea ce mi-a atras foarte mult  atenția mea a fost
aceasta: am văzut că fiecare aliment pe care cei 3 îl
puneau  la  gura  lor  se  dizolva  și  se  vaporiza  deja
înaintea gurii lor, în așa fel încât nici măcar cea mai
mică firimitură a intrat în gura celor 3 tineri.
[9] Am văzut acest lucru în mod clar și distinct, și
bănuiesc că cei 3 tineri, fiind ființe foarte spirituale
excepționale,  în  primul  rând,  prin  puterea  lor
interioară,  transformă  mâncarea  materială  a
organismului  în  elementul  său  spiritual  și  numai
după aceea o absorb într-un mod sau altul care le
convine, alăturându-se cu ființa lor. Pentru că doar
priviți, oasele roase de la miei și viței, care nu sunt
consumate sunt înainte de tăvile celorlalți  oaspeți,
dar cu cei trei nu puteți vedea nimic din acest lucru,
deși au pus de mai multe ori bucăți mari cu oase la
gura lor, atât de miei cât și din cei 3 viței bine prăjiți.
[10]  Ceea  ce  am  observat  eu  aici  cu  cei  3  îmi
dovedește că ei nu sunt fizic, ci trebuie să fie ființe
pur spirituale, și că acestea își păstrează corpul lor
doar  pentru  ochii  noștri,  atât  timp  cât  Domnul
permite  de  dragul  oamenilor  și  după  cum  El
dorește. Am dreptate sau nu?"
[11]  Un altul a spus: "Da, da, tu cu siguranță ai
făcut o observație foarte bună, și  opinia ta despre
acest aspect este complet corectă. Și din moment ce
acest lucru este cu siguranță așa, este de asemenea
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clar  că  acest  tânăr  care  ne-a  arătat  înainte  cerul
înstelat și Pământul nostru și forma lor exterioară și
interioară  și  caracteristicile  lor  în  timp  ce  el  le-a
creat  din  aer,  împreună  cu  stele,  este  umplut  cu
Puterea spirituală  a Domnului și  nu are nevoie de
nici o hrană materială pentru a-și menține corpul său
nemuritor. Dar dacă el mănâncă ceva în fața ochilor
noștri, de dragul aparențelor atunci el se transformă
imediat acestea în elementul său spiritual prin care,
el  probabil,  ni  se poate arăta la nouă într-un corp
material.
[12] Căci eu însumi sunt deja de mult timp în urmă
de părere că toată materia în sine este de asemenea
complet spirituală și devine vizibilă în toate tipurile
de  forme  și  tangibilă  pentru  organele  noastre  de
simț  exterioare prin  înțelepciunea și  atotputernicia
lui  Dumnezeu. Și  spiritele  pure  și  puternice  de  la
Dumnezeu,  probabil,  văd  materia  doar  în
conformitate cu adevărul interior complet așa cum
este, și nu așa cum apare în fața organelor noastre
de simț greoaie.
[13] Da, da noi trăim acum în mijlocul unui miracol
după  altul,  și  orbirea  sufletului  încă  nu  vrea  să
părăsească  oamenii. Împreună  cu  cele  mai  mari,
lumini  vii  din  cer,  superstiția  întunecată  și,  de
asemenea,  necredința  completă  continuă  să  facă
progrese, și puterile cerurilor nu sunt capabile să le
distrugă. Dar dacă nu poate fi nici o lumină printre
oameni,  acum că  ei  pot  vedea  și  gusta  cele  mai
înalte adevăruri  și  minunile sale aproape de sursa
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primară, atunci cât de întunecat va deveni din nou
printre oameni, dacă ei vor fi informați doar din gură
în  gură  despre  ceea ce  se  întâmplă  acum în  fața
ochilor  noștri? Vor  crede  ei  cu  tărie  acele  povești
pure, care le sunt încredințate în timp ce ei nu cred
acum  ce  se  întâmplă  și  înaintea  ochilor  lor? Este
dificil și greu pentru mine să cred aceasta.
[14] Da, cu siguranță, în fiecare timp vor fi oameni
care vor fi luminați de Dumnezeu, care vor merge în
jur  ca  lumini  pentru  ceilalți  oameni. Dar  le  vor
acorda  atenție  mulții  orbi  și  oamenii  de  știință
lumești? Ei îi vor numi proști, și dacă va fi posibil ei
foarte repede îi vor persecuta.
[15] O, nu va fi  ușor pentru cei  care vor răspândi
această învățătură, care vine acum cu adevărat fizic
la  noi  din  Ceruri  -  chiar  dacă  ei  vor  fi  dotați  cu
puterea acestor 3 tineri. Pentru că ei îi  vor insulta,
numindu-i înșelători presanți, și, în plus magicieni ai
școlii  eseniene,  și  astfel,  de  asemenea,  mincinoși,
trișori și agitatori ai poporului, iar ei vor persecuta și
tortura.
[16]  Aceasta  este  părerea  mea,  pentru  că  cu  cât
este  mai  strălucitoare  lumina  zilei,  cu  atât  mai
dureros  întunecoasă  este  adesea  noaptea  care
urmează în  care  norii  de  furtună întunecați,  denși
acoperă cerul înstelat. Dar toată cinstea Domnului,
pentru  că  noi  am  fost  vrednici  a  experimenta
această  zi  foarte  luminoasă  și  să  umblăm  în  ea
înaintea ochilor Domnului."
[17]  Ei toți au spus: "Da, toată gloria și onoarea
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Domnului pentru acest lucru, și dragostea și mila Lui
să rămână de acum încolo, cu toți oamenii care au o
inimă bună și o bună voință."
 

Capitolul 129 Să te temi și să iubești pe
Dumnezeu

[1] Apoi Eu M-am ridicat de pe scaun și am mers la
masa samaritenilor care, de asemenea s-au ridicat
repede de pe scaunele lor și  Mi-au spus cu uimire
profundă  (samaritenii): "O, Doamne, Doamne, noi
suntem păcătoși și nu suntem vrednici ca Tu Însuți
să vii la masa noastră, dar rostește doar un cuvânt
peste noi,  ca să putem deveni  puternici  în  lumina
Ta."
[2]  Eu am  spus: "Puteți  lăsa  deoparte  această
venerație prea mare pentru Mine, și creșteți în locul
acesteia,  dragostea  dreaptă  și  adevărată  pentru
Mine, pentru că aceasta înseamnă mult mai mult și
este mai mult  a iubi pe Dumnezeu mai presus de
toate decât să te temi de El mai presus de toate. O
frică exagerată de Dumnezeu duce întotdeauna pe
om mai  departe  de  Dumnezeu și  este  în  cele  din
urmă  sămânța  rea  din  care  la  timpul  cuvenit  va
crește  păgânismului  cu  întregul  serviciu  păgân  al
idolilor, superstiției și în cele din urmă al completei
neîncrederi.
[3] Dar cu dragostea deplină, omul vine întotdeauna
mai aproape de Dumnezeu, el se încrede în El tot
mai mult și mai mult și tânjește după El, și, astfel, el
este  din  ce  în  ce  mai  mult  umplut  cu  Spiritul  lui
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Dumnezeu, pentru că în mod constant crescândă și
încrezătoarea  dragoste  pentru  Dumnezeu  este
Spiritul cel viu și adevărat al lui Dumnezeu din om și
spiritul vieții veșnice în suflet. De aceea, un păcătos
care  se  pocăiește  din  dragoste  pentru  Dumnezeu
este mai aproape de El și Îi este mai drag Lui decât
99  de  persoane  foarte  temătoare  de  Dumnezeu,
care nu au păcătuit niciodată împotriva unei legi, și,
prin  urmare,  fiind  neprihăniți,  nu  trebuia  să  facă
penitență niciodată.
[4]  Gândiți-vă  doar  la  un  copil  care  are  o  mare
teamă  de  părinții  lui,  deoarece  aceștia  l-ar  fi
pedepsit  de  câteva  ori  prea  sever  din  cauza
obrăzniciei  lui  copilărești. Un  astfel  de  copil  într-
adevăr va asculta de părinții săi, dar nu atât de mult
din  dragoste,  ci  mai  degrabă  din  teamă  pentru
pedepsirea  pe  care  el  o  poate  aștepta  dacă  ar
păcătui  împotriva  voinței  părinților. Prezența
părinților săi după un anumit timp va fi de asemenea
neplăcută unui astfel de copil, și el va încerca să se
elibereze din situația care este neplăcută pentru el,
lăsând casa părintească și  căutându-și  norocul  lui,
odihna  și  confortul  său,  în  îndepărtate  regiuni
străine. Și  el  se  va  întoarce  doar  în  remușcări  la
părinții  săi,  cu  frică  și  cutremur,  dacă  el  va  găsi
opusul a ceea ce el a crezut că va găsi îndepărtatele
regiuni.
[5] Aceiași părinți au un alt copil care nu este atât de
temător de ei, iar în loc de aceasta, el îi iubește tot
mai mult și mai mult, nu se tulbură atât de mult de
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câteva dojene,  și  va  îndepărta greșelile  sale și  va
face  voia  lor,  prin  urmare,  nu  dintr-o  frică  în
permanentă creștere de severitatea părinților săi, ci
din iubirea sa proprie în continuă creștere pentru ei.
[6] Care dintre cei 2 copii credeți că va fi  cel mai
iubit pentru părinți?"
[7] Vorbitorul a spus: "Desigur, copilul care are mai
puțină frică de părinții săi, dar care în loc de aceasta
are  mai  multă  iubire  și  o  încredere  în  ei
copilărească."
[8] Eu am spus: "Părerea ta este corectă și tu Mi-ai
dat un răspuns corect. Astfel voi ar trebui să fiți, de
asemenea,  ca  un  copil  care  are  mai  multă  iubire
decât  teamă  pentru  părinții  săi. Și  așa  iubiți-L  pe
Dumnezeu ca eternul Tată al tuturor oamenilor, mai
mult  decât  vă  temeți  de  El  ca  de  un  judecător
neobosit, atunci de asemenea, voi nu veți avea frică
atât  de  multă,  sau  să  simțiți timiditate  pentru
prezența Mea cu voi cum a fost cazul până acum.
[9]  Puteți  să Mă credeți  că Dumnezeu iubește,  de
asemenea  copiii  foarte  temători,  dar  în  ceea  ce
privește  încrederea  copilărească  netemătoare  față
de  El,  există  adesea  căi  foarte  curbate  pe  care
trebuie  să  se  meargă. Fără  această  încredere,  un
suflet  nu  poate  deveni  niciodată  complet  egal  cu
Dumnezeu și  să  fie  fericit  și  independent,  liber  în
Dumnezeu,  și  de-a  lungul  acestor  căi  curbate,
menționate,  un  suflet  poate  ajunge  cu  greu  la
aceasta. Numai marea nevoie poate aduce astfel de
copii  pe  calea  cea  dreaptă  înapoi  la  casa  iubirii
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părinților săi.
[10] Din moment ce copiii devin doar mai răi în loc
de mai buni prin pedepsele care vin de sus, aceste
pedepse se întâmplă numai rareori, și numai atunci
când  toate  tentativele  iubitoare  au  eșuat  din
încăpățânarea  oarbă  a  oamenilor. De  aceea
Dumnezeu  are  întotdeauna  o  așa  mare  răbdare
mare  cu  aroganța  oamenilor,  astfel  încât  prin
pedepse  constante  să  nu  fi  conduși  chiar  mai
departe de El decât ei deja o fac.
[11]  Și,  odată  ce  Dumnezeu  a  trebuit  să  viziteze
oamenii cu nuiaua pedepsei în mâna Lui, atunci El
prezintă  în  cealaltă  mână  a  Lui  -  deși  oarecum
învăluit - Inima Lui pentru ei, astfel încât aceștia să
vadă  că  Dumnezeu  Tatăl,  chiar  dacă  El  are  deja
nuiaua pedepsei în mâna Lui,  totuși vine la ei să-i
întâlnească cu toată dragostea, așa cum acesta este
cazul acum în fața ochilor voștri.
[12] Dar Eu încă mai adaug ceva la acest lucru, și voi
toți amintiți-vă aceasta: cine este prea fricos într-o
anumită lucrare, că el  probabil  va face o greșeală
prin care munca va suferi un prejudiciu în ceea ce
privește  obiectivul  care  trebuie  să  fie  atins,  el  de
asemenea nu rar va face, mari greșeli. Dar cel care
lucrează cu plăcere și iubire, fără o teamă prea mare
de  a  face,  eventual,  o  greșeală,  va  face  progrese
bune în activitatea sa, și, probabil, nu multe greșeli
semnificative vor fi descoperite, pentru că dragostea
dreaptă  cu  încrederea  dreaptă  nu  este  oarbă  așa
cum înțelepții păgâni lumești cred, dar aceasta vede
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mult mai clară decât cea mai clară rațiune lumească,
cu conștiința sa prea fricoasă.
[13]  Deși  iubirea  a  făcut  o  greșeală  aici  și  acolo,
atunci aceasta rapid și ușor se poate corecta de la
sine, dar atunci când rațiunea cu frica ei a făcut o
greșeală, atunci ea își pierde toată încrederea în sine
și de multe ori nu găsește nici un mijloc prin care
greșeala să poată fi complet corectată.
[14] Prin aceasta Eu nu vreau să vă spun că un om
ar trebui să-și pună rațiunea și conștiința sa complet
de o parte - departe de așa ceva. Dar cine se lasă a
fi  complet  stăpânit  de  rațiune  și  de  o  spaimă
temătoare exagerată să facă greșeli, și de îndoială
directă  într-o  mult  mai  bună  lucrare  a  iubirii  și  a
încrederii sale, este cu siguranță o orbire și prostie
într-un grad ridicat.
[15]  Dacă  ați  înțeles  bine  acest  lucru  acum,  de
asemenea,  veți  putea  cu  ușurință  să  suportați
prezența Mea, și apoi nu veți vrea să aveți dorința în
voi să părăsiți acest loc pe cât de repede posibil din
frică pură și timiditate față de Mine."
[16] După lecțiile  Mele prietenești  samaritenii  s-au
schimbat complet. Ei Mi-au mulțumit pentru această
învățătură și a devenit foarte de încrezători.
[17]  Și  purtătorul  de  cuvânt  șef a  spus: "O
Doamne  și  Învățătorule  al  tuturor  lucrurilor  și  al
întregii vieți. Numai o mare dragoste pentru Tine ne-
a adus aici,  pentru că noi am auzit că aici, sau în
Nazaret  informații  fiabile  ar  putea  fi  primite  cu
privire la unde ai sta Tu, și așa noi am călătorit în
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acest loc cu mare încredere. Ei bine, acum, în loc de
informațiile  pe  care  noi  le-am  așteptat,  și  anume
unde Te afli  Tu,  noi  Te-am întâlnit  pe Tine direct,
spre marea noastră surpriză, iar această surpriză ne-
a umplut cu o teamă foarte mare pentru nesfârșita
Ta glorie. Dar acum Tu ne-ai schimbat cu siguranță
frica  noastră  nerezonabilă  și  de  asemenea,
nejustificată  de  o  dată  într-o  iubire  de
încrezătoare. Și, prin urmare, noi vom sta aici, atâta
timp cât Tu vei rămâne aici, iar noi te vom urma -
dacă Tu vrei -. oriunde vei merge Tu, pentru că noi
de asemenea, am dori cu plăcere să fim ucenicii Tăi
și vestitori ai cuvântului Tău viu."
[18] Eu am spus: "Acesta este și motivul pentru care
Eu am vrut ca voi să Mă căutați pe Mine, pentru că
Eu vă cunosc foarte bine pe voi  și,  de asemenea,
spiritul vostru. Dar acum, continuați să mâncați și să
beți. După aceea vom merge mai departe cu discuția
noastră."
[19]  Ei  toți  au  fost  mulțumiți  de  faptul  acesta,  și
acum ei au continuat să mănânce și să bea, fără nici
o timiditate, și Eu M-am întors la locul Meu.
 

Capitolul 130 Mărturia lui Gabriel despre
Maria 

[1]  Când  Eu  M-am  așezat  din  nou  pe  locul  Meu
printre ucenicii Mei, ei au lăudat samaritenii și zelul
lor.
[2] De asemenea Maria, care era un iudeu strict ca
Iosif, și avea o mare stimă pentru templu - deși în
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timpul  Meu  nu  la  fel  de  mult  ca  înainte  -  a  fost
surprinsă de atitudinea vechilor credincioși iudei și
de credința puternică a samaritenilor, și ea în cele
din urmă a spus: "Dacă aceștia ar păzi și conduce
templul – ceea ce din păcate nu este așa - vechiul
chivot  ar  fi  din  nou  plin  de  Spiritul  lui  Dumnezeu
pentru mântuirea Ierusalimului și a tuturor iudeilor,
și îngerii ar hrăni fecioarele din templu cu alimente
cerești,  așa  cum  aceasta  încă  s-a  întâmplat  cu
aproximativ 30 de ani în urmă, cu piosul Simeon și
încărunțita  Ana,  care  trebuiau  să  aibă  grijă  de
fecioarele  din  templu.  Dar  din  momentul  în  care
piosul Zaharia a fost strangulat de invidia fariseilor
atunci  când  a  venit  să  sfințească  darurile  lui
Dumnezeu,  cu  rugăciune  și  mireasmă  de  parfum,
vechiul chivot a ajuns în ruină și Spiritul Domnului a
dispărut. Este  adevărat  că  o  nouă  arcă  fost
construită, dar Spiritul Domnului nu se va întoarce
niciodată  acolo  din  nou,  ci  mai  degrabă  acolo
locuiește  spiritul  minciunii,  înșelăciunii,  invidiei,
geloziei  și  calomniei,  mândriei  și  relei  sete  de
putere.
[3]  Dar  cu  samaritenii  peste  care  multe  mii  de
blesteme dintre cele mai teribile au fost trimise de
templu, trăiește Spiritul Domnului, ca acest lucru a
devenit clar acum, și  nu îi  va părăsi atât timp cât
aceștia  vor  rămâne  pe  calea  pe  care  ei  sunt
acum. Chiar și eu însămi nu am fost mulțumită de ei
înainte,  deoarece  aceștia  s-au  separat  de  templu,
dar de acum vreau să-i socotesc ca prieteni ai mei, și
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Garizimul lor (Garizim: un munte pe care samaritenii
au  construit  un  templu.)  stă  la  înălțime,  deasupra
templului lui Salomon."
[4] Ei toți au apreciat toate cuvintele Mariei, și  un
samaritean a  venit  la  noi  și  a  spus:  "Ascultați,
prieteni  ai  Domnului,  cine  este  această  femeie
minunată, care a prorocit acum cu un simț extrem
de spiritual?"
[5]  Și  Gabriel, care  stătea  lângă  Maria,  a  spus:
"Aceasta este femeia despre care este scris: "Uite, o
fecioară  va  da  naștere  unui  Fiu.  Numele  lui  va  fi
Emanuel,  și  în  El,  Dumnezeu va fi  cu adevărat  cu
noi."
[6] Acum uită-te la Domnul în mijlocul nostru. El este
Emanuel, astfel unul și singurul Dumnezeu adevărat
cu  noi. Și  acum  tu  ști,  de  asemenea,  cine  este
această  femeie. Du-te  și  spune,  de  asemenea,
aceasta prietenilor tăi."
[7]  Atunci  samariteanul  s-a  plecat,  s-a  dus  la
tovarășii săi și le-a spus. Și toți aceștia s-au ridicat,
au venit la noi și au salutat-o pe Maria, cu un discurs
care a fost plin de cuvinte solemne (Literal: "ungerea
cuvintelor".)
[8] Dar Maria a zis: "Am fost și sunt doar o fecioară
aleasă a  Domnului,  și  ceea ce  am devenit,  a  fost
voia  Lui.  Așa  că  nu  mă  lăudați  pe  mine,  ci  dați
întotdeauna  onoarea  numai  lui  Dumnezeu. Face-ți
tot ce vă spune Fiul Celui Prea Înalt, care este una cu
El."
[9] Apoi ei din nou i-au dat binețe Mariei încă o dată
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și  Mi-au  mulțumit  Mie  și  lui  Kisjona  pentru  masa
bună  de  prânz. Numai  după  cuvintele  lor  de
mulțumire  ei  M-au  întrebat  ce  ar  trebui  să  facă
acum.
[10] Eu am spus:  "Vă  puteți  odihni  în  continuare
acum pentru  o  perioadă  scurtă  de  timp,  așa  cum
vom face și noi. După aceea veți auzi ceea ce puteți
face până seara."
[11]  Apoi  ei  s-au  dus  la  masa  lor  din  nou  și  au
discutat  unul  cu  altul  despre  unele  pasaje  din
proorocii în care s-a spus despre femeia care ar da
naștere unui Fiu al cărui nume și a cărui putere orice
genunchi se va pleca.
[12] După ce ne-am odihnit la masa noastră pentru o
vreme, Eu m-am ridicat și am spus: "Nu este frumos
pentru  om  să-și  petreacă  o  zi  fără  activitate.  De
aceea,  noi,  de  asemenea ne vom schimba odihna
noastră, până seara în activitate reală.
[13] Iată, rezervoarele de pește ale prietenul nostru
Kisjona au devenit aproape goale acum, și de aceea
noi  vom  merge  la  pescuit  și  vom  umple  toate
rezervoarele cu pești. Cu toții vom participa la acest
lucru."
 

Capitolul 131 Pescuitul bogat 
[1] Kisjona a gândit că acest lucru era o idee bună,
pentru  că  el  într-adevăr  avea  deja  un  deficit,  în
special de pești nobili.
[2]  Dar  câțiva  dintre  slujitorii săi  și  ajutoarele
sale prezente, au  spus:  "Astăzi,  în  timpul  zilei
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pescuitul nu va fi  atât de plin succes, deoarece în
primul rând cele mai multe bărci și nave de pescuit
care încă mai pot fi utilizate au navigat deja undeva
pe lac cu 3 zile  în  urmă pentru a pescui.  Au luat
aproape  toate  echipamentele  care  sunt  necesare
pentru  pescuit  cu  ele,  iar  ele  nu  s-au  întors  încă,
ceea ce este de înțeles, deoarece în acest moment
este întotdeauna rău pentru pescuit, și în al doilea
rând lacul este acum prea sălbatic, și atunci peștii
merg în adânc pentru a evita locurile puțin adânci
care sunt de-a lungul țărmului. De unde să obținem
acum bărci adecvate cu care să putem să îndrăznim
să ieșim pe valurile sălbatice ale apei?"
[3]  Eu am spus:  "Face-ți  ce spun Eu și  nu vom fi
întreprinde o lucrare fără succes."
[4]  Apoi  toată  lumea  s-a  ridicat,  de  asemenea,
samaritenii, și noi am mers afară la malul lacului din
apropiere.
[5]  Când noi  am ajuns la mal,  acesta era lovit  de
valuri  mari.  Kisjona, și,  de  asemenea,  Philopold
Mi-au spus: "Doamne și Învățătorule, ajutoarele mele
au făcut din punct de vedere natural, o observație
foarte  adevărată.  Fără  nave  bune  și  fără  plase
adecvate, puternice nu pot fi realizate multe într-un
mod natural. Pentru Tine, Doamne, desigur, nimic nu
este imposibil,  dar noi oamenii  putem realiza ceva
doar cu mare dificultate atunci când oportunitatea și
împrejurările  pentru  aceasta  sunt  favorabile  și
prezente."
[6]  Eu am spus: "Exact în aceste circumstanțe care
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sunt cele mai nefavorabile pentru pescuit Eu v-am
scos pe voi  afară să vă arăt  puterea credinței  vii.
Luați  plasele  vechi,  care  sunt  agățate  acolo  pe
garduri  de-a lungul țărmului,  și  de urcați  în cele 2
nave  vechi,  care  se  află  aici,  la  țărm,  aruncați
plasele în apă și aveți credință, atunci vom primi în
scurt timp o cantitate mare din cei mai buni pești."
[7] Vechile nave erau totuși pe jumătate pline cu apă
și  ajutoarele  și,  de  asemenea  ucenicii  Mei  au
evacuat  apa  care  a  intrat,  și  au  umplut  câteva
scurgeri cu cârpe pentru a face bărcile utilizabile în
caz  de  nevoie. Și  samaritenii  au  reparat  în  grabă
plasele deteriorate pe cât de bine posibil, și, în acest
mod, în cazul de nevoie un instrument de pescuit a
fost  făcut. Iar  unele  dintre  ajutoare  au  adus  un
număr necesar de containere pentru a pune pește
care va fi prins, astfel încât acesta să poată fi dus în
marele rezervor.
[8] Când totul a fost pregătit până acum, o parte din
ucenicii  Mei  cu  ajutoarele  lor  au  pășit  în  bărcile
destul de mari, le-au împins un pic mai departe de
țărm și au lăsat plasele să fie întinse scufundate în
apă  dintre  cele  2  bărci,  și  după  câteva  momente
erau deja atât de mult pline cu cei mai nobili pești că
ajutoarele  s-au  speriați,  pentru  că  ei  nu  puteau
aduce plasele la mal din cauza greutății mari, și au
strigat  după  ajutor. Atunci  samaritenii  au  pășit  în
apa care era abia o jumătate din înălțimea omului
adâncime în locul unde erau bărcile, și ei au ajutat
ucenicii  și  ajutoarele  pentru  a  aduce  peștii  la
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mal. Aproximativ 100 de persoane au fost ocupate
mai  mult  de  o  oră  înainte  ca  toți  peștii  să  fi  fost
aduși în containerele care au fost destinate pentru
aceasta.
[9] Când peștii au fost aduși la locului lor,  Eu i-am
spus lui Kisjona, care la fel ca Philopold nu se putea
opri  a  fi  surprins  de  această  captură  extrem  de
bogată: "Dacă voi vreți să umpleți din nou această
plasă veche cu tot felul de pești care trăiesc în apa
lacului, atunci lăsați plasa să se scufunde în apă la
fel ca prima dată, pentru că acum este cel mai bun
moment pentru pescuit. Căci atunci când soarele se
apropie de orizont, peștii vor veni în acest timp și în
apa acestui lac aproape de țărm."
[10] Kisjona a spus: "O, Doamne și Învățătorule, cu
această captură Eu acum sunt deja mai mult decât
mulțumit, dar dacă Tu o vrei aceasta și cu mila Ta
dacă munca nu va fi prea grea pentru oameni, plasa
poate fi întinsă încă o dată."
[11]  Ajutoarele,  ucenicii și  de  asemenea,
samaritenii i-au spus lui Kisjona: "O, prieten drag,
nu o singură dată, ci de mai multe ori noi vom lăsa
plasa în apă dacă este în regulă cu Domnul  și  cu
tine,  pentru  că  cu  acest  tip  de  câștig  munca  cu
siguranță merită deranjul."
[12] Eu am spus: "Ei bine, atunci, faceți încă o dată
ceea  ce  ați  făcut  înainte,  dar  atunci  când  faceți
captura,  de  data  aceasta,  ar  trebui  să  sortați
diferitele  tipuri  în  așa  fel  încât  să  separați  peștii
prădători - pe care îi veți prinde de această dată, de
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asemenea,  în  plasă  -  de  peștii  nobili,  și  apoi  să-i
puneți într-un recipient separat, pentru că peștii de
pradă sunt dăunători pentru peștii nobili, cum lupii
sunt dăunători pentru oi."
[13] Kisjona a spus: "Doamne, Îți mulțumesc pentru
acest  sfat.  Până  în  prezent  ajutoarele  mele  și
pescarii  mei  nu  au  sortat  peștii  și  au  spus:  "Ce
trăiește  împreună în  lac,  poate  trăi  de  asemenea,
împreună, în container." Dar eu am observat deja de
mai multe ori faptul că peștii prădători și peștii mai
blânzi nobili au dificultăți să se suporte reciproc, dar
oamenii mei nu au vrut să admită faptul acesta. Dar
acum, că ei au auzit aceasta din gura Ta, ei o vor
face mult mai inteligent în viitor, în avantajul lor și al
meu."
[14]  Toți  au spus: "Da, tot ceea ce Domnul spune
noi, de asemenea, vom face pentru că numai El este
familiarizat cu și știe totul în detaliu."
[15] Apoi ucenicii și ajutoarele s-au urcat din nou în
cele două bărci și aruncat la fel ca înainte plasa în
apă. În termen de câteva momente a fost din nou
prea plină, dar acum cu diferite tipuri de pești, astfel
că samaritenii noștri au intrat din nou în apă și au
trebuit să ajute pescarii să aducă plasele prea pline
la mal.
[16] Când plasa a fost adusă din nou la mal, ei au
scos peștii și i-au sortat, dintre care cea mai mare
parte  a  constat  acum  din  pești  prădători,  și  un
container  mare,  a  fost  umplut  cu  ei. Și,  de
asemenea,  diferite  tipuri  de  pești  nobili  au  fost
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sortați  și  fiecare  tip  a  fost  pus  într-un  recipient
separat.
[17]  Apoi  plasa  a  fost  scoasă  din  nou  din  apă  și
atârnată de gard lăsată să se usuce, iar cele două
bărci  au  fost  atașate  la  mal. Când  noi  eram  la
pescuit,  soarele  a  ajuns  la  orizont,  și  Kisjona  s-a
gândit  că  noi  am  putea  merge  în  casă  acum,
deoarece în această perioadă de toamnă de multe
ori  devenea  destul  de  rece  pe  apă,  din  cauza
vânturilor puternice care sufla după apusul soarelui.
[18] Eu i-am spus: "Prietene, nu-ți face griji despre
acesta,  pentru  că  la  fel  ca  toate,  de  asemenea,
căldura și răceala se află în mâna Mea. Vom aștepta
aici întoarcerea navelor tale și vom vedem ce fel de
câștig îți vor aduce."
[19] Kisjona a spus: "Doamne și Învățătorule, eu nu
mă aștept prea mult din faptul acesta, deoarece cu o
zi înaintea Sabatului au plecat în direcția Jesaira. Ei,
probabil, vor fi lucrat puțin acolo. Ieri a fost Sabatul,
astfel o zi întreagă de odihnă. Astăzi este a doua zi
după Sabat, de asemenea, o zi în care nu se face
prea multă muncă. Astfel, un miracol trebuie să se fi
întâmplat  dacă  cele  14  nave  vor  aduce  vreun
câștig. În plus, eu nu văd nici o navă pe care să o
cunosc că vine din vreo direcție spre acest țărm."
[20]  Eu am spus: "Prietene, deși tu gândești foarte
logic, dar gândirea ta este din când în când încă mai
puternică decât credința ta. Uită-te acolo, unde au
fost cei 3 îngeri în timpul în care noi am pescuit, în
compania  femeii  care  a  dat  naștere  trupului
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meu. Uite, ei au devenit invizibili când soarele a pus
complet, și ei au ajutat navele tale să fie umplute cu
tot felul de pești bun. Și înainte de ai privit înapoi de
7  ori,  cele  14  nave  ale  tale  vor  deveni
vizibile. Fiecare navă va aduce 100 pești."
[21]  După  ce  Eu  i-am  spus  aceasta  lui  Kisjona,
navele au devenit vizibile în primul amurg, și a durat
doar o jumătate de oră până navele au fost la mal.
[22] Comandantul-șef de navă a venit imediat din
nava lui,  ne-a salutat  și  a fost  extrem de bucuros
când, de asemenea, el M-a văzut în grup, pentru că
el  Mă cunoștea dinainte,  și  a  zis:  "Da,  acum totul
este clar  pentru mine.  Când noi  am căutat  golfuri
după Jesaira cu o zi înainte de ieri, pentru că acolo
întotdeauna este cel mai mult pește, nu am găsit nici
măcar un pește, deoarece un vânt puternic de sud
ne-a dus în larg. Pe scurt, noi am lucrat până târziu
în  noapte  cu  torțe,  dar  totul  a  fost  complet  în
zadar. Ieri  a  fost  ziua  Sabatului,  atunci  nu  ne-am
permis să lucrăm, astăzi noi am fost la muncă deja
foarte devreme dimineața și am pescuit aproximativ
9 ore fără întrerupere, dar, de asemenea, fără nici
un rezultat. Când am văzut că toată munca noastră
și eforturile au fost în zadar eu am dat semnalul să
ne întoarcem acasă din nou.
[23]  Dar,  când  noi  ne-am pregătit  la  semnalul  pe
care eu l-am dat să navigăm acasă, 3 tineri frumoși
au apărut la mal. Ei au vrut să le permit să vină pe
nava  mea. Eu  am  acceptat  fără  cea  mai  mică
opoziție. Când  eu  i-am  întrebat  unde  doresc  să
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navigheze, ei au spus: "Noi nu am venit să navigăm
cu tine undeva pe acest lac, ci pentru a te ajuta cu
pescuitul, pentru că voi ați pescuit aproape 2 zile și
nu ați avut nici o captură. Prin urmare, lăsați plasele
să se scufunde încă o dată în apă, apoi veți avea o
captură  bună.  "Noi  am  făcut  aceasta,  am  lucrat
foarte ușor, și în câteva momente plasele noastre s-
au  umplut  cu  tot  felul  de  pești  dintre  cei  mai
frumoși.
[24] Dar cum am putea noi să punem atât de mulți
pești într-un timp atât de scurt, în containere? Cei 3
tineri ne-a ajutat, și înainte să ne dăm seama, toți
peștii au fost puși în containere. După aceea, cei 3
au  dispărut  brusc,  și  un  vânt  puternic  a  venit  la
navele noastre și ne-a împins în această direcție.
[25] Când eu am văzut acest mal care îl știu bine, și
am  putea  distinge  deja  că  erau  destul  de  multe
persoane prezente, eu am spus comandanților mei:
"Marele Mântuitor  din Nazaret trebuie să fie în Kis,
pentru  că  cei  3  tineri  care  ne-au  aprovizionat  cu
pești într-un mod miraculos, au fost fără îndoială 3
spirite puternice care sunt mereu gata să-L slujească
pe  El. marele  Mântuitor  și  Învățător  îl  iubește  pe
stăpânul nostru și a făcut un semn pe navele sale
prin spirite Lui ce ne-au ajutat în avantajul său."
[26] Acum, când eu m-am dus la mal, am văzut că
repede  că  presupunerea  mea  era  adevărată. Și
acum eu îți mulțumesc, o mare Fiul al lui Dumnezeu
și  Învățător  al  tuturor  învățătorilor,  pentru  fapta
bună de neprețuit pe care Tu ne-ai arătat-o nouă. Ție
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noi îți dăm onoarea, și toată onoarea lui Dumnezeu,
în înălțimea înălțimilor.
[27] Dar acum trebuie să avem grijă de pești, acum
că încă mai este ceva lumină."
[28]  Eu am spus: "Puteți să faceți aceasta. Puneți-i
în  rezervor,  pe  fiecare  după  felul  lor. Nu  puneți
diferiții pești prădători printre peștii nobili, ci puneți-i
într-un rezervor,  care este pregătit  pentru ei. Apoi,
puteți merge la odihnă."
[29] Când slujitorii au ridicat containerele cu pești de
pe nave, Kisjona s-a uitat la ei, și el a fost extrem de
surprins de numărul și tipul peștilor nobili dintre care
nu  era  unul  care  să  cântărească  mai  puțin  de  5
pound.
[30]  La  aceasta  Eu i-am spus:  "Să mergem acum
acasă, deoarece am petrecut, de asemenea, această
zi  într-un mod bun pentru beneficiul  și  bunăstarea
oamenilor.  Și  tu,  prietene  Kisjona,  lasă  o  simplă
masă de seară să fie pregătită pentru noi."
[31]  Apoi  noi  ne-am  dus  imediat  în  casă,  și  s-a
discutat mult despre evenimentele din zi.
 

Capitolul 132 Domnul indică modul în care
învățătura Lui ar trebui să fie proclamată

[1]  Eu am vorbit  cu cei  4 indo-iudei  despre multe
lucruri,  și  le-am  dat  indicații  cum  ar  trebui  să  le
spună compatrioților lor despre ceea ce au văzut și
au  auzit,  astfel  încât  dea  roade  pentru  realizarea
vieții veșnice a sufletului. Apoi Eu am pus mâinile pe
cei 2 oameni și le-am dat, prin întinderea mâinilor, în
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Numele Meu, puterea de a vindeca bolnavii și de a
elibera pe cei  care sunt posedați  de spiritele rele.
Cei 4  Mi-au  mulțumit,  cu  toată  inima  lor  pentru
această milă și au lăudat bunătatea Mea.
[2]  De asemenea,  cei  7  slujitori  ai  templului  M-au
întrebat dacă Eu aș dori de asemenea să le dau lor
această milă, astfel încât să poată aduce mai ușor
oamenii  din  țara  lui  Ham  cu  ajutorul  Meu  la
cunoașterea unicului, singur Dumnezeu adevărat și
la credința în Mine și Cuvântul Meu.
[3] Eu am spus: "Pentru voi încă mai este timp, dar
aceștia  4  deja  plecă  mâine  foarte  devreme
dimineața și de aceea le dau deja în seara aceasta
puterea de a vindeca pe cei bolnavi. În plus, ei sunt
deja mai de mult cu Mine decât voi și sunt instruiți în
toate, astfel încât aceștia știu exact acum ce au de
făcut,  iar  sufletele  lor  sunt  pure  și  fără  păcat,  și
puterea care le este dată va rămâne în ele. Sufletele
voastre  cu  toate  acestea,  încă  sunt  afectate  de
multe slăbiciuni dintre care în primul rând, trebuie să
scăpați  prin  adevărata  negare  de  sine,  deoarece
puterea pe care Eu v-aș da-o, nu ar sta în voi, pentru
că pentru a sta mila Mea într-un vas aceasta trebuie
să  fie  de  durată,  puternic,  bun  și  curat. Cu  toate
acestea, în curând voi veți ajunge la aceasta atunci
când va fi momentul potrivit în voi și pentru voi."
[4]  Cei  7  au  fost  mulțumiți  cu  aceasta  și  Mi-au
mulțumit pentru această lecție și promisiune. Apoi s-
au dus la locurile lor și a luat niște pâine și vin. Acum
și samaritenii au venit la Mine și M-au întrebat dacă
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ar  fi  recomandabil,  în  acest  timp  de  superstiție
extremă,  să  proclame  fraților  lor,  în  afară  de
Evanghelia  pentru  suflet  și  spirit,  de  asemenea,
Evanghelia pe care au auzit-o la tânăr și pe care ei
au  înțeles-o  bine,  despre  lucrurile  și  aparițiile  din
marea lume a naturii, și să le dea o lumină corectă
despre  toate  prostiile  în  care  oamenii  din  timp în
timp  au  devenit  mai  încurcați,  lucru  care  a  fost
cauzat de preoții egoiști și lacomi, care au reușit să
aducă oamenii orbi departe de orice adevăr prin tot
felul  de  arte  nou  imaginate  înșelătoare  și  cuvinte
goale și învățături fanteziste.
[5]  Eu am spus:  "Dragii  mei  prieteni,  atunci  când
veți  începe  să  învățați  și  să  formați  oamenii  în
Numele Meu, atunci  spuneți  mai întâi:".  Adevărata
pace  fie  cu  voi,  pentru  Împărăția  lui  Dumnezeu a
venit aproape de voi."
[6]  Apoi  să-i  învățați  în  ce  constă  Regatului  lui
Dumnezeu  și  ce  ar  trebui  să  facă  omul  pentru  a
ajunge  la  Împărăția  lui  Dumnezeu  deja  pe  acest
Pământ și încă mai mult în lumea de dincolo. Acest
lucru voi toții îl știți foarte bine pentru că în primul
rând Eu Însumi și apoi, de asemenea câțiva ucenici
care  au  fost  trimiși  de  Mine  au  proclamat  deja
învățătura Mea în cuvinte clare pentru voi.
[7] După ce ați purificat și curățat inimile și sufletele
oamenilor,  în  acest  mod,  atunci,  de  asemenea,
puteți  să  le  explicați  lucrurile  din  lumea  naturală
pentru a aduce rațiunea lor înapoi în starea inițială a
adevărului  să  curățați  mintea  lor  de  toate
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superstițiile. Acesta este cu atât mai necesar pentru
că  o  persoană  care  are  înțelegeri  greșite  despre
lucrările  care  sunt  create  de  Dumnezeu  de
asemenea  niciodată  nu  poate  să  ajungă  ca  într-
adevăr să-L cunoască pe Dumnezeu, și, astfel, nici
pe el însuși și, de asemenea, nici pe aproapele său.
[8] Și ori de câte ori această cunoaștere va lipsi, de
asemenea,  dorința  pentru  dragostea  adevărată  de
Dumnezeu va lipsi, și, de asemenea, dragostea față
de  aproapele  său. Pentru  că  dacă  cineva  nu  își
iubește aproapele său, pe care el îl poate vedea ca o
ființă, ca și el, atunci cum Îl va iubi El pe Dumnezeu
pe care nu Îl poate vedea cu ochii trupului său?
[9] Omul Îl poate vedea pe Dumnezeu doar cu ochii
spiritului său - numai prin pura și adevărata cale a
înțelegerii  lucrurilor  create  și,  a  iubirii  Sale  și  a
ordinii  înțelepte  din  aceasta  -  și  Îl  vor  iubi  de
asemenea, pe El mai presus de toate. Și cine va iubi
pe Dumnezeu mai presus de toate, se va cunoaște
din această iubire, de asemenea, pe el însuși și pe
semenii  lui,  și  va  iubi  și  respecta  asemănarea  cu
Dumnezeu din aproapele său și din el însuși.
[10]  Dar  aceasta  este  o  presupunere  corectă  și
adevărată  a voastră că ar  trebui  lucrat  cu atenție
spre  aceasta,  astfel  încât  în  cele  din  urmă  toată
superstiția va dispărea de la oameni, pentru că atât
timp cât încă există o scânteie mică de credință a
imaginației  care va împovăra mintea umană, omul
nu va fi liber, iar prin această mică scânteie, el poate
cădea în multe erori mari. De aceea doar adevărul
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complet  pur  poate  face  om  complet  liber  și,  prin
urmare,  de  asemenea,  aici  și  dincolo  de  complet
fericit și în beatitudine
[11] Regatul lui Dumnezeu, care a venit în această
lume în Mine, este adevărul cel mai pur și cel mai
perfect, așa cum Eu sunt Calea, Adevărul și Viața Eu
Însumi, lucru de care Eu cu siguranță v-am dat deja
mai mult  decât suficient dovada peste tot,  și  care
este,  de  asemenea,  cunoscut  și  a  crezut  cu  tărie
acum deja de mii  de oameni,  iudei și  neamuri din
toate regiunile lumii.
[12]  Cu  toate  acestea,  amintiți-vă  bine  că  este
întotdeauna  mai  ușor  să-i  spuneți  unei  persoane
ceva despre o problemă sau alta privind cunoștințele
sale decât să își mute mintea spre o credință fermă,
neîndoielnică. Acesta este motivul pentru care voi de
asemenea,  trebuie  să  depuneți  eforturi  mult  mai
multe pentru a stabili o credință vie, decât să luptați
pentru cunoaștere  pură,   pentru  că  doar  în
cunoaștere  nu  există  viață,  ci  mai  degrabă  în
credința pură și vie prin fapte de iubire.
[13] Cunoașterea, indiferent de cât de pură, este o
reflectare a lucrurilor și a ordinii lor în această lume,
care este, așa cum este ea acum, perisabilă, la fel ca
toate lucrurile din, de pe și de deasupra acestei lumi,
dar lucrurile credinței  sunt o adevărata lumină din
ceruri. Ele  aparțin  în  mod  viu  minții,  sufletului  și
spiritului său, sunt nemuritoare și nepieritoare.
[14] Eu vă spun tuturor: acest cer, care este vizibil
pentru voi, constând din lună, soare și toate stelele,
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va  pieri  cândva,  dar  cuvintele  Mele  și  cel  care  le
crede nu vor pieri, ci vor exista etern.
[15] Cu aceasta Eu nu vreau să spun că de dragul
credinței vii cu oamenii ar trebuie să excludeți ceea
ce se numește știință pură,  pentru că omul  poate
crede ceva doar atunci când a auzit sau știe despre
aceasta. După ce omul a primit o informație pură, de
încredere  și  adevărate  și  bine  testate  cunoștințe
despre o chestiune bună și adevărată, atunci el nu
ar trebui să fie mulțumit cu pur cunoaștere, ci să o
absoarbă  în  credința  vieții  și  să  acționeze  în
conformitate cu principiile sale de bază. Dacă el va
face aceasta, știința pură va produce pentru el, de
asemenea, fructe vii  adevărate,  și  neperisabile. De
aceea  voi,  care  acum  ascultați  foarte  atent  la
cuvintele Mele, de asemenea, veți înțelege complet
că acestea sunt cuvintele lui Dumnezeu, doar dacă
veți  trăi  în întregime și  acționa în conformitate cu
acestea.
[16]  Eu  îi  știu  pe  samariteni  bine,  și  diferitele  lor
calități bune nu sunt necunoscute pentru Mine, dar
printre  ei  există,  de  asemenea,  multe  înțelegeri
greșite  de  care  ei  țin  de  multe  ori  mai  persistent
decât  țin  neamurile  la  ale  lor. Acesta este motivul
pentru care, de asemenea, voi va trebui să treceți
prin multe lupte grele de dragul numelui Meu și al
învățăturii  Mele. Deoarece  rațiunea  lumească  a
oamenilor  nu  înțelege  lucrurile  interioare  ale
spiritului și ale adevărului viu și îi consideră pe cei
care le  spun despre acestea drept  proști,  și  îi  vor
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prigoni, de asemenea, oriunde vor putea. Dar vouă
nu ar  trebui  să  vă  pese de  aceasta  și  să  învățați
adevărul  așa  cum  este  el  pus  în  inima  și  gura
voastră de Mine, atunci voi într-un sfârșit veți aduna
mai  multe  fructe  bune  pentru  Împărăția  Mea,  și
răsplata voastră nu va fi mică mai târziu în Împărăția
Mea.
[17]  Nu  ascultați  de  amenințările  și  cuvintele
întunecate ale rabinului vostru, care se lăuda foarte
mult  cu  privire  la  înțelepciunea  lor,  ascunsă,  care
conține puțin adevăr, ci țineți-vă de ceea ce ați auzit
de la mine, atunci voi veți întoarce mulți rabini spre
Mine.
[18] Dar, dacă va fi lăsați intimidați de ei, voi, cu cea
mai bună voință, veți realiza foarte puțin, care este
bun și relevant. Prin aceasta, Eu v-am zis acum tot
ce trebuie să faceți în Numele Meu pentru a răspândi
Împărăția Mea de asemenea printre voi în modul cel
mai binecuvântat.
[19]  În  curând,  voi  veți  auzi  multe  lucruri  de  la
lume. Păstorul  va  fi  ucis  și  oile  vor  fi  risipite  de
frică. Atunci  nu  vă  rușinați  de  Mine. Să  nu  fiți
descurajați  și  instabili  în  credința  voastră,  pentru
chiar și atunci când Eu voi părăsi fizic această lume,
atunci eu încă voi sta cu cei ce Mă urmează (Literal:
"cu cei care sunt ai Mei") în spirit până la sfârșitul
lumii, și întotdeauna Mă voi dezvălui fidel Eu Însumi
celor ce Mă iubesc și păzesc poruncile Mele.
[20] Eu nu vă voi lăsa în urmă în ca orfani în această
lume, dar unde numai 2 sau 3 se vor uni împreună în
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numele Meu, acolo Eu voi fi în mijlocul lor, și ceea ce
atunci voi veți cere în Numele Meu de la Tatăl - care
este în Mine așa cum Eu sunt în El  – vă va fi,  de
asemenea dat.
[21]  Prin  urmare,  să  nu  lăsați  mintea  voastră  să
devină tristă și temătoare atunci când veți auzi că
eu, Domnul Însuși, M-am lăsat să fiu umilit de lume
și să trec dincolo din această lume în Cerul Meu prin
intermediul celei mai înguste și celei mai spinoase
căi. Pentru  că  iată,  toate  acestea  trebuie  să  se
întâmple  în  așa,  astfel  ca  măsura  răului  lumii  să
devină deplină, iar judecata care este prezisă să vină
peste ei.
[22] Eu vă spun aceasta acum dinainte, astfel încât
voi, atunci când veți auzi despre aceasta, să nu fiți
confuzi  cu privire  la  faptul  acesta sau chiar  să vă
rușinați de Mine. Căci, dacă voi vreți cu adevărat să
fiți  ucenicii  Mei  și  vestitori  ai  Împărăției  Mele  pe
Pământ, voi, de asemenea trebuie să deveniți fermi
în toate și niciodată să nu fiți instabili."
 

Capitolul 133 Domnul lasă indo-iudeii să se
întoarcă în țara lor

[1]  După  ce  Eu  am terminat  acest  discurs  pentru
samariteni, masa de seară, care era deja pregătită, a
fost pusă în tăvi pe masă. Cei 7 slujitori ai templului
s-au așezat la o masă, care era pregătită pentru ei,
și samaritenii la masa care a fost pregătită pentru ei
în colțul  sălii,  și  apoi cu toții  ne-am împărtășit  din
masa,  care  a  constat  mai  mult  din  peștii  pescuți
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foarte bine pregătiți, și noi am băut vin.
[2] Atunci când masa s-a terminat după o oră, iar
vinul a făcut limbile mai dezlegate, 2 samariteni au
venit la Mine, și ei mai întâi mi-au mulțumit cu voce
tare  prin  cuvinte  bine  alese,  în  numele  tuturor
pentru învățătura care le-a  fost  dată. După aceea,
unul dintre ei M-a întrebat dacă ei, de asemenea, ca
ucenicii  ai  Mei,  vor  fi  capabili  a  efectua semne în
Numele Meu, în caz de nevoie.
[3]  Eu Ie-am spus:  "Aceasta va depinde în  primul
rând  de  puterea  credinței  voastre,  și  în  al  doilea
rând, eu v-am dat deja vouă toată asigurarea foarte
clară și complet adevărată că totul vă va fi dat vouă
din ceea ce veți cere de la Tatăl în numele Meu. Ce
altă asigurare vă mai pot da vouă?"
[4] Atunci când cei 2 au auzit aceasta, ei s-au plecat
profund înaintea Mea, și s-au dus din nou la tovarășii
lor.
[5] După această discuție scurtă, după care nimic nu
s-a întâmplat, care să fi fost de mare importanță, ne-
am dus să ne odihnim, și am dormit până dimineață,
dar de data aceasta pe paturi bune de odihnă.
[6] După aceea, Eu am petrecut încă 7 zile în Kis, cu
ucenicii Mei. De asemenea, cei 7 farisei au rămas cu
slujitorii  lor. Și  în  afară  de  aceștia,  de  asemenea,
samaritenii - și ucenicii Mei i-au instruit complet în
învățătura  Mea. Doar  cei  4  indo-iudei  au  plecat
dimineața  devreme  din  nou  în  țara  lor  pe  un  alt
drum, care a fost mult mai scurt.
[7] Pentru a avea grijă ca ei să nu se piardă, Eu am
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trezit  dinainte  deja  puternica  vedere  interioară
dezvoltată a fetei, și le-am spus că ea ar trebui să fie
ghidul  celor  3,  lucru  cu  care  ei  au  fost  de
acord. După masa de dimineață au plecat înainte de
răsărit după ce ei mai întâi Mi-au mulțumit, cu toată
inima lor pentru învățătură și pentru mila care le-a
fost  dată  lor  și  pentru  că  ei  au  fost  din  belșug
aprovizionați de Kisjona și, de asemenea de către cei
7 slujitori ai templului care dețineau mult aur.
[8] Ceea ce Eu am făcut apoi în acele 7 zile în Kis voi
menționa pe scurt, astfel încât să nu existe lacune în
povestire despre faptele Mele de pe Pământ.
[9] Eu am petrecut 6 zile cu Kisjona și Philopold, o
dată  în Kane (un oraș de frontieră) în Samaria, apoi,
din nou, în Kis, cu care oportunitate eu am instruit
oamenii  care  au  venit  la  noi,  și  am  vindecat  de
diferite  boli. De  asemenea,  Eu  am  vorbit  despre
multe lucruri naturale cu cei 2 însoțitori ai mei, și i-
am învățat.
[10] În ziua a 7-a Eu mai întâi i-am întărit pe cei 7
farisei  și,  de  asemenea  pe  slujitorii  lor  din  care
fiecare fariseu avea câte 7, și i-am trimis în Egiptul
Superior trecând prin Tir unde aceștia trebuiau să-i
raporteze lui Cyrenius în numele Meu. El le-a dat lor
o scrisoare de motivare și  le-a oferit  un mijloc de
transport pe apă în Egipt.
[11] Atunci când fariseii au fost în acest mod ușor
trimiși pe drumul lor, Eu m-am întors la samariteni,
al  căror  număr  era  de  30  de  persoane,  Eu  i-am
întărit  și  i-am  trimis  în  propria  lor  țară  pentru  a
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deschide ochii și urechile tuturor celor care erau fost
în continuare orbi și surzi acolo. Și apoi ei au plecat.
[12] Când Eu m-am pregătit spre amiază, cu scopul
de  a  călători,  Kisjona,  Philopold  al  nostru  și,  de
asemenea  Maria  Mi-au  cerut  să  rămân  până  în
dimineața următoare.
[13]  Eu am spus:  "Dragostea  nu  ar  trebui  să  fie
reținută. Astfel, deși Eu nu voi sta cu voi până mâine
pentru  că  înainte  de  orice  altceva  Eu  trebuie  să
îndeplinesc  voia  Celui  care  M-a  trimis  pe  Mine  în
această lume, Eu sunt dispus să stau cu voi până
după-amiază. Și astfel, prietene Kisjona, tu mai poți
încă pregăti o masă de prânz pentru noi."
[14] Kisjona a făcut acest lucru, desigur, cu cea mai
mare plăcere din lume.
[15] Noi ne-am așezat la masă, am luat pâine și vin
și ne-am întărit noi înșine.
 
Capitolul 134 Domnul relatează despre ispita

Lui din deșert 
[1]  Acum  înțeleptul  Philopold M-a  întrebat:
"Doamne și Învățătorule, plin de iubire, înțelepciune
și  putere,  noi  am auzit  cu adevărat  atât  de multe
lucruri din gura Ta dumnezeiască despre ceea ce ai
făcut. Cu toate acestea, despre primele Tale fapte,
atunci când Tu ai părăsit casa Ta părintească, noi nu
știm  nimic,  deloc. Eu  am  vorbit  cu  Maria,  mama
trupului Tău, dar și, de asemenea, cu Joel și ceilalți
frați fizici, pământești despre întreaga Ta tinerețe. Și
ceea ce eu am auzit - despre sosirea Ta minunată pe
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acest pământ în trupul Mariei până la al 30-lea an al
Tău de viață – eu cu fidelitate a scris în limba greacă
și  scriptura  într-o  carte  memorială,  fără  a  adăuga
sau omite ceva.
[2]  Astfel  eu  de  asemenea,  -  desigur,  în  bucăți  și
părți  –  am  adăugat  tot  ceea  ce  eu  însumi  am
experimentat  de partea Ta aici,  și  din cele ce am
auzit de la ochi și urechi de încredere din multe alte
părți  și  locuri,  și  le-am  scris  într-o  carte
separată. Dar  despre  vârsta  Ta  de  30  de  ani  sau
despre  ziua  în  care  ai  părăsit  Nazaretul  până  la
aproximativ aproape 3 luni nu am putut să aud de
nimeni unde ai fost în acel început și ce ai făcut.
[3] Este adevărat că, din momentul în care Tu Te-ai
lăsat să fie botezat de Ioan în râul Iordan cu apă, eu
știu  câteva  lucruri,  precum  și  despre  chemarea
primului  Tău  ucenic,  dar  -  după  cum  am  spus  -
despre  menționata  prima  perioadă  eu  nu  am fost
capabil,  în ciuda tuturor eforturilor mele, să aflu o
silabă despre unde ai stat sau despre faptele tale.
[4]  Ca  un  prezentator  tăcut  al  întregii  Tale  vieți
pământești și al faptelor Tale este foarte important
pentru mine ca de asemenea,  ceva să mi se facă
cunoscut  despre  viața  și  faptele  Tale  din  această
primă perioadă de muncă a Ta ca Învățător, despre
care,  de  asemenea  ucenicii  Tăi  mai  vechi  nu  pot
spune nimic. Și acest lucru nu poate fi făcut de fapt
de  nimeni  altcineva  în  afară  de  Tine,  Doamne  și
Învățătorule. Dacă ar fi convenabil pentru Tine să îmi
dezvălui câteva lucruri despre aceasta pentru mine
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ar însemna o mare și extrem de valoroasă milă de la
Tine."
[5]  Eu  am spus: "Eu știu că zelul  tău bun pentru
Mine,  și  Te  laud  ca  un  prieten  adevărat  al  inimii
mele, dar despre această prima perioadă Mie chiar
nu-Mi place să spun mai mult decât ceea ce am spus
deja - un timp în care Eu am fost călăuzit de Spiritul
Tatălui  din  Mine,  la  deșert  de  la  Iordan,  unde am
postit  timp de 40 de zile și  unde Eu Însumi M-am
hrănit din necesitate cu rădăcini și miere sălbatică,
și unde Eu, atunci când trupul Meu a devenit foarte
înfometat după 40 de zile de post în acest fel, Eu am
fost  tentat  de  3  ori  de către  un spirit  malefic,  un
diavol  de  gradul  întâi.  Și  aceasta  nu  ar  face  cât
lățimea unui fir  de păr diferență pentru mântuirea
sufletului,  dacă  oamenii  ar  ști  mai  multe  despre
aceasta."
[6]  Philopold a spus: "Dar Doamne și Învățătorule,
cum ai putut tu însuți să Te lași tentat de un arhi-
diavol, și cum a fost el în stare să se apropie de Tine
chiar puțin? Deoarece între tine și un diavol există
un astfel de decalaj atât de mare, care este stabilit
de înțelepciunea și puterea Ta peste care nu poate
niciodată un duh rău în veșnicie trece. Cine a fost
acest spirit extrem de îndrăzneț, de fapt? Doamne și
Învățătorule,  acum  că  Tu  Mi-ai  spus  deja  atât  de
mult, spune-mi ceva mai mult și mai exact despre
aceasta."
[7] Eu am spus: "Deși nu există nicio creație inițială
arhi-diavol  cum  îți  imaginezi,  dar  totuși,  totul  în
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lumea materială este în elementul său original, ca și
un  inițial  creat  arhi-diavol,  și,  prin  urmare,  este
același lucru în cazul în care unul spune că el este
ispitit de lume sau de poftele materiale ale trupului,
sau de un arhi-diavol sau altul. Și, prin urmare, cel
care se lasă capturat prea mult de lume și carnea
lui,  sufletul  său  este,  de  asemenea,  un  diavol
personal  și  continuă  să  trăiască  după  moartea
trupului  său  într-o  legătură  constantă  cu  spiritele
rele,  materiale  încă nefermentate,  și  străduința lui
rămâne atunci răul ca dragoste a lui, și el încearcă
să-și satisfacă continuu dragostea lui cea rea.
[8] Acest tip de diavoli nu pot, desigur trece peste
decalajul  incomensurabil  dintre  Mine și  ei,  dar  din
moment ce Eu am venit acum în această lume, care
este plină de judecată și, astfel, plină de diavoli, Eu,
din  cea  mai  mare  profunzime  a  milei  Mele,  am
construit  un  pod  peste  golul  menționat  prin
acceptarea  pentru  o  anumită  perioadă  de  timp  a
trupului de carne, fără de care nici o ființă umană de
pe  acest  Pământ  nu  ar  putea  atinge  vreodată  să
fericirea  deplină  adevărată  și  completă. Deci,  este
evident că un diavol, la fel ca un om, indiferent de
cât de rău el este, poate să se apropie de Mine peste
acest pod și Mă poate ispiti de asemenea, în orbirea
sa completă și  Mă poate prigoni  în modul cel  mai
groaznic,  deși  el  nu  poate  realiza  nimic  împotriva
puterii Mele, dar se poate distruge doar pe sine tot
mai mult și mai mult. Acest lucru tu cu siguranță îl
vei realiza.
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[9] Și uite, prieten, așa a fost posibil pentru un diavol
să  Mă  ispitească  în  acel  timp  pe  care  tu  l-ai
menționat.
[10] Dar, pentru ca tu să știți ceva mai multe despre
acest  eveniment,  care  sună,  desigur,  oarecum
ciudat, pentru tine, Eu îți voi spune pe scurt tipul în
care și modul ispitei. Deci, ascultă.
[11]  Când  am  postit  timp  de  aproximativ  3
săptămâni în deșert, în scopul de a Mă îndepărta de
tot și toate, și pentru a aduce trupul Meu în toate
mai mult în conformitate cu Mine Însumi decât a fost
posibil, în timpul în care eu, ca un tâmplar, am fost
deseori împreună cu tatăl Meu adoptiv Iosif și fiii săi
din prima lui căsătoria, și când Eu, trăiam numai prin
rădăcini  și  miere  sălbatică  în  deșert,  am  devenit
foarte flămând, și  am simțit  o dorință puternică în
trupul Meu să mănânc pâine, Ispititorul s-a apropiat
în apariția unui magician înțelept serios și  lumesc,
stând  înaintea  Mea,  și  a  spus:  "Doamne  și
Învățătorule, eu Te cunosc, și știu că Tu, în ceea ce
privește trupul tău, ești Fiul lui Dumnezeu. De ce Te
chinui cu foamea în acest deșert mizerabil în timp ce
toate  comorile  din  toate  lumile  și  cerurile  sunt  la
dispoziția ta? Dar dacă Tu nu vrei să le folosești, de
dragul celor săraci, dacă Tu, de asemenea dorești să
devii o ființă umană să fi un exemplu strălucitor de
abstinență  și  cumpătate  extremă  înțelepciunii  -
astfel, cu scopul de a-i face mai egali cu Tine - atunci
Tu totuși poți face pâine din aceste pietre multe de
aici, lucru pe care Tu cu siguranță îl poți face, în timp
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ce  nimeni  nu  Te  poate  vedea  aici,  și  să  mănânci
până când ești pe deplin satisfăcut."
[12]  Dar  Eu i-am spus  foarte  serios:  "Ascultă,  tu,
care îndrăznești să Mă tentezi pe Mine, Domnul tău
din eternitate, corpul meu este acum, de asemenea
o  ființă  umană,  tulburat  cu  nevoia  fiecărei  ființe
umane din această lume, dar află și înțelege că omul
nu trăiește atât de mult cu pâinea acestui Pământ, ci
mult mai mult cu fiecare cuvânt care iese din gura
lui Dumnezeu. De asemenea, pentru voi toți, podul
ca să treceți la viața veșnică va fi posibil. Dar tu ar
trebui mai degrabă să te umilești acum și să-Mi ceri
să îți iert păcatele, atunci tu vei fi ajutat."
[13]  După  cuvintele  Mele,  ispititorul  M-a  părăsit
pentru câteva zile, ca și cum el a vrut să ia sfatul
Meu la inimă și în cele din urmă să se conformeze cu
aceasta. Dar  acest  lucru  nu  a  fost  așa. Curând  a
venit  din  nou  la  Mine  și  a  spus:  "Doamne  și
Învățătorule, Tu știi că eu sunt plin de mândrie și de
setea  de  putere,  dar  eu  vreau  -  acum  că  Tu  Te
umilești în acest deșert - să învăț umilința adevărată
direct de la Tine. Așa că așază-Te acum pe cel mai
înalt  vârf  al  templului,  ceea  ce  este  foarte  ușor
pentru noi, apoi eu voi continua să vorbesc cu tine."
[14] Eu i-am spus: "Nu voi permite să fiu pus acolo
de  neputință  ta,  dar  Eu  însumi  vreau  așa.  Și  noi
eram deja în acel loc. Și  acum tu poți  continua să
vorbești."
[15] Atunci când Eu i-am spus aceasta ispititorului, el
mi-a spus: "Doamne și Învățătorule, dacă în ceea ce
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privește  trupul  tău,  Tu  ești  cu  adevărat  Fiul  lui
Dumnezeu,  atunci  lasă-Te  să  cazi  de  la  această
înălțime, atunci Dumnezeu va porunci cu siguranță
Îngerilor Lui să Te poarte pe mâinile lor puternice,
astfel încât să nici o parte a corpului nu va fi lovită
de vreo piatră."
[16] Atunci  Eu i-am spus ispititorului: "Tu ar trebui,
într-adevăr să te umilești înaintea Mea, Dumnezeul
și  Domnul  tău,  dar  Eu  nu  voi  sări  pentru  tine  în
această adâncime. Cu acest lucru tu nu vei realiza
nici  o  umilință  și  îmbunătățire  veșnică. Această
încercare de a ta a fost cu adevărat inutilă, așa că
pleacă."
[17] Apoi ispititorul M-a părăsit și, purtat de puterea
Mea, Eu am fost din nou instantaneu în deșertul Meu
unde totuși nu era atât de plăcut să trăiești.
[18] Dar, după câteva zile ispititorul a mai apărut o
dată înaintea Mea. Și Eu l-am întrebat: "Ce vrei de la
Mine acum, pentru a 3-a oară, tu diavol incorigibil?"
[19] Ispititorul a zis: "Doamne și Învățătorule hai cu
mine acum,  pe un munte înalt. Acolo  eu vreau să
învăț umilința de la Tine și să mă îmbunătățesc."
[20] Și Eu m-am dus cu el pe un munte înalt și am
spus: "Ce vrei aici, de la Mine acum?”
[21]  Ispititorul  a  spus:  "Doamne  și  Învățătorule,
umilește-Te Tu mai întâi înaintea Mea, după aceea,
eu  însumi  mă  voi  umili  înaintea  Ta. Uite,  toate
aceste țări frumoase și bogate eu Ți le voi da Ție,
dacă Tu mai întâi  Îți  vei  pleca genunchii   înaintea
mea și Te vei închina mie."
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[22] Atunci  Eu i-am spus: "Acum M-am săturat de
tine! Du-te departe de Mine acum, Satana! Pentru că
este  scris:  "Să  te  închini  numai  lui  Dumnezeu,
Domnul tău, și să îl slujești pe El și să nu-L ispitești!"
[23] Apoi ispititorul M-a părăsit pentru totdeauna, și
în  loc  de  aceasta,  legiuni  de  îngeri  au  venit  din
Ceruri la Mine, și ei M-au slujit.
[24]  Și  așa  Eu  am părăsit  deșertul,  am  luat  deja
câțiva ucenici cu Mine, și M-am lăsat Eu Însumi să fiu
botezat  de  Ioan  în  Iordan. De  atunci  Eu  am  luat
ceilalți  ucenici,  care erau în mare parte pescari,  și
am călătorit împreună cu ei dintr-un loc în altul.
[25] Și acum, prietene Philopold, tu ai ceea ce încă
îți  lipsea. Dacă  ucenicii  mei  mai  vechi  doresc,  de
asemenea, să scrie aceasta, ei pot face aceasta, de
asemenea."
[26] Matei al Meu a scris, de asemenea, aceasta în
Kis, pentru că el era mai abil în scris decât ceilalți
ucenici care puteau scrie.
 
Capitolul 135 DOMNUL ÎN JESAIRA. Plecare din

Kis spre Jesaira 
[1] Când totul a fost făcut repede și simplu, masa de
prânz era de asemenea gata. Noi ne-am împărtășit
din  ea  și  apoi  ne  pregătit  imediat  pentru
plecare. Kisjona,  Maria,  Joel  și  Philopold au vrut să
Mă conducă spre locul pe care Eu intenționam să îl
vizitez în continuare.
[2]  Eu  am spus:  "Atunci  să  mergem  cu  barca  la
Jesaira. Ce trebuie să se întâmple acolo va depinde
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de voința liberă a oamenilor  de acolo. Și  acum să
pornim."
[3] La aceasta noi am mers la țărm, însoțiți de tot
personalul lui Kisjona, am intrat în 2 nave, și cu un
vânt  favorabil,  care  a  făcut  lucrul  mult  mai  ușor
pentru vâslași, am navigat în direcția Jesairei, în care
loc noi am ajuns după câteva ore.
[4]  Atunci  când am ajuns la mal,  Kisjona  a spus:
"Doamne și  Învățătorule mi se pare că cu această
ocazie Tu ai pierdut acel ucenic, Iuda Iscarioteanul,
care este încă foarte înclinat spre lume. Pentru că
atunci când Te-a părăsit el a întrebat cât de mult Tu
vei  rămâne  cu  mine,  pentru  ca  el  să  se  poată
întoarce la timp, dar el nu a venit. Poate el a crezut
că  o  tranzacție  sau  alta  benefică  în  bani  era  mai
important decât Tine?"
[5] Eu i-am spus: "Acesta este într-adevăr cazul, dar
curând va veni după noi, pentru că el a ajuns în Kis
cu aproape o oră după plecarea noastră. El a auzit
încotro ne-am dus, a angajat imediat o navă și ne va
prinde aici înainte ca o oră să fi  trecut. Dar atunci
când vine, nu-i acordați o atenție mare, cu toate că
el  ar  dori  să  vă  spună  multe  lucruri. Spuneți-i:
"Scutește-te de vorbe inutile, pentru că Domnul știe
totul." Apoi, el în curând va deveni tăcut."
[6] Atunci când Eu i-am spus aceasta lui Kisjona toți
ucenicii  Mei au  devenit  aproape  indispuși  și  au
spus: “Dar așa noi nu vom mai scăpa niciodată de
acel om supărător."
[7] Eu am spus: "Ceea ce Eu suport, voi ar trebui să
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suportați, de asemenea. În această lume nu există
nici  o  altă  cale. Trupul  este  pentru  suflet,  de
asemenea, o povară mare și adesea opresivă, dar cu
toate acestea, el trebuie să-l suporte, indiferent de
cât  de  supărător  este,  mai  ales  la  o  vârstă  mai
înaintată.
[8] Doar priviți la un câmp de porumb atât de atent
întreținut,  și  vedeți  dacă nu veți  găsi  nici  o iarbă,
deloc printre porumb. Așa cum Eu am avut de suport
primul ispititor în deșert - și numai atunci când el M-
a părăsit complet, îngerii au venit la Mine și Mi-au
întărit  trupul  Meu  –  noi  trebuie  acum,  până  la
sfârșitul timpului Meu pământesc, de asemenea să
suportăm cel de al doilea ispititor.
[9]  Eu  v-am spus  deja  în  mod  clar  cu  o  anumită
ocazie,  că unul  dintre voi  este un diavol,  și  în voi
înșivă voi ați înțeles la cine Eu M-am referit. Dar cu
toate acestea, pentru acest motiv, Eu nu i-am spus
că el  ar  trebui  să plece,  pentru că,  de asemenea,
diavolul are voința sa liberă, care nu va fi luată de la
el. Dacă el vrea să vină cu noi, el este liber să facă
acest lucru, dar dacă el vrea să stea departe, atunci
el  de  asemenea,  poate  sta  departe. Cu  toate
acestea,  indiferent dacă el va pleca sau va rămâne,
noi nu ne vom uita la el cu ochi invidioși."
[10] Toți ucenicii Mei au luat aceste cuvinte ale Mele
la inimă, și noi ne-am dus în sat, mai exact la hangiul
la care noi deja ne-am mai cazat.
[11] Când noi ne-am apropiat de casă, hangiul, soția
și copiii săi ne-au văzut și ne-au recunoscut și s-au
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grăbit să ne întâmpine cu mare bucurie.
[12]  Atunci  când  hangiul a  venit  la  Mine,  el  s-a
plecat profund înaintea Mea și a spus: "O, Doamne și
Învățătorule bun, cât de des Te-am chemat și dorit
pe Tine, cea mai mare mântuire a tuturor oamenilor
drepți, și  cât de des am avut dorința arzătoare ca
încă în viața mea, să Te văd, să vorbesc cu Tine și să
Te găzduiesc încă o dată în casa mea. Dar această
mare milă a Ta nu a vrut să fie partea mea. Cât de
mare este fericirea mea acum, acum că Tu M-ai găsit
în sfârșit demn de mila aceasta, eu nu pot exprima
în  cuvinte. Dar  acum,  că  Tu,  o  iubit  Domn  și
Învățător, ai venit la Mine, cu siguranță îți va plăcea
să petreci câteva zile cu mine? Eu bucuros va face
totul  pentru  a  face  pe  cât  de  plăcută  cu  putință
șederea Ta, și a tuturor cu siguranță mai mult decât
binecuvântaților Tăi prieteni."
[13]  Eu i-am spus: "Prietene, unde Eu găsesc inimi,
ca a ta, Mie îmi place să stau. Tu poți fi foarte sigur
de aceasta. Și dacă Eu nu pot sta întotdeauna într-un
loc fizic, Eu totuși voi rămâne întotdeauna acolo cu
Spiritul  Meu,  cu  acei  oameni  care  Mă  iubesc,  așa
cum Mă iubești tu. Dar astăzi și mâine Eu voi sta, de
asemenea,  din  punct  de  vedere  fizic  cu  tine. Cu
toate  acestea,  poimâine,  dimineața  devreme,  Eu
trebuie  să  călătoresc,  pentru  că  sunt  încă  mulți
oameni  care  Mă  așteaptă  pe  Mine,  ca  Eu  să-i
ajut. Dar lasă să fie pregătită acum pentru noi toți o
masă de seară foarte simplă, ceea ce însă nu este
încă  urgent,  deoarece  soarele  este  încă  destul  de
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departe deasupra orizontului."
[14] După aceste cuvinte ale Mele, hangiul i-a spus
soția lui imediat ce trebuia ea să facă.
[15] Soția Mi-a mulțumit pentru această misiune, dar
totuși M-a întrebat dacă ea ar putea-o lua pe Maria
imediat  în casă cu ea,  pe care femeia o cunoștea
bine  deja  de  mult  timp,  pentru  că  ea  dorea  să
vorbească cu bucurie despre diferite lucruri  cu ea,
din moment ce pentru o lungă perioadă de timp deja
ea nu a avut bucuria de a o vedea și de a vorbi cu
cea mai demnă mamă.
[16]  Eu i-am spus: "Dragă  femeie,  de  asemenea,
mama Mea are voință ei liberă, iar eu nu-i pot spune:
"Fă aceasta"  sau "fă aceea".  Dacă ea vrea,  ea cu
siguranță, îți poate face pe plac cu aceasta, pentru
că ceea ce ea face este întotdeauna bine făcut, și Eu
am întotdeauna o mare plăcere în ceea ce ea vrea și
ceea ce face."
[17] Apoi, femeia a mers la Maria și a rugat-o să-i
acorde această plăcere, și Maria a mers imediat cu
femeia în casă și a ajutat-o cu pregătirea unei bune
mese de seară.
[18] Dar noi am mers să ne așezăm lângă țărm în
iarbă și se ne uităm cum câțiva pescari se luptau să
prindă pește, dar nu puteau prinde aproape nimic în
plasa lor.
[19]  Kisjona văzut aceasta de asemenea, și-a zis:
"Doamne și Învățătorule, acesta este exact modul în
care  trebuie  să  se  fi  întâmplat  cu  pescarii  noștri
acum 2 zile, sau de fapt, cu o zi înainte de Sabat, și
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ieri, a doua zi după Sabat, până când în sfârșit mila
Ta a venit la ei și a umplut plasele lor cu pești."
[20] Cârciumarul a spus: "Dragă, vechi prieten, Eu
am  văzut  pescarii  tăi  și  simțit  cu  adevărat  milă
pentru ei. Dar în cele din urmă 3 tineri frumoși au
venit la mal, și tocmai în acel loc, și au întrebat dacă
ei ar putea urca într-o navă. Atunci o navă care era
aproape de ei a navigat la țărm, a luat tinerii la bord
și a navigat apoi iarăși la celelalte nave. Apoi cei 3
tineri  le-au spus pescarilor  că aceștia  ar  trebui  să
mai  lase  plasele  încă  o  dată  timp  în  apă,  iar
rezultatul  a  fost  complet  miraculos. Acum,  acești
tineri speciali tineri ar fi din nou o apariție de dorit
pentru acești pescari. Dar dacă tinerii au navigat cu
pescarii spre Kis, prietene Kisjona, sau dacă aceștia
au dispărut ca un vis, nu pot să spun. Oricum, după
ce au pescuit eu nu am mai văzut pe nimeni dintre
ei  pe o  navă sau alta. Mă întreb cine erau acei  3
tineri."
[21]  Kisjona a spus: "Prietene, unde este Domnul
prezent personal, de asemenea, slujitorii Săi cerești
nu sunt departe, înzestrați cu toată puterea. Cei 3
tineri au fost de asemenea cu mine în casă de ieri de
dimineață până la apusul soarelui, și i-au învățat pe
ucenicii  Domnului  tot  felul  de  lucruri,  și,  de
asemenea pe alte persoane care au venit la mine și
care  au  fost  de  bună  voință. Cu  toate  acestea,  în
același moment când ne-au părăsit brusc seara, tu
cu siguranță trebuie să-i fi văzut aici, cum aceștia au
ajutat pescarii  mei cu captura abundentă. Și a fost
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Domnul cel care a vrut toate acestea să se întâmple
în  acest  fel,  pentru că fără voia  Lui,  nici  unul  din
firele tale de păr poate fi atins și nici o vrabie nu se
poate ridica și să zboare de pe acoperiș."
[22]  Cârciumarul a spus: "Acum tu ai vorbit după
inima mea. Când ieri eu am spus oamenilor mei de
acasă  despre  cei  3  tineri,  toată  lumea  a  spus
aproape  într-un  glas:  "Dacă  aici  și  acolo  lucruri
excepționale se petrec și se întâmplă, atunci noi ne
putem aștepta în curând la o vizită de la Domnul. Fie
ca El să ne dea îndurarea de ne a găsi vrednici de
vizita Lui. "Și, în final, eu am zis: "Amin, să se facă
voia Domnului. Fie ca El să vină, să vină în curând și
să ne izbăvească de tot răul.” "Și uite, El este acum
printre noi."
[23] Acum, hangiul a început să plângă de fericire și
nu a putut vorbi pentru o vreme. Dar Eu L-am întărit,
după care a revenit pacea lui naturală a minții și a
putut vorbi din nou.
 

Capitolul 136 Domnul și pescarii săraci 
[1] Sărmanii pescari ne-au văzut, de asemenea, iar
unul dintre ei pășit într-o barcă, a venit la noi și s-a
uitat la noi, pentru a ști ce fel de oameni eram. Când
el l-a văzut pe hangiu printre noi, el a gândit în sine
că ceilalți erau cunoștințe de-ale lui. El nu a întrebat
nimic mai departe și a vrut să se întoarcă la pescari.
[2] Dar Eu i-am spus: "Prietene, vino la noi complet
pe uscat, apoi am să îți spun ceva foarte special."
[3] Apoi comandantul s-a întors, a lovit malul ferm,
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a legat barca cu o frânghie de un stâlp de acostare,
a pășit cu curaj, ferm spre Mine și M-a întrebat: "Om
bun, iată-mă aici. Ce fel de lucru deosebit ai să îmi
spui? Vorbește, pentru că nu am prea mult timp să
aștept,  din  moment  ce  ziua  este  deja  apropie  de
sfârșit și noi nu am prins mult pește întreaga zi."
[4]  Eu i-am spus: "Dacă vei crede în Mine, Eu v-aș
putea ajuta pe tine și însoțitorii tăi să aveți o captură
bogată. Dar apoi tu ar trebui să vii la Mine mâine și
să Mă urmezi."
[5]  Pescarul a spus: "Om bun, de ce ar trebui eu
acum să cred în Tine, și ceea ce ar trebui să cred că
de la Tine? Pentru că nu-mi amintesc să Te fi văzut
pe undeva, și  astfel  nu știu cine ești  Tu. În primul
rând  fă-Te  cunoscut  la  mie,  atunci  eu  Te  voi
crede. Dar dacă eu voi veni la tine mâine și Te voi
urma  oriunde  vei  merge,  aceasta  nu  depinde  de
mine, ci de cel de a cărui existență trebuie să am
grijă. Deci, ce este, ceea ce ar trebui să cred că de la
Tine?"
[6] Eu i-am spus: "Tu încă nu au auzit nimic despre
acel Om care a apărut în Nazaret și care aduce acum
Împărăția  veșnică  a  lui  Dumnezeu  pentru  toți
oamenii, și care, de asemenea le-O dă din propria Sa
putere tuturor celor care cred în El și care doresc să
accepte învățătura Lui ca un pur cuvânt, complet viu
de la Dumnezeu?"
[7]  Comandantul a  spus:  "Om bun,  eu  am auzit
deja multe lucruri despre marele Mântuitor Isus din
Nazaret, și cred, de asemenea în El, cu toate că încă

~ 630 ~



nu l-am văzut nicăieri. Dacă probabil  Tu ești Acela
atunci spune-mi, apoi mă voi pleca înaintea Ta și Te
voi venera, deoarece cu acest Mântuitor, Dumnezeu
Domnul este ca și cum ar fi vizibil unit într-o singură
persoană, așa cum am auzit de la oameni care au
venit  în  contact  cu  El  și  care,  de  asemenea,  au
devenit ucenicii Săi."
[8]  Eu I-am spus: "Dacă tu, atunci crezi în Isus din
Nazaret,  și  că  plinătatea  Spiritului  lui  Dumnezeu
trăiește trupește în El, atunci întoarce-te mângâiat la
pescarii tăi și aruncă plasa încă odată în apă, și dacă
tu,  atunci  vei  avea o  captură  bogată,  va  exista  o
lumină în tine, din care tu vei putea fi capabil de a
determina cu ușurință cine sunt  Eu.  Apoi,  încă de
astăzi tu vei veni la Mine și te vei lăsa să fi botezat
de mine cu spiritul adevărului și al vieții. Dar nu mai
întreba acum nimic mai departe, ci fă ceea ce te-am
sfătuit."
[9]  Apoi  pescarul  s-a  plecat  înaintea  Mea,  intrând
rapid în barca lui, a navigat cu pricepere înapoi la
tovarășii săi, care deja s-au pregătit să își adune în
plasele lor, iar el le-a spus ceea ce Eu l-am sfătuit să
facă.
[10] Apoi ei toți au strigat cu voce tare astfel încât
noi de pe mal să-i putem auzi: "Salvă Celui care ți-a
recomandat aceasta! Acesta este El Însuși cel în care
credem! Ceea ce El te-a sfătuit noi vom face! Osana,
înaltul Fiu al lui David, care a venit să ne salveze, în
numele Domnului! Și acum, cu bun noroc în numele
Lui! Haideți să  aruncăm plasele!"
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[11]  Apoi  ei  au  aruncat  plasele  lor,  și  în  câteva
momente s-au umplut cu pești  atât de mulți  încât
plasele abia îi puteau ține, iar pescarii, aproximativ
20 de oameni, au avut nevoie de mai mult de 1 oră,
pentru a aduce toți peștii din plase în containere.
[12]  Atunci  când  munca  lor  a  fost  făcută,  ei  au
strigat de bucurie, și l-au lăudat pe Dumnezeu care
într-adevăr a înălțat numele Lui în Fiul lui David. Și
cu prada lor abundentă ei au navigat la satul lor mic,
care era situat în apropiere de Jesaira.
[13] Când ei au ajuns acasă cu prada lor abundentă,
și  rudele lor au văzut cantitatea mare de pești  cu
care  ei  au  venit  acasă,  nu  a  existat  nici  capăt  al
uimirii  lor. Și rudele au  spus:  "Ascultați,  voi
niciodată nu ați prins atât de mulți pești - nici chiar
în  momentul  cel  mai  favorabil  -  și  cei  mai  mulți
dintre  ei  sunt  pești  nobili.  Trebuie  să  fi  fost  un
miracol care a fost realizat pentru voi de o persoană
sau  alta  pioasă  care  este  foarte  plăcută  lui
Dumnezeu,  cum  par  a  fi  multe  acum,  de  când
marele Mântuitor din Nazaret călătorește și  care îi
învață pe oameni adevărul cu putere și voce divină."
[14] Pescarii a fost de acord cu rudele lor și le-a spus
cum  s-a  întâmplat. Și,  de  asemenea  rudele  L-au
glorificat și lăudat pe Dumnezeu, pentru că El a dat o
astfel de putere unei ființe umane.
[15]  Dar pescarul, care mai înainte a venit într-o
barcă pe uscat la noi, a spus: "Ascultați, acest Om
Isus  din  Nazaret  nu  este  ca  un  profet  care  doar
poate spune și face ceea ce îi este dat și permis de
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Spiritul  lui  Dumnezeu,  ci  este  cineva  în  care
plinătatea Spiritului  lui  Dumnezeu, puterea și  tăria
trăiesc  fizic,  pentru  că  El  nu  spune  ca  profeții:
"Domnul  mi-a  vorbit:  Deschide  gura  și  spune
oamenilor voința Mea și spune așa celor care M-au
uitat", și fă acest lucru și acela. Pentru Isus al nostru
spune: "Eu sunt Domnul, și voi toți sunteți frați,  și
nici unul dintre voi nu ar trebui să se înalțe pe sine
deasupra celuilalt." Și celor bolnavi El le spune: "Eu
vreau să fi vindecat", și apoi bolnavul este vindecat
într-un moment. Cel, care era orb, poate vedea mai
clar decât un vultur, iar cel care era șchiop, sare ca
un  cerb. Și  când  El  spune  unei  persoane  moarte:
"Ridică-te și umblă!", apoi persoană moartă se ridică
cu o nouă viață completă și merge foarte veselă și
cu bucurie.
[16]  Iată,  aceasta  și  încă  mult  mai  multe  sunt
mărturisite acum de mii de oameni care le-au văzut
cu ochii  lor  și  care  au auzit  cu  urechile  lor,  și  de
aceea eu cred că, în Omul Isus din Nazaret trăiește
plinătatea Spiritului lui Dumnezeu. Dar mulți, multe
mii de persoane iau ca o ofensă că El este o Ființă
Umană vizibilă,  și  ei  Îl  numesc un mare profet din
seminția  lui  David,  pe  care  el  însuși,  în  spirit,  L-a
numit pe El Domnul său.
[17] Dar dacă este scris în Scriptură că Dumnezeu a
creat omul după chipul Său și că Avraam L-a văzut
pe  Dumnezeu  în  forma  unui  om,  la  fel  ca  Iacov-
Israel,  atunci de ce ar trebui cineva să fie ofensat
acum de forma masculină completă a Domnului Isus
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din  Nazaret,  și  nu  cred  acum  complet  că  în  El
trăiește același Domn care l-a chemat pe Moise pe
muntele Sinai, și care i-a dat legile pentru Israel?
[18] Dar, pentru că eu cred complet aceasta fără nici
o îndoială, că acesta este într-adevăr cazul cu Isus
din  Nazaret,  voi  pleca  acum,  fără  întârziere,  pe
drumul meu și voi merge repede la Jesaira unde El
stă personal cu hangiul pe care îl știți cu toții foarte
bine datorită pietății lui. Acolo eu vreau să-L cunosc
mai bine, pentru prima dată personal, și dacă mă voi
întoarce eu nu vă voi ascunde nimic."
[19]  De asemenea,  câțiva alți  pescari, au  spus:
"De asemenea, noi vrem să-L cunoaștem personal.
Și, din moment ce noi ne-am dat cuvântul față de El,
strigând cu voce tare de pe navă, că noi vom merge
la El încă din seara aceasta în loc de mâine foarte
devreme  dimineața,  noi  vom  merge  cu  tine  la
Jesaira. Dar să luăm câțiva dintre cei mai frumoși și
buni pești nobili cu noi pe care hangiul ar trebui să-i
pregătească pentru Domnul."
[20] Acest lucru a fost plăcut pentru toată lumea, și
după apusul complet de soare în primul amurg, cei
12 pescari - fiecare dintre ei încărcați cu 3 pești - au
mers direct pe drum, și au ajuns rapid și ușor la noi
în Jesaira.
 

Capitolul 137 Contemplarea din cursul serii 
[1] Când ei au venit la noi, eram încă în afară, unde
am  vorbit  despre  diferite  lucruri  diferite,  unul  cu
altul.
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[2] Comandantul a fost primul care a venit la Mine,
s-a înclinat adânc și a zis: "Doamne și Învățătorule,
iartă-mi marea mea orbire, că nu Te-am recunoscut
imediat, atunci când am vrut să mă întorc și atunci
când Tu din milă m-ai chemat să vin la țărm. Și iartă-
mă că Eu am venit cu însoțitorii mei deja în această
seară și nu mâine, dis de dimineață cum mi-ai spus
Tu. Și,  în  plus,  Te  rugăm să  nu  Te  superi  că  noi,
pescarii săraci am urmat îndemnul inimii noastre și
ne-am luat libertatea de a aduce cu noi pentru tine
doar un mic dar din marea binecuvântare pe care Tu
ne-ai  dat-o  nouă  vizibil  cu  captura  abundentă  de
pești. Iată aici sunt peștii cei mai valoroși ai acestui
lac."
[3]  Eu i-am spus: "Deși Eu sunt mult mai mulțumit
de inimile voastre decât de peștii pe care i-ați adus
aici  pentru  Mine  ca  o  jertfă,  dar  unde  inima este
unită jertfa, jertfa Îmi este, de asemenea plăcută. Să
mâncăm, prin urmare, acești pești împreună în seara
aceasta. Dă-le hangiului, și el va ști cum trebuie să
fie pregătiți."
[4]  Atunci  hangiul  a  chemat  imediat  câțiva  dintre
slujitorii lui și a lăsat ca peștii să fie duși la bucătărie,
lucru  de  care  femeia  hangiului  a  fost  extrem  de
surprinsă. Cei 36 de pești erau de asemenea foarte
bineveniți pentru ei, deoarece ea nu a avut astfel de
pești  mari  și  nobile  în  rezervoarele  sale. De
asemenea,  Maria,  care,  de  asemenea,  lucra  în
bucătărie,  era  foarte  bucuroasă  de  acest  cadou
complet neașteptat.
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[5] Acum noi am plecat, de asemenea, de pe gazon
și am mers la o terasă frumoasă, spațioasă, care era
situată pe un mic deal, la lac, și de unde era într-
adevăr  o  vedere  splendidă  asupra  lacului  și,  de
asemenea peste peisajul din jur.
[6] Cu toate că acum era deja seara destul de târziu,
dar acest lucru nu a contat deoarece luna era deja
de  ¾  în  plină  lumină  și  pentru  că  era  încă  ceva
lumină de la amurgul târziu, vedere pașnică putea fi
încă numită foarte frumoasă. Și toți au lăudat ideea
bună  a  hangiului  de  a  lăsa  ca  o  astfel  de  terasă
frumoasă,  spațioasă  să  fie  construită  pe  mica
noastră colină.
[7] Pe această terasă, toți s-au uitat la natură pentru
o vreme, s-a făcut din ce în mai  multă liniște,  iar
comandantul a făcut următoarea observație foarte
bună despre acest lucru: "Dacă pentru om - atunci
când a ajuns în anii de viață despre care el spune că
nu-i plac - seara de sufletului său ar arăta ca această
seară naturală, atunci el cu siguranță ar fi mulțumit
cu  aceasta.  Dar  acest  lucru  nu  este  aproape
niciodată  cazul,  pentru  că  omul  își  petrece
bătrânețile în toate tipurile de dureri, griji, slăbiciuni,
boli  și  într-o  teamă tot  mai  mare  pentru  moartea
sigură  a  trupului  său. Și  împotriva  acestei  temeri,
credința lui slabă și speranța lui încă mai slabă într-o
continuare a vieții  sufletului  undeva dincolo -  care
până în prezent încă nu foarte cunoscută - îi dă lui o
foarte  puțină  certitudine. Sau  omul,  care  își  poate
permite  aceasta  datorită  averii  sale,  se  aruncă  el
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însuși  în  special  de  vârsta  bătrâneții  lui,  cu  toată
pofta în tot felul de plăceri lumești, în scopul de a
alunga  frica  și  spaima  de  moarte,  care  este  mai
presus de toate supărătoare pentru el. Și când bolile,
împotriva cărora nici o plantă vindecătoare nu poate
realiza nimic, îl vor lua în strânsoarea lor, și el poate
vedea foarte clar sfârșitul lui venind, atunci aceasta
tulbură tot mai mult în sufletul său. Și astfel, seara
sufletului unei persoane în vârstă poate fi foarte rar
comparată - și în timpul nostru aproape deloc - cu
această seară naturală cu adevărat mai mult decât
frumoasă. O Doamne și Învățătorule, Te rugăm să ne
spui  dacă  acesta  va  fi  întotdeauna  așa  cu  omul
pentru totdeauna."
[8]  Eu i-am  spus: "Pentru  a  da  omului  o  seară
liniștită a sufletului, Eu Însumi ca Domn asupra vieții
și morții am venit în această lume. Cel care crede în
Mine  și  întotdeauna  trăiește  și  acționează  în
conformitate cu învățătura Mea, și care astfel caută,
Împărăția lui Dumnezeu în sine, unde, fără îndoială,
el o va găsi cu siguranță, sufletul lui va avea o seară
mai  mult  decât  liniștită  și  mai  splendidă  a  vieții
decât putem vedea și simți în această seară naturală
dinaintea noastră acum.
[9] De ce este seara sufletului oamenilor de multe
ori  atât  de  extrem  de  furtunoasă  și
mizerabilă? Pentru că oamenii s-au separat aproape
complet  de  Dumnezeu,  sursa  originală  a  întregii
existențe  și  a  vieții  și  a  întregii  lumini  și  a  tot
adevărul. Și în loc de aceasta, ei s-au întors cu toate
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simțurile și năzuințelor față la lume și la materia ei,
care este ținută în judecată și moarte.
[10]  Dacă  oamenii  la  fel  ca  tine  se  vor  întoarce
complet de la lume și vor reveni la Mine din nou în
deplină credință și în toată dragostea, ei vor găsi în
Mine seara liniștită și fericită a sufletului. Dar, fără
aceasta,  seara  sufletului  cu  oamenii  din  viitor  va
deveni și mai furtunoasă și mai teribilă decât oricine
a  vreodată  a  experimentat  și  a  simțit  până
acum. Pentru ca de acum, oamenii nu vor mai putea
să spună: "Cine L-a văzut vreodată pe Dumnezeu și
vorbit cu El, și cine ne poate garanta nouă adevărul
deplin a ceea ce este scris în Scriptură", pentru că
Eu Însumi ca Domn vorbesc acum cu oamenii, bine
recunoscut  și  vizibile  pentru toată  lumea,  și  Eu le
arăt adevărul vieții, care este adevărul fundamental
al întregului adevăr. Cel care a acceptat aceasta în
sine, nu va avea într-adevăr nici o frică de moartea
trupului  său,  pentru  că  el  nu  va  vedea,  nici  simți
moartea, chiar dacă el va muri fizic de 100 de ori."
[11]  Cu adevărat înțeleptul comandant a spus:
"O, dragă Doamne și Învățătorule, îți mulțumim din
profunzimea  vieții  noastre  pentru  această  lecție,
care mângâie inimile noastre foarte mult. În Tine noi
credem, în Tine sperăm, și noi vrem și Te vom iubi
de asemenea, mai presus de toate. Dar acum că eu
sunt  încă mai  vorbesc,  Te  rog să-mi  permiți  mila,
Doamne și Învățătorule, să te deranjez cu încă o altă
întrebare."
[12] Eu i-am spus: "Prietene, Eu cu siguranță știu ce
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mai vrei să Mă întrebi, dar de dragul altora, pune-Mi
întrebarea ta Mine oricum, dar cu voce tare, în mod
deschis  și  liber,  astfel  încât  aceștia  vor  putea,  de
asemenea, să audă și să înțeleagă despre ce este
vorba."
 

Capitolul 138 Contactarea spiritelor bune 
[1]  Apoi comandantul a  spus:  "O,  Doamne  și
Învățătorule, de ce de fapt, nu se permite sufletelor
persoanelor decedate ca cel  puțin la  rudele lor  să
vină în formă vizibilă - în special atunci când acestea
sunt puse în pericolul de a fi înghițite de lume - și să
le  avertizeze  despre  lume  și  să  le  lase  să  vadă
dincolo. Prin aceasta, credința în continuitatea vieții
sufletului după moartea trupului ar fi mai veridică și
fermă  cu  oamenii. Și  în  acest  fel  ei  s-ar  baza  pe
propria lor experiență, și printr-o astfel de credință,
oamenii,  de  asemenea,  ar  crede  mai  ușor  și  cu
siguranță într-un Dumnezeu care eu presupun că nu
se vedea în fiecare moment vedea și vorbi cu fiecare
persoană ca noi am acum?
[2] Care este de fapt folosul de a proclama pentru
om  o  viață  viitoare  a  sufletului  după  moartea
trupului  atunci  când  noi  nu  îl  putem convinge  cu
adevărat despre aceasta?
[3] Preoții, care cred foarte puțin ei înșiși sau în mare
parte nimic, deloc, prin urmare, au apelat la tot felul
de arte înșelătoare pentru deja o lungă perioadă de
timp, pentru a ține oamenii simpli, nevăzători într-o
superstiție  reală,  astfel  încât  aceștia  să  lucreze
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numai  pentru ei  și  să le  aducă tot  felul  de jertfe,
astfel încât aceștia se pot îngrășa fără nici un efort
obositor. Dacă cineva, care deja a mers în cealaltă
parte, ar apărea întotdeauna oamenilor și i-ar învăța
despre situația reală, atunci preoții nu ar mai fi cu
siguranță în măsură să stabilească o superstiție în
popor și să o mențină prin înșelăciunile lor."
[4] Eu i-am spus: "Prietene, ceea ce, în opinia ta, tu
ai dori să existe, a fost întotdeauna cazul cu fiecare
națiune  -  atât  timp  cât  a  trăit  conform  voinței
întotdeauna fidel revelate a lui Dumnezeu. Dar când
oamenii se lasă prinși treptat prea mult de poftele
lumii și a cărnii lor, de asemenea, ochii lor spirituali
se întunecă, iar oamenii încep să disprețuiască, să
se teamă și să scape de sfaturile de dincolo. Și astfel
și-au pierdut capacitatea lor -  într-o stare de spirit
trează - să fie în contact cu sufletele care continuă
să  trăiască  și  să  lucreze  în  marea  lume  de
dincolo. Numai  oameni  mai  buni  au  fost  vizitați  și
învățați în vise clare de locuitorii fericiți de dincolo, și
aceasta  parțial  pentru  beneficiul  personal  al  lor
propriu și în parte, de asemenea, în beneficiul altor
persoane care  stăteau la  marginea unui  abis  prea
adânc al  distrugerii,  și  prin faptul acestea erau de
cele mai multe ori salvați.
[5] Doar du-te la o persoană cu adevărat lumească și
spune-i că spiritul acesta sau acela ți-a apărut ție și
ți-a spus acest lucru sau acela, tu crezi că această
persoană lumească te va crede? O, absolut nu. Ea va
râde de tine și  te va numi un nebun și un fanatic
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prost.
[6] Atunci când pe Muntele Sinai, legile i-au fost date
lui  Moise,  împreună  cu  tot  felul  de semne  ale
prezenței  Mele  depline,  oamenii  dansau în  vale  în
jurul unui vițel de aur. De ce ei nu au ținut seama de
Mine? Uite,  cauza  a  fost  din  nou  atitudinea  lor
lumească. Acum, Eu, vizibil acționez în această lume
- dar de ce oamenii  lumești nu cred în Mine? Iată,
motivul  este  din  nou  atitudinea  lor  lumească. Și
această atitudine rea conduce preoții, atât de mult
încât M-au persecutat, da ei chiar vor să Mă prindă și
să mă omoare ca pe un criminal obișnuit, așa cum
acestea deja au încercat de mai multe ori.
[7] Nu i-a apărut un înger lui Zaharia și tuturor celor
ce  erau  în  templu,  vizibil  și  auzibil,  când  Zaharia
jertfea și se ruga în templu? Și pentru aceasta a fost
ștrangulat  de  către  fariseii  lumești,  care  tânjesc
după  putere. Aceasta  a  fost,  de  asemenea,  soarta
multor oameni înțelepți  și  profeți  care au venit  să
întâmpine  atitudinea  lumească  a  oamenilor  cu
adevărul cel mai luminat.
[8]  Dorința  ta  demnă  de  laudă  exprimată  în
întrebarea ta a fost întotdeauna permisă, și oamenii
simpli ai primelor vremuri, care erau încă moral puri
și nealterați, erau învățați de spiritele pure, în toate
lucrurile, deoarece acestea erau în mod continuu, în
contact  cu ei. Spiritele  le-au arătat  oamenilor  cum
puteau să dezgroape metalele din Pământ și modul
în care aceștia ar putea face tot felul de instrumente
utile și unelte cu ajutorul focului, despre care ei au
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învățat de asemenea de la spirite cum trebuiau să le
producă. Pentru  că  de  la  cine  altcineva  puteau
învăța  primii  oameni  -  care,  în  ceea  ce  privește
perspectiva lor,  erau încă complet  ca niște copii  –
despre  acestea  decât  de  la  acele  ființe  care  sunt
pline  de  înțelepciune,  cărora  totul  le  este  clar  din
lumină lui Dumnezeu din ei?
[9] Cei pentru care aceasta nu este o imagine clară
doar să își  imagineze un copil  nou-născut,  care ar
primi de la părinții săi numai îngrijirea fizică, dar nici
cea  mai  mică  asemănare  cu  educația. Nici  de  la
părinți, nici de la altcineva. Deși el va crește, dar în
utilizarea  membrelor  sale,  acesta  va  fi  mult  mai
prost decât cel mai stupid animal natural.
[10]  Acum  imaginați-vă  o  țară  îndepărtată  de  pe
acest Pământ, care este locuită cu astfel de oameni
fără  învățătură  și  educație. În  1.000 de ani   ei  cu
greu ar ajunge la un intelect, iar ei chiar nu vor avea
nici o altă limbă decât cea a animalelor din păduri și
din sălbăticie, așa cum există astfel de oameni pe
Pământ în acest timp, care există cu adevărat și care
vor exista în continuare pentru o lungă perioadă de
timp, ca o dovadă a faptului că omul, fără educație
și învățare nu poate ști și nici descoperi nimic din el
însuși.
[11] Dar atunci când oamenii dețin acum tot felul de
cunoștințe și abilități, pe care le învăța acum desigur
unul  de  la  altul,  atunci  logic  trebuie  să  fie,  de
asemenea,  adevărat  că  acestea  au  trebuit  să  fie
predate  -  cel  puțin  primele  principii  de  bază  -  de
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spirite  superioare  care  au  cunoștințe  de  toate
lucrurile.
[12] Da, primii oameni, care au fost, de asemenea,
numiți  "copii  ai  lui  Dumnezeu",  au  fost  la  început
învățați din Ceruri în toate. Dar oamenii au devenit
conștienți  de  faptul  că  ei  au  devenit  înțelepți  și
inteligenți,  și  din  cauza  aceasta,  ei  au  devenit
orgolioși, aroganți și mândri, și din cauză aceasta, de
asemenea, din ce în ce mai concentrați pe lume, și
egoiști. Ei  nu  mai  aveau  nevoie  de  învățătura  din
Ceruri și au fost chiar rușinați de faptul acesta, și ei
au fost ostili față de cei care le-au reamintit.
[13]  Ei  au  stabilit  școli  ei  înșiși  și  au  numit  toate
tipurile de profesori și preoți care au avut încet din
ce în ce mai mult beneficiul lor lumesc în minte în
loc de beneficiul persoanelor care, în orbirea lor, i-au
considerat un fel de zei, și s-au închinat lor, și care
încă în prezent de foarte multe ori îi  venerează ca
atare.
[14]  Atunci  când acest  lucru  se  întâmplă  acum în
fața ochilor tuturor, și oamenii lumești nu mai cred
nimic,  deloc,  care  este  pur  spiritual,  atunci  este
surprinzător faptul că spiritele pure apar din ce în ce
mai  puțin  în  fața  oamenilor  lumești  la  minte? O
prietene,  permisiunea  este  încă  la  fel  ca
întotdeauna, numai oamenii nu sunt la fel ca înainte,
când erau în contact permanent cu spiritele pure din
ceruri.
[15]  Dacă  oamenii  vor  deveni  din  nou  puri  și
spirituali în conformitate cu învățătura Mea, atunci ei
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vor  veni,  de  asemenea,  din  nou  în  comunicare  și
contact cu spiritele sau sufletele oamenilor care au
părăsit această lume. Dar pentru oamenii lumești la
minte un astfel de contact nu poate avea de fapt nici
un folos pentru că ei nu cred în el și ei o numesc
nebunie celor care îndrăznesc să le reamintească de
posibilitatea aceasta.
[16] Tu însuți ai avut deja astfel de viziuni și apariții,
dar erau ele de folos pentru tine? Tu îți spui singur:
"Foarte puțin, pentru ca eu nu am crezut că acestea
erau reale și adevărate, și le-am considerat la fel ca
ceilalți oameni lumești a fi rezultatul unei imaginații
vii și un produs al fanteziei mele."
[17] Dar, dacă tu, care ești o ființă umană destul de
pură, ai deja acest tip de părere cu privire la astfel
de  evenimente,  atunci  care  va  fi  părerea  total
greșită și de pretutindeni a oameni lumești la minte?
[18]  Deci,  este complet  lipsit  de sens atunci  când
astfel de oameni spun: "Da, dacă, de exemplu, tatăl
meu decedat s-ar întoarce ca un spirit vizibil și mi-ar
spune:  "Uite,  acesta  este  așa  și  așa",  atunci  aș
crede. "Dar acum spiritul tatălui său vine, în timpul
zilei, sau al nopții într-un vis clar, și îl învață pe fiul
său. Fiul  consideră  viziunea  lui  de  atunci  ca  un
produs al fanteziei sale și, adesea, crede chiar mai
puțin  decât  înainte. Atunci  pentru  ce  a  fost  bun
aceasta  și  care  a  fost  utilitatea  apariției  dorite  a
tatălui său din lumea de dincolo?
[19]  Deci,  dacă  cea  mai  mare  parte  a  oamenilor
trebuie să experimenteze acum la plecarea lor din
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această lume o seară foarte furtunoasă a suflet, care
este amestecată cu toate îndoielile posibile, atunci
nimeni  altcineva  nu  este  de  vină,  cu  excepția  lor
înșiși. Dacă  tu,  prietene,  ai  înțeles  acest  lucru,  cu
siguranță nu Mă vei mai întreba astfel de întrebări."
[20]  După  aceste  cuvinte,  ei  toți  Mi-au  mulțumit
pentru  această  explicație  adevărată  despre  acest
lucru, care a fost ușor de înțeles pentru toată lumea.
 

Capitolul 139 Explicarea Domnului despre
planeta Marte

[1] Apoi ne-am continuat vizionarea împrejurimilor,
și  comandantul  nostru, care  a  avea  ochi
excepțional  ageri,  a  văzut  o  navă  la  o  anumită
distanță, care naviga în direcția noastră, iar el M-a
întrebat: "Doamne și Învățătorule, cine poate aduce
acea navă atât de târziu în seară, în acest loc?"
[2]  Eu i-am spus:  "Aceasta  aduce  pe  unul  din
ucenicii  Mei.  Dar  să nu vorbești  mult  cu el  atunci
când el va fi cu noi, pentru că el este, de asemenea
cineva care preferă un pound de pământ galben, pe
care  ei  îl  numesc  aur,  apoi  tot  Cerul  cu  comorile
spiritului și ale vieții veșnice."
[3] Ucenicii M-au înțeles, precum și Kisjona al nostru
și  Philopold,  dar  hangiul  și  cei  12  pescarii  nu  au
înțeles  prea  bine  ce  am  vrut  Eu  să  spun  cu
aceasta. Cu toate  acestea,  nimeni  nu M-a întrebat
nimic mai mult, deoarece un slujitor a venit acum la
noi pentru a ne spune că masa de seară era gata.
[4] Noi ne-am ridicat imediat de pe locurile noastre,
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care  erau  pe  terasă,  și  ne-am  dus  acasă  unde
mesele cu pâine,  vin și  pești  excelent pregătiți  ne
așteptau într-o sală foarte spațioasă. Așa că ne-am
dus să ne așezăm imediat la masă și am luat masa
de seară.
[5] După ce ne-am întărit cu mâncare și băuturi, și
am vorbit  unul  cu  altul  despre  tot  felul  de  lucruri
utile, în care, de asemenea Maria a fost foarte activ
implicată, Iuda Iscarioteanul al nostru a venit la noi
în sală și s-a scuzat la Mine de faptul că el nu a putut
să ne urmărească mai devreme.
[6]  Eu i-am spus: "Afacerile tale lumești nu sunt de
nici un interes pentru Mine. Atunci tu nu știu încă de
ce am venit Eu în această lume? Cel, care aderă la
lume și o iubește, mai devreme sau mai târziu - dar
întotdeauna cu siguranță - va primi recompensa pe
care lumea o ține întotdeauna gata pentru prietenii
săi, și această recompensă este numită: moartea.
[7]  Cu  toate  acestea,  Împărăția  Mea  nu  este  din
lumea aceasta, iar cel care aderă la Mine nu va primi
moartea ca  răsplată,  ci  viața  veșnică  în  Împărăția
Mea. Ceilalți ucenici ai mei, cu excepția a câțiva au,
de asemenea, o femeie și copii acasă, și totuși, ei au
rămas  cu  Mine  de  dragul  Împărăției  lui
Dumnezeu. Atunci tu de ce te-ai dus la familia ta, ca
și  cum  preocuparea  ta  pentru  ei  este  mai  mare
decât  cea  pentru  Mine? Scrie  aceasta  în  inima  ta
lumească."
[8] Deși aceste cuvintele ale Mele nu au fost atât de
plăcute ucenicului cu minte lumească, el totuși s-a
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controlat  și  Mi-a  mulțumit  pentru  sfat. Și  Eu  i-am
spus  hangiului  că  el  ar  trebui  să-i  dea  ceva  să
mănânce  și  să  bea  la  o  altă  masă. Cârciumarul  a
făcut aceasta imediat, iar ucenicul s-a așezat jos și a
luat  pâine și  vin. Cu toate acestea,  el  nu a primit
niciun  pește,  deoarece  nu  mai  erau  și  ucenicul  a
avut deja partea plină  cu pești în Kis.
[9]  Apoi  noi  ne-am  așezat  foarte  veseli  la  masa
noastră, și Eu însumi i-am instruit pe cei 12 pescari
în învățătura Mea despre Împărăția lui Dumnezeu în
om  și  le-am  făcut  toate  acestea  clar  și  ușor  de
înțeles din Scriptură.
[10] Când Eu eram ocupat astfel pentru aproximativ
2 ore cu cei 12 pescari,  și  am terminat învățătura
Mea pentru  acea zi  și  seară,  un servitor a  venit
aproape fără respirație din casă la noi în sală și  a
spus:  "Dragi  domni,  eu  lucram pe terasă și  m-am
uitat în direcția de la răsărit. Acolo eu am descoperit
o stea extrem de mare care stătea foarte aproape
de orizont. Lumina ei este roșie ca sângele, dar, de
asemenea, atât de puternică încât nu te poți uita la
ea pentru o lungă perioadă de timp. Eu nu am mai
văzut niciodată acest tip stea înainte. Ce va însemna
această stea? Doamne și Mântuitorule din Nazaret, a
cărui  înțelepciune  este,  așa  cum  se  spune,
superioară celei a lui Solomon, cu siguranță vei ști
cel mai bine ce înseamnă acea stea."
[11] Eu am spus: "Dragul meu prieten, tu nu ai fost
un slujitor  al  acestei  case de o lungă perioadă de
timp,  din  moment  ce  nu  ai  ajuns  să-L  cunoști  pe
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Mântuitorul Domnul din Nazaret mai bine. Dar este
de asemenea de înțeles că tu încă nu Îl cunoști mai
bine pe Domnul Mântuitorul  din Nazaret,  deoarece
înainte  tu  ai  fost  pentru  mult  timp  slujitorul  unui
fariseu în Capernaum. Dar unde este steaua ta care
te-a făcut așa de fricos? "
[12] Acum, robul a zis oarecum timid: "Da, în acest
caz, domnii ar trebui să vină afară pentru un timp,
pentru  că  din  această  sală  nu  o  puteți  vedea,
deoarece ferestrele nu sunt îndreptate spre răsărit,
ci sunt doar spre partea cealaltă."
[13]  Eu am spus: "Atunci, vom merge afară pentru
un timp pentru a vedea ce fel de stele te-a speriat
așa."
[14] Apoi, noi ne-am dus afară și am văzut steaua
roșie, mare în est,  deodată care acum stătea deja
mai sus de orizont, a cărei culoare roșie s-a schimbat
foarte mult, cu toate acestea lumina era excepțional
de puternică.
[15]  Acum,  Eu i-am întrebat  pe toți  cei  care erau
prezenți și se uitau, de asemenea, la stea, cu ochii
oarecum îngrijorați:  "Acum, ce părere aveți despre
această  stea?  O  știți  pe  aceasta  sau  nu  o
știți? Pentru tine, ucenicul Meu Andrei, această stea
nu ar trebui să fie cu adevărat ciudată, pentru că tu
ești un astronom."
[16]  Andrei a  spus:  "Cu  adevărat,  Doamne  și
Învățătorule, constelația în care se află eu o cunosc,
este  Leu,  după cum această  constelație  este  deja
numită de bătrâni, dar steaua nu o cunosc. Culoarea
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pare ca cea a planetei Marte, așa cum este numită
de către neamuri,  dar dimensiunea nu corespunde
cu planeta numită."
[17]  Eu i-am spus: "Și totuși, aceasta este planeta
pe care tocmai ai numit-o. Faptul că pare mult mai
mare în acest an decât de obicei este pentru că este
poziționată acum cel mai aproape de Pământ. Poziția
schimbătoare  a  tuturor  planetelor  în  relație  cu
soarele și de asemenea, în relație unele cu altele v-a
fost deja demonstrată și explicată cu ocazii adecvate
de  mai  multe  ori,  și,  de  asemenea  v-a  fost
demonstrat că planetele pot veni foarte aproape una
de alta și, de asemenea, îndepărta una de alta, în
funcție de modul în care acestea erau într-o anumită
poziție prin orbita lor în jurul Soarelui. Iar voi încă nu
înțelegeți  astfel  de  fenomene  complet  naturale,
precum  și  prin  faptul  acesta  voi  deveniți  chiar
temători în mintea voastră, prin care teamă aceasta
foarte ușor poate deveni receptivă la toate tipurile
de superstiții ale Neamurilor.
[18] Iată, așa cum s-a spus deja, această planetă se
află  acum  cel  mai  aproape  de  Pământ,  și,  de
asemenea de soare, pentru motivele care v-au fost
explicate. Și  pentru  acest  motiv,  pare  destul  de
mare,  decât  atunci  când  este  situată  departe  de
Pământ, la fel ca orice obiect care este mai aproape
va părea și,  de asemenea, arăta în sine mai mare
decât  de la  o  distanță mai  mare. Ați  înțeles  acest
lucru acum?"
[19]  Andrei s spus acum: "Doamne și Învățătorule,
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acum  această  problemă  este  din  nou  complet
limpede pentru mine, și cu siguranță, de asemenea,
tuturor celorlalți, și de acum încolo nu ne vom mai
bate capul nostru de la o minte fricoasă la astfel de
evenimente.
[20]  Dar,  deoarece  această  stea  ne-a  adus  afară,
oricum, mi-ar plăcea cu bucurie să aud din gura Ta
pe  scurt  modul  în  care  cele  mai  multe  dintre
națiunile  care  sunt  cunoscute  de  noi,  au  ajuns  să
creadă că această stea cauzează război între națiuni,
în  special  atunci  când  se  arată  mai  mare  pentru
ochiul uman, la fel ca și acum, din cauza apropierii
sale, motiv pentru care a primit apoi, de asemenea,
numele zeului păgân al războiului, și multe neamuri
păgâne, de asemenea o consideră a fi zeul războiului
însuși și, prin urmare, se frica el."
[21]  Eu  am spus: "Tu încă nu știi,  că toate acești
preoți extrem de vicleni ai fiecărui popor - care, în
orbirea  lor,  care  este  de  asemenea  lucrarea  unor
astfel de preoți,  se consideră slujitori  și  prieteni ai
zeilor  -  știu  cum  să  se  folosească  de  toate
fenomenelor  excepționale,  și  anume  de  cele  ale
cerului,  pentru  a  insufla  o  mare  teamă și  frică  în
popor, parțial, prin cuvintele lor și parțial, prin arta
lor înșelătoare, cu scopul de a-l forța să aducă jertfe
mai  mari  și  alte  penitențe?  Uite,  aceasta  este  de
asemenea  o  lucrare  a  preoților,  și  în  decursul
timpului,  de  asemenea,  a  regilor  de  pe  Pământ
majoritate originari din ei.
[22]  Această  stea,  din  cauza  atmosferei  sale
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puternice ca corp ceresc, are o culoare oarecum mai
roșie  decât  o  planetă  cu  o  atmosferă  mai  puțin
puternică. Și intermitența de intensitate puternică și
slabă  de  lumină  -  dar  întotdeauna  de  o  lumină
roșiatică - a adus preoții în curând la ideea de a o
numi  stea  de  război  în  fața  poporului. Dacă  era
văzută mai mare, atunci războaie care urmau le erau
prezise oamenilor, și ei începeau să dea daruri.
[23] Iar dacă aici și acolo, printre oamenii era cineva
care spunea oamenilor  că preoții  doreau doar  să-i
exploateze cu această oportunitate și că steaua, ca
atare, era o planetă complet inofensivă, iar oamenii
credeau acel om înțelept și duceau puține sau deloc
jertfe preoților, apoi preoții erau foarte pricepuți în a
aduce dușmănii între națiuni și a le lăsa să aprindă
războaie. Acestea erau apoi luptate cu cea mai mare
amărăciune și  cruzime. Apoi  oamenii  fugeau masiv
la preoți în templele lor și jertfeau zeilor pentru a-i
face mai blânzi. Atunci când cu astfel de oportunități
rele,  preoții  făceau un  profit  mare,  ei  încercau să
facă conducătorii mai blânzi din nou și războiul era
curând încheiat.
[24]  Dacă  ați  înțeles  acest  lucru  acum,  atunci  de
asemenea,  veți  percepe  modul  în  care  planeta
noastră era onorată să fie considerată ca un zeu al
războaielor. Dar acum noi vom lăsa această stea în
pace. No  mergem  acasă  și  acolo  vom  merge  la
odihnă."
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Capitolul 140 Comandantul curajos
[1]  Când  noi  am  intrat  în  sala  noastră  din  nou,
hangiul  M-a întrebat unde ar putea pregăti  un pat
bun de odihnă pentru Mine.
[2] Dar  Eu i-am spus: "Uite, prietene, cine vrea să
aibă un pat, dă-i unul, dar Eu Mă voi odihni în seara
aceasta  pe  scaunul  Meu.  Scaunele  tale  sunt  mai
potrivite pentru Mine pentru odihnă decât un pat."
[3] Așa cum Eu Mi-am luat odihna Mea de noapte
acum pe scaunul Meu, ucenicii Mei de asemenea nu
au  vrut  nici  un  pat,  ci,  la  fel  ca  în  majoritatea
timpului,  ei  au  stat  pe  scaunele  lor  alături  de
Mine. Doar  Maria  și  Joel  au  luat  două paturi  într-o
cameră laterală.
[4] Cei 12 pescari s-au întors din nou acasă, în micul
lor sat din apropiere, cu intenția de a aduce din nou
pești  dimineața  pentru  Mine  și  ucenicii  Mei,  dar
atunci o cantitate mai mare, pentru că prin cuvintele
și învățăturile Mele ei erau foarte bine instruiți și nu
știau ce să facă din  recunoștință pură. Tot  drumul
înapoi spre micul lor sat au strigat cu voce tare de
bucurie  pentru  Mine,  și  nu  se  puteau  opri  să
vorbească tovarășilor lor de acasă despre profunde
și pure adevăruri dumnezeiești pe care ei le-au auzit
din gura Mea. Tovarășii lor și rudelor i-au întrebat, de
asemenea,  dacă  Eu  poate,  am  efectuat  câteva
semne sau minuni.
[5]  Comandantul a  spus:  "Ce semne,  ce minuni?
Cuvântul și învățătura Domnului, care este adevărul
etern, viu, care este plin de lumina din Cerurile Lui
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eterne,  este  în  sine  deja  cel  mai  mare  semn  și
minune,  pentru  că  înaintea  Lui  nimeni  nu  a  mai
vorbit și învățat cum El vorbește și învață. Mâine voi
învăța încă o mulțime de lucruri de la el, care sunt
încă total necunoscute pentru Mine, pentru că cine
nu  devine  înțelept  de  partea  Lui  și  plin  cu  viața
veșnică a sufletului, rămâne etern mai mort decât o
piatră de ciment.
[6]  Voi  face  acest  lucru  acum  sarcina  cea  mai
importantă  a  vieții  mele  să  proclam  cu  glas  tare
onoarea  Lui,  divinitatea  Lui  și  numele  Lui  cu
adevărat sfânt, pentru că prostia și răutatea tuturor
oamenilor  lumești  m-a  părăsit  acum  în
întregime. Cine va sta în fața mea acum cu minciuna
când eu voi arunca adevărul ca un ghimpe din rugul
aprins  în  fața  lui? La  fel  ca  înainte,  când  păstorul
David a aruncat o piatră în fruntea mândrului gigant
Goliat, care l-a aruncat la pământ.
[7] Vai de fariseul ipocrit care crede că el mă poate
învăța ceva diferit. Eu îi voi spune și arăta, pe care
treaptă  spre iad se află  el  și  ce  fel  de răsplată  îl
așteaptă acolo."
[8]  Toți  însoțitorii  săi  au  fost  surprinși  de  curajul
comandantului,  dar  au  spus  oricum  că  ar  fi  mai
inteligent să nu facă imediat la început agitație cu
voce tare, astfel încât fariseii  cei răi să nu fie mai
ostil  față de Mântuitor și ucenicii  Lui decât aceștia
deja erau acum.
[9] Dar  comandantul a spus: "Dacă, în viitor,  noi
încă ne vom reține împotriva celor mai mari dușmani
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ai  oamenilor  și  ai  adevărul,  numai  din  teamă  de
răutatea  lor,  atunci  nu  va  exista  lumină  printre
oamenii  de  pe  acest  Pământ.  De  aceea,  cu  curaj
adevărat,  adevărul  ar trebui să fie în mod deschis
aruncat în fața lor, iar noi trebuie doar să le arătăm
într-adevăr  acestor  lași  vicleni  dinții  noștri  și
ghearele  ca  un  leu,  apoi  ei  în  curând  se  vor  târî
înapoi în găurile lor întunecate."
[10] Comandantul a continuat discursul său în acest
mod pentru o vreme, până când a fost cuprins de
somn și  el  însuși  și-a  permis  o  scurtă  pauză.  Dar
dimineața el a fost complet consolidat și primul care
să  fie  pe  picioarele  lui. Și  primul  lui  gând  a  fost
despre  Mine. El  M-a  glorificat  și  lăudat  cu  toată
inima.
[11] Când a văzut că însoțitorii lui încă dormeau, el i-
a  trezit  și  a  zis  (comandantul): "Prieteni,  să
mergem mai repede, astfel încât să putem ajunge cu
peștii  noștri  încă  înainte  de  răsărit,  pentru  că  în
această  zi  noi  putem  primi  viața  veșnică  pentru
sufletele noastre și, de asemenea, pentru sufletele a
încă multor altor oameni."
[12] Aceștia toți s-au ridicat repede din locurile lor
de odihnă, au mers la rezervoarele de pește, au luat
aproximativ 100 din cei mai frumoși și cei mai buni
pești și i-au adus la Jesaira.
[13] De data aceasta,  de asemenea, cei  8 pescari
care au stat acasă cu o seară înainte au mers cu ei,
și i-au ajutat să aducă peștii Jesaira în recipiente pe
care  ei  le-au  pun  pe  un  car,  pe  care  l-au  tras  și

~ 654 ~



împins ei înșiși.
[14] Când ei au ajuns ușor și repede în Jesaira, cei
mai  mulți  dintre  ucenici  încă  dormeau. Numai  Eu,
Petru,  Andrei,  Iacov,  Ioan,  Kisjona,  Philopold  și
hangiul și mai multe dintre slujitorii lui eram deja pe
picioarele noastre, și afară ne uitam la scenele pline
de viață ale dimineții devreme.
[15]  Când  pescarii  M-au  văzut,  ei  imediat  s-au
bucurat și Mi-au mulțumit deja de la ceva distanță
pe că Eu i-am considerat demni de a-i vedea și de a
vorbi cu ei, de asemenea în această zi.
[16] Atunci când ei erau complet în apropiere de noi
cu carul lor, ei M-au întrebat încă o dată dacă Eu cu
milă și plăcere aș dori să accept micul lor dar.
[17] Eu le-am zis: "Cuvântul pe care Eu vi l-am spus
ieri,  cu aceeași circumstanță este valabil  și  pentru
ziua de azi, și de acum încolo în toată veșnicia. Dați
peștii hangiului. El va ști cum să îi folosească."
[18] Apoi ei au dat peștii hangiului, iar comandantul
i-a făcut clar hangiului că el nu ar trebui să fie limitat
cu peștii, pentru că tancurile lor peștii erau atât de
pline cu cel mai bun tip că ei nu trebuiau să iasă 100
de zile pentru o nouă captură.
[19] Apoi slujitorii lui Kisjona au luat peștii și i-au dus
în  marea bucătărie  pentru oaspeți,  în  care era un
recipient destul de mare pentru a ține peștii, era din
lemn de cedru, care a fost construit de către tatăl
Meu adoptiv Iosif, chiar înainte să mă nasc și de care
hangiul a avut mare grijă pentru că tatăl său a lăsat
se fie construit în anul în care a murit la scurt timp
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după aceea.
[20]  Tatăl  cârciumarului  era  un  om pios  și  foarte
drept,  și  a  fost,  prin  urmare,  de  asemenea,  un
prieten intim al lui Iosif care a avut de multe ori ceva
bun de lucru de făcut cu tatăl hangiului nostru, și el
a rămas un prieten al fiului cât timp a trăit. De aceea
hangiul  a fost întotdeauna foarte iubitor cu familia
mea.
[21] Numai pe Mine Însumi ei nu Mă știau atât de
bine în această casă, și Eu nu am fost atât de mult
apreciat pentru că eram mereu foarte liniștit și nu
ieșeam în față.
[22]  Aceste  lucruri  pot  servi  pentru  a  cunoaște
această casă din Jesaira oarecum mai bine, din care
însă - nota bene - la fel ca multe alte locuri, de la
lacul Galileii, nici o urmă nu mai poate fi găsită deja
de  mai  mult  de  1.000  de  ani,  din  cauza  multor
războaie și migrații de care aceste pământuri au fost
de multe ori afectate și au distrus și devastat tot. Și
acum înapoi la noi.
 

Capitolul 141 Natura lumii de dincolo
[1]  Când peștii  au  fost  aduși  la  locului  lor  Eu  am
mers cu prietenii menționați mai înainte, precum și
cu cei 20 de pescari la terasa pe care o știm deja, și
acolo  am  așteptat  răsăritul. Dimineața  a  fost
complet pură și clară, datorită unui vânt, care sufla
dinspre sud spulberând vaporii lacului, precum și ai
munților  din  jur,  și,  prin  urmare,  pe  toate  laturile
exista o vedere frumoasă, care a fost special lăudată
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de pescarii noștri.
[2] Atunci când comandantul nostru a fost complet
încântat la vederea frumoasă a mediului el a spus:
"Doamne  și  Învățătorule,  cât  de  frumoase  și
minunate sunt toate lucrările tale. Cel care se uită la
ele cu o minte curată trebuie să experimenteze cu
siguranță multă plăcere și bucurie, iar acest lucru cu
atât  mai  mult  în  cazul  în  care el  simte în sine că
acestea  nu  sunt  niciodată  pierdute  pentru  sufletul
lui,  care  trăiește  pentru  totdeauna. Ce  crezi,  o
Doamne  și  Învățătorule,  despre  această  părere  a
mea, care este, poate, încă foarte imatură?"
[3] Eu i-am spus: "Părerea ta este foarte bună și, de
asemenea  adevărată,  pentru  că  un  suflet  perfect
care este născut din nou în Spiritul Meu de iubire și
de adevăr nu numai că nu va pierde nimic atunci
când trupul său va cădea - cu excepția greutății și
poverii care l-a legat de această lume materială - dar
va  câștiga  nespus  mai  mult  prin  aceasta.  Căci
adevărat  vă  spun:  nici  un  ochi  fizic  nu  a  văzut
vreodată, nici urechea nu a auzit vreodată și nici un
organ  de  simț  uman  nu  a  simțit  vreodată  toată
fericirea care îi așteaptă în lumea mare de dincolo
pe  cei  ce  Mă  iubesc  și  trăiesc  și  acționează  în
conformitate cu învățătura Mea. Nu e nevoie să vă
spun mai multe."
[4] Acum,  comandantul a spus din nou: "O, dragă
Doamne  și  Învățătorule,  unde  este  de  fapt  acest
mare,  extrem  de  frumos  dincolo,  unde  un  suflet
perfect după moartea trupului lui este dus? Este mai
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presus de toate stelele, sau în mijlocul stelelor, sau
în spațiul aerian liber unde plutesc norii?"
[5]  Eu  i-am  spus: "Prietene,  tu  încă  pui  întrebări
acum  într-o  manieră  foarte  pământească,  umană,
care însă nu poate fi de asemenea diferită cu tine.
Uite,  cel  mai  minunat  dincolo  este  adevărata
Împărăție a lui Dumnezeu, care este în principal în
interior în om, de fapt, în cea mai profundă partea
interioară a sufletului său. De acolo, este apoi și mai
presus  de  stelele,  oriunde  în  spațiul  nesfârșit,  în
toate direcțiile, astfel, de asemenea, în și sub stele,
în  spațiului  aerian  liber,  în  și  pe  acest  Pământ  și
astfel peste tot, oriunde te poți gândi. Pentru că tot
ceea  ce  vezi  și  simți  pe  această  lume  este  de
asemenea  prezent  într-un  mod  similar  în  lumea
spirituală, fără de care nimic material nu ar exista și
nici nu ar putea exista.
[6]  Pentru că uite,  acest  Pământ,  Luna,  soarele  și
toate stelele nenumărate, care sunt, de asemenea,
doar mari corpuri cerești, și unde la fel ca pe acest
pământ,  toate  tipurile  de  ființe  și  creaturi  trăiesc,
sunt,  de  fapt,  de  asemenea,  doar  pur  spirituale,
pentru  că  acestea  există  doar,  prin  voia  lui
Dumnezeu, expresii fixe ale gândurilor Sale, idei și
viziuni ale Sale în Sine. Dacă Dumnezeu ar împinge o
astfel de idee în afara a voii Sale, și nu ar vrea să o
păstreze  fixă  în  viziunea lui,  atunci  de  asemenea,
aceasta nu ar fi acolo – lucru pe care Dumnezeu este
capabil  să  îl  facă  dacă  El  ar  fi  dorit  aceasta,  în
ordinea Lui veșnică. Dar Dumnezeu vrea ca totul, la
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fel ca și El Însuși, să existe pentru totdeauna, chiar
dacă  sub  multe  schimbări,  care  sunt  stabilite  de
Dumnezeu în așa fel încât totul se va schimba din
prima  condiție,  în  care  toată  materia  există,  care
este  fixă  prin  voia  lui  Dumnezeu,  într-o  condiție
liberă  ca  și  cum  ar  fi  independentă,  care  este
spirituala și divină.
[7] Când voi veți fi desăvârșiți în Duhul lui Dumnezeu
în sufletul vostru, voi veți fi capabili să vizionați și să
folosiți  totul  în  voi  înșivă la o scară mică ceea ce
Dumnezeu  are  în  Sine,  în  măsura  cea  mai
nesfârșită. Și atunci voi veți și înțelege - nespus de
mult mai clar decât acum cu organele voastre simț
obscure și imperfecte - Pământul așa cum este acum
și  cum  era  în  toate  perioadele  anterioare  de
existență  și  așa  cum  va  fi  în  perioadele  viitoare,
până la materialul său sfârșit, și după aceea, veșnic
în continuare în starea sa cea mai pură și spirituală
neschimbată. Și  așa,  de asemenea luna, soarele și
toate acele nesfârșit de multe corpuri cerești la cel
mai mic la cel mai mare. Acesta este motivul pentru
care  organele  de simț  i-au  fost  date  omului  într-o
formă obscură și imperfectă, pentru a face necesar
pentru el să gândească în mod continuu și să caute
în interior, deoarece pentru suflet, care este legat de
lumina originală a lui Dumnezeu, nu este nimic mai
tulburător și greu de suportat decât obscuritatea și
neclaritatea a tot ceea ce el poate percepe numai cu
organele  sale  de  simț  obscure  și  imperfecte  ale
corpului și cu care el cu greu poate distinge stratul

~ 659 ~



exterior.
[8]  Deci,  sufletul  vrea să cunoască în  permanență
adevărul  complet,  și  gândește și  întreabă și  caută
apoi,  de  asemenea  neîncetat. Și  din  această
activitate a sufletului rezultă o creștere continuă a
trezirii și întărirea capacității spirituale interioare în
ceea ce privește văzul, auzul și observarea, precum
și simțirea și experiența.
[9] Dacă sufletul ar veni direct din această lume, cu
o conștiință interioară complet trezită, el va cădea
imediat  înapoi  în  cea  mai  mare  lene  și  pasivitate
posibilă, ceea ce ar însemna la fel ca și cum nu ar fi
avut nici o viață.
[10] Dar fericirea vieții constă mai presus de toate
din activitate, și de aceea este mult mai util pentru
suflet să exercite el însuși toate tipurile de activități
în  loc să fie  continuu într-o stare în care el  poate
foarte clar observa viața interioară în toate direcțiile.
[11] Dacă te gândești bine la toate astea, vei obține
prin faptul acesta deja o claritate mare în tine însuți
și vei înțelege multe lucruri pe care nu ai reușit să le
înțelegi până acum."
 

Capitolul 142 Activitatea sufletului
[1] La care,  un alt pescar a spus: "O, Doamne și
Învățătorule,  Tu  ai  spus  că  atunci  când  un  suflet
intră în această lume, nu ar fi util pentru el să dețină
în mod direct o claritate completă interioară, pentru
că - și acest lucru noi foarte bine îl putem înțelege
acum - el ar cădea înapoi în mare lene și pasivitate
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completă,  pentru  că  atunci  când  cineva  a  pierdut
ceva de valoare,  el  îl  va căuta cu siguranță, până
când el probabil îl va găsi din nou. Și în acest fel și
sufletul  caută lumina clară interioară pe care el  a
pierdut-o  prin  organele  sale  de  simț  exterioare,
obscure. Dar  când  el  a  găsit  acea  cea  mai  mare
comoară  a  vieții  din  nou,  ce  se  va  întâmpla  cu
activitatea sa în continuare? Pentru că atunci când
omul  a  descoperit  din  fericire,  ceea  ce  a  pierdut,
atunci  căutarea,  și,  prin urmare,  activitatea sa,  va
înceta. Când un suflet a găsit din nou, complet, ceea
ce a căutat prin căutarea lui activă, apoi el cel mai
probabil,  va cădea din nou în lenea completă și în
pasivitate. Dar în acel  caz,  el  ar  fi  ca și  cum ar  fi
mort din nou, și aceasta nu ar fi, în nici un fel benefic
pentru fericirea lui deplină. În acest sens, Doamne și
Învățătorule, încă nu este complet clar pentru mine."
[2]  Eu i-am  spus: "Prietene,  din  moment  ce
adevărata  fericire  completă  a  vieții  nu  constă  în
viziune clară și  înțelegere, ci  doar din activități  de
iubire care ar trebui să crească tot mai mult și mai
mult,  fiecare  suflet  ar  trebui  să  facă  mai  întâi
aceasta  singurul  său  element  de  viață,  pentru  el
altfel nu poate ajunge la claritatea interioară a vieții,
deoarece activitatea din dragoste este un foc interior
al  vieții,  care  trebuie  să  devină  o  flacără
strălucitoare dătătoare de lumină, prin activitatea sa
în creștere.
[3] Cu toate acestea, atunci când acest element al
vieții din sufletul este complet trezit, în așa fel încât
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sufletul însuși devine acest element al vieții - ceea
ce înseamnă să spunem că omul întreg este născut
din nou și, astfel, născut din nou, în spirit - atunci
sufletul rămâne de asemenea, activ în cel mai înalt
grad posibil, în ciuda clarității lui interioare, ceea ce
este un rezultat al activității iubirii care s-a ridicat la
cel mai înalt  nivel  posibil. Și  fericirea sa deplină și
claritatea  va  crește  în  funcție  de  gradul  de
activitatea al iubirii sale și nu în funcție de gradul de
claritate al său, la care în nici un moment el poate
ajunge fără activitatea iubirii, pentru că Dumnezeu a
hotărât  încă din  eternitate  că  nici  un  spirit  și  nici
sufletul  uman nu poate ajunge vreodată la lumină
fără activități corespunzătoare.
[4]  Cum  fac  oamenii  din  această  lume  materială
lumină? Uite,  ei  frecă lemn pe lemn sau piatră pe
piatră, doar atâta timp până când scântei de foc se
vor  desprinde. Scânteile  de  foc  cad  pe  materiale
ușor inflamabile, care menține strălucirea. Odată ce
strălucirea  este  suficient  prezentă,  și  inflamabilă
obiectele care vin în contact cu aceasta - cum ar fi
lemn,  paiele  sau  o  rășină  ușor  inflamabilă
amestecată  cu  sulf  și  nafta  -  atunci  în  curând  o
flacără strălucitoare puternică va izbucni și aceasta
va deveni lumină în ea însăși și în jurul său în toate
direcțiile.
[5]  Ar  putea  exista  vreodată  vreo  strălucire,  fără
această  activitate  precedentă,  și  din  aceasta,  o
flacără  strălucitoare,  care reprezintă cel  mai  mare
grad de activitatea în sine prin intermediul mișcării

~ 662 ~



sale active vizibile?
[6]  Iată,  în  acest  fel,  deja  materialele  moarte  ale
lumii, arată că în scopul de a face focul și lumină o
anumită  activitate  trebuie  să  preceadă. Astfel,
luminii de viață a sufletului trebuie cu atât mai mult
să-i  preceadă  o  anumită  activitate. Prin  aceasta,
dragostea va fi trezită, care este elementul de viață,
și numai de atunci înainte, lumina sufletului va ieși
din  activitatea  sa  crescândă,  iar  aceasta  este
înțelepciunea,  care  recunoaște,  evaluează  și
ordonează el însuși și toate lucrurile din sine.
[7] Uite, prietene, acesta este modul în care lucrurile
sunt  în  ceea  ce  privește  viața  a  sufletului  și
abilitatea sa interioară de a se recunoaște clar  pe
sine,  și  astfel  ție  nu ar  trebui  să-ți  fie  frică că un
suflet  binecuvântat  va  deveni  vreodată  leneș  și
pasiv, ca urmare a divinei sale înțelepciuni, pentru
că înțelepciunea unui suflet aici, și încă mai mult în
lumea  de  dincolo,  va  fi  întotdeauna  rezultatul
activității sale. Dacă aceasta ar putea înceta sau va
înceta,  atunci  pentru  suflet,  de  asemenea,
înțelepciunea și  claritatea  lui  interioară  a  vieții  va
înceta. Ai înțeles aceasta acum?"
 

Capitolul 143 Activitatea spiritelor
[1]  Pescarul a spus: "Da, Doamne și Învățătorule,
este acum complet clar pentru mine, dar acum eu în
plus aș dori să știu în ce, de fapt, constă în principal
activitatea unui suflet perfect în marele dincolo. Pe
acest pământ dur, există, desigur, pentru om multe
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mii de lucruri diferite de făcut, dacă vrea să rămână
în  viață,  dar  apoi  ce  trebuie  făcut  în  marea  lume
spirituală de dincolo? De asemenea, ară, semăna și
culeg  acolo  de  dragul  de  mijloacele  lor  de
existență?"
[2] Eu I-am spus: "O, da, prietene, aratul, semănatul
și recoltatul, dar, desigur, într-un mod diferit și într-
un sens diferit  de ceea ce se întâmplă în această
lume materială.
[3] Uite, fără marea activitate a spiritelor, și anume
a  spiritelor  perfecte,  nimic  pe  nici  un  glob  nu  ar
exista. Nu numai nimic nu ar crește și nici o ființă vie
ar merge pe fața Pământului, dar, de asemenea, nu
ar exista niciodată un soare sau un glob, care să fi
existat, și cu siguranță nu va continua să existe.
[4] Deși oamenii ară solul și pun semințele în brazde,
dar  este  pentru  spirite  să  realizeze  germinarea,
creșterea și  coacerea fructelor. Din acest  lucru,  cu
siguranță vei  înțelege că respectiv pentru spiritele
perfecte există o mulțime de muncă și o mulțime de
făcut  pentru  lumea  ta  vizibilă  de  aici  pe  acest
Pământ,  precum  și  pe  toate  celelalte  corpuri
cerești. Și  chiar  mai  multe  de  dragul  dezvoltării
drepte a sufletului și a perfecționării oamenilor, deja
din  această  parte,  și  încă  mult  mai  multe,  după
aceea în cealaltă parte, pentru că întotdeauna mult
mai multe suflete, adesea extrem de imperfecte, vin
în marele dincolo decât cele perfecte, mai ales de pe
acest  pământ. Sufletele  imperfecte,  rele  ar  strica
mai  repede  acest  întreg  Pământ,  cu  ajutorul
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spiritelor  naturii  nefermentate,  atât  de  mult  încât
nicio iarbă, nici o tufă, nici un copac nu ar crește pe
el, și nici un animal și nici o ființă umană nu ar fi
capabile să mai existe .
[5]  Numai  prin  iubirea,  înțelepciunea  și  puterea
spiritelor  perfecte,  sufletele  rele,  imperfecte  din
cealaltă  parte  sunt  împiedicate  în  acest  sens,  ele
sunt continuu și progresiv dezvoltate, și  dacă este
posibil  acestea  sunt,  de  asemenea  aduse  mai
aproape, pas cu pas, de Împărăția lui Dumnezeu.
[6] Cum pot spiritele perfecte realiza toate acestea,
nu poate fi totuși exprimat în cuvinte, dar când voi
înșivă vă veți naște din nou și veți renaște, va fi clar
și ușor de înțeles pentru voi modul în care spiritele
lucrează  și  realizează  lucrurile. Ai  înțeles,  de
asemenea, aceasta?"
[7]  Acum  același  pescar a  spus  din  nou:  "Da,
Doamne și Învățătorule, și eu Îți mulțumesc pentru
răbdarea Ta extrem de mare, cu noi oamenii slabi și
încă foarte proști. O, aceasta cu siguranță va dura
încă  mult  timp  înainte  ca  noi,  care  trăim  printre
minuni  strălucitoare,  vom  înțelege  aceste
minuni. Noi vedem și ne bucurăm de apă și nu știm
câtuși  de puțin ce este ea. Tot așa noi vedem, de
asemenea focul și lumina lui și simțim strălucirea și
căldura lui, dar nu știm câtuși de puțin cauza reală a
existenței. Dar  indiferent  cum,  noi  acum  suntem
deja extrem de bucuroși și veseli că am primit calea
infailibilă  a  adevărului  integral  și  viu  prin  mila  și
dragostea  Ta  extrem  de  mare. O  drag  Domn  și
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Învățător, ajută-ne, de asemenea, cu mila Ta, ca noi
să nu devenim niciodată obosiți,  slabi  și  leneși  să
mergem pe acest drum până la țelul luminat."
[8] Eu i-am spus: "Cel care crede și care are dreapta
voință, de asemenea, va ajunge la ceea pentru care
el  se  străduiește  serios.  Și  tu,  de  asemenea,  în
curând și cu ușurință vei atinge scopul, deoarece de
partea  Mea  zelul  tău  a  trecut  deja  de  jumătatea
drumului."
[9] Atunci când Eu am mulțumit complet pescarii cu
învățătura  Mea,  Mi-au  mulțumit  încă  o  dată,  s-au
retras și au vorbit între ei despre ceea ce au auzit, și
au imprimat acestea ferm în memoria lor.
 
Capitolul 144 Semnificația prezicerii Domnului
[1]  Dar  am  vorbit  cu  hangiu  nostru,  Philopold  și
Kisjona despre multe lucruri,  dar  și  despre viitorul
țării iudaice în ansamblu.
[2] Când ucenicii m-au auzit vorbind despre viitorul
întunecat al țării, ei au zis între ei: "Uneori, chiar nu
ști  ce să crezi  despre El.  Noi  nu vrem să spunem
nimic  împotriva  parabolelor  Sale,  în  care  există
întotdeauna un sens mai profund spiritual la bază, și
pe care El mereu ni le-a explicat atunci când noi nu
le-am  înțeles,  dar  când  în  învățătura  Lui  -  care
trebuie să fie stabilită printre oameni în deja 10 ani,
și  care  poate  și  va  schimba  oamenii  în  miei  –  El
mereu vorbește despre un viitor  care este  încă și
mai mizerabil decât prezentul, atunci de multe ori nu
ști ce să crezi despre aceasta.
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[3] În plus, El a mai spus în repetate rânduri că, fără
voia lui Dumnezeu, nici măcar un fir de păr nu poate
fi  atins  și  nicio  vrabie  nu  poate  cădea  de  pe
acoperiș. Dacă nimic nu se poate întâmpla fără voia
Lui, atunci cu siguranță nu poate exista nici un viitor
mizerabil,  fără  voia  Lui. Și  chiar  mai  puțin  atunci
când - așa cum a spus deja - oamenii trebuie să fie
schimbați  în miei  prin învățătura Lui,  care este un
Cuvânt activ al  lui  Dumnezeu, și  care nu vorbește
despre  nimic  la  fel  de  des  și  pătrunzător  decât
despre  dragostea  pentru  Dumnezeu  și  pentru
aproapele,  precum  și,  de  asemenea,  despre
smerenie, reconciliere, lepădare de sine și milă.
[4] Dacă oamenii într-adevăr trebuie să devină așa, -
după cele mai bune cunoștințe ale noastre - ,  mai
multe  mii  de  oameni  să  devină  așa  într-un  timp
scurt,  atunci  cum  poate  face  El  întotdeauna
previziuni cu privire la un viitor care este încă mult
mai mizerabilă decât indiferent de ce timp în trecut
și decât acest timp prezent deja extrem de mizerabil
de acum? Cine poate înțelege aceasta? Noi absolut
nu înțelegem.
[5] Eu cred că El vrea să fie în acest fel pentru un
motiv secret  sau altul  care este cunoscut doar de
El. Altfel,  noi  complet,  nu  putem  înțelege  cum  El
poate face astfel de predicții cu privire la un viitor
extrem de nefericit, care este rezultat al învățăturii
Sale, care acum, în prezent aceasta există în Asia,
chiar și printre Mauri departe în Egipt și care este, de
asemenea, răspândită deja în Europa printre romani
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și greci, printre miile de oameni care chiar cred în El
și  care  pot  confirma  întotdeauna  adevărul  Său
luminat prin semne.
[6] Da, dacă aceste condiții extreme, din viitor, care
sunt prezise de El trebuie să fie rezultatul învățării
divine pure, și Împărăția lui Dumnezeu va lua forme
atât  de  lamentabile  printre  oameni,  atunci  cu
siguranță va fi mult mai bine să nu se proclame o
astfel de învățătură deloc printre oameni, astfel încât
aceștia să nu devină demoni chiar mai răi decât sunt
deja acum în cea mai mare parte acum."
[7] Eu, desigur, am auzit toate aceste remarci de la
ucenicii Mei și le-am zis: "Cum puteți fi încă ofensați
de  previziunile  Mele  despre  viitor?  Nu  vi  le-am
anunțat vouă deja de mai multe ori și, de asemenea,
v-am  arătat  complet  adevărat  că,  voința  liberă  a
oamenilor, va fi cauza viitorului extrem de rău. Și voi
ați prins bine aceasta, ați înțeles-o și ați realizat-o și
nu ați fost ofensați. Atunci de ce v-ați iritat acum, din
cauza aceasta, și cum puteți spune că viitorul, atunci
când Evanghelia Mea va fi cunoscută, poate deveni
doar așa de rău cum vreau Eu, pentru un motiv care
este cunoscut doar de Mine?
[8]  Oh,  oh,  cât  de miopi  încă sunteți  voi  toți. Într-
adevăr, fără voia Mea nici un fir de păr de pe capul
omului nu poate fi atins, nici vrabia nu poate cădea
de  pe  acoperiș  și  nimeni  nu-și  poate  schimba
dimensiunea și forma corpului său, sau să facă o zi
mai  lungă sau mai  scurtă,  pentru că toate aceste
lucruri  sunt  direct  sub  puterea  voinței  Mele,  care
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este,  de  asemenea,  una  și  aceeași  în  toți  îngerii
nenumărați  ai  cerurilor  Mele  eterne și  infinite. Dar
aici,  pe  acest  glob,  unde  toată  lumea  trebuie  să
treacă mai întâi prin testul libertății voinței sale, este
destul  de diferit  în  ceea ce privește atotputernicia
voinței  Mele  în  sfera  morală  și  mentală  a  vieții
omului, așa cum v-am arătat deja de cele mai multe
ori.
[9] Și nu am spus Eu: într-o lume în care omul nu
poate  deveni  unul  dintre  cele  mai  răi  diavoli,  de
asemenea, el nu poate deveni un adevărat copil al
lui Dumnezeu? Acesta este motivul pentru Eu Însumi
Îmi dezvălui acum direct voința Mea vouă oamenilor,
astfel ca voi să o faceți a voastră și să deveniți în
toate complet cum sunt Eu.
[10]  Și,  dacă  acest lucru  este  acum  așa,  și  este
imposibil  să poată fi  altfel – ceea ce voi practic ar
trebui  să  realizați  în  mod clar  acum -  atunci  cum
puteți  fi  ofensați  când  Eu  anunț,  de  asemenea,
acestor  prieteni  ai  noștri  cum va arăta viitorul,  ca
urmare a durității și orbirii oamenilor care la fel ca
muții farisei nu doresc să se întoarcă la lumina vieții,
ci o persecută cu toată furia iadului?
[11] Noi am răspândit cu adevărat acum învățătura
Împărăției lui Dumnezeu în lung și-n lat, de la răsărit
până la  apus și  de la prânz până la miezul  nopții
printre  mulți  oameni,  și  mulți  deja  stau  la  lumina
soarelui  din  Ceruri,  dar  totuși,  această  primă
răspândire este încă foarte mică și este proprietatea
doar  a  familiilor  și  comunităților  mici. Acesta  este
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motivul pentru care nu se amestecă până la agitație
prea mare, cu toți acei mulți puternici lumești și mai
presus  de  toate  cu  dușmani  aroganți  ai  luminii. Și
până acum ei nu au întreprins atât de multe lucruri
împotriva acesteia.
[12] Dar doar lasă lumina să fie mai larg răspândită,
astfel încât preoții să poată observa că templele lor
nu mai sunt pline cu oameni în zilele de sărbătoare
și  anumite  zile  de  jertfă,  ci  devin  tot  mai  goale,
atunci veți vedea cu ce tip de furie fără nume se vor
ridica împotriva învățăturii Mele și a adepților săi.
[13] Cu toate că învățătura Mea este, în sine, pacea
adevărată a unui suflet care trăiește și acționează în
conformitate  cu  aceasta  -  da,  acesta  este  pacea
fericită a Cerului în întregul om - dar pentru diavoli
Iadului, care, în formă umană pe acest pământ, se
vor  năpusti  printre  oameni,  cu  minciuni  și
înșelăciune, acesta este o sabie de foc și  cu două
tăișuri,  un  război  și  o  mare  distrugere. De  aceea
Împărăția  lui  Dumnezeu  pe  Pământ  va  avea  de
suferit mare forță, așa cum aceasta deja parțial se
întâmplă  acum,  și  cei  care  doresc  să  o  aibă,  vor
trebui, de asemenea, să-l o tragă la ei înșiși cu forță.
[14]  Și,  uite,  lupta,  care  este  prezisă  de Mine din
cauza  păstrării  voinței  libere  a  omului,  care  este
brațul  dragostei  lor  și,  astfel,  al  vieții  lor,  este
inevitabilă,  pentru  că  noi  nu  vrem  mai  întâi  să
îndepărtăm oamenii - care greșesc și sunt răi și al
căror  număr  este  extrem  de  mare  -  de  pe  fața
Pământului printr-un potop de dragul învățăturii din
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ceruri,  deoarece  această  învățătură  este  dată  de
fapt de dragul celor care sunt bolnavi, surzi și orbi, și
al celor care sunt tulburați de tot felul de necazuri, și
nu de dragul celor care sunt sănătoși. Atunci poate fi
ușor  de  înțeles  faptul  că,  în  timp marile  bătălii  și
războaie se vor răspândi pe fața Pământului, și mai
ales și în primul rând peste vechiul regat al iudeilor,
din care iese învățătura, și acest lucru cu devastări
atât de mari că nu se va mai putea recunoaște unde
era  un  oraș  sau  altul,  unde  erau  viile,  terenurile
fertile  și  livezile  cu  fructe  bogate,  pășunile  și
câmpurile. Acestea se vor  schimba în  deșert  și  nu
vor mai fi  transformate din nou în Țara Promisă în
care o dată curgeau mierea și laptele.
[15] Faptul că Eu vă spun dinainte are motivul său:
ca  voi  să  vă  puteți  pregăti  și  înarma  împotriva
acestora la timp. Pentru că atunci când știi când se
apropie hoțul, este ușor să i te opui, dar dacă nu știi
dacă el va veni, și când și cum, ziua sau noaptea,
când  toată  lumea  este  în  somnul  profund,  atunci
este ușor pentru hoț să între în casă și să-și ia prada
lui. De aceea, umbla mereu în lumina zilei interioare,
și  stați  treji  în  adevărul  Meu,  care vă este revelat
vouă,  atunci  veți  fi  capabili  să  rezistați  luptei  cu
inamicul.
[16] Mai sunteți acum plini de ofensă, acum că v-am
arătat aceasta la fel de clar ca lumina soarelui?"
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Capitolul 145 Smerenia lucrătorilor în via
Domnului

[1] Acum, Petru a spus: "O, Doamne și Învățătorule,
noi de fapt nu am fost ofensați  chiar acum, și  noi
vom fi  chiar  mai  puțin  ofensați  de  când acum ne
dăm seama că noi nu putem preveni ceea ce Tu, în
toată  atotputernicia,  Ta  nu  dorești  și  nu  vrei  să
previi.  Și  ce  poate  fi  încă  realizat  cu  ajutorul  Tău
continuu, se va întâmpla, de asemenea, pentru că
noi  mereu  dorim  să  ne  oferim  viața  noastră
împotriva dușmanilor adevărului. Și înainte ca eu să
cad, atunci, în caz de necesitate, 1.000 dușmani ai
adevărului și ai vieții vor cădea. Pentru noi nu vrem
să fim doar învățători în numele Tău, ci și eroi, și cu
cuvântul  și  sabia  noi  dorim  să  luptăm  împotriva
adversarilor  și  dușmanilor  adevărului. Cu  numele
Tău în inima noastră, și ca scut al nostru, noi vom
cuceri  întreaga  lume. Dar  niciodată  să  nu  ne
părăsești cu mila Ta."
[2]  Eu am spus:  "Dacă  voi  stați  în  Mine,  Eu  voi
rămâne, de asemenea, în voi. Cu toate acestea, fără
Mine voi nu puteți face nimic.
[3]  Și  dacă  sunteți  cu  mine,  și  ați  făcut  totul  în
Numele  Meu,  atunci  spuneți  în  voi  înșivă:  "Uite,
Doamne, cum noi, în timp ce lucrăm în via ta, stăm
încă înaintea Ta ca ajutoare leneșe și inutile ."Căci
adevărat: cel care se înalță, va fi umilit, dar care se
umilește, va fi înălțat.
[4]  În  plus,  voi  nu  veți  spune  nimănui  "Doamne",
pentru  că  numai  unul  este  Domnul  și  Învățătorul
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vostru, și acesta sunt Eu. De asemenea, voi nu veți
numi pe nimeni "Tată", pentru că doar pentru unul
este  Tatăl  vostru,  și  anume  Cel  care  trăiește  în
Ceruri. Astfel,  voi,  de  asemenea,  nu  ar  trebui  să
numiți  pe  nimeni  bun  și  sfânt,  pentru  că  numai
Dumnezeu este bun și sfânt.
[5] Voi sunteți toți frați și surori între voi. Cel dintre
voi, care vrea să fie primul și cel mai important, ar
trebui să fie ajutorul și slujitorul tuturor. Pentru că în
Împărăția Mea, cel mai umil, minorul și aparent cel
mic, este de fapt cel mai important și cel mai mare
în toată înțelepciunea și puterea.
[6] Acum știți ce trebuie să faceți și ceea ce mereu
trebuie să țineți seama cu scopul de a menține pe
Mine și puterea și tăria Mea în voi înșivă și să lucrați
cu ea. Faceți întotdeauna în acest fel, atunci voi veți
rămâne în Mine și Eu în voi."
[7] Acum, comandantul nostru a venit la mine și a
spus: "O, dreagă Doamne și Învățătorule, Tu ai spus
că nimeni nu ar trebui să pună nimănui "tată" pentru
că numai Dumnezeu este Tatăl tuturor oamenilor. Eu
pot  vedea  într-adevăr,  că  Tu  ai  complet
dreptate. Numai,  că  eu  nu  știu  cum  ar  trebui  să
înțeleg ceea ce este scris în legea lui Moise și cum
poate fi explicat Moise atunci când spune: "Cinstește
pe tatăl tău și pe mama ta, astfel încât să trăiți mult
și să vă meargă bine pe pământ. "Aici Moise, marele
și puternicul profet al lui Iehova, numește pe cel care
procreează  copii,  "tată". Și  există,  de  asemenea:
"Tatăl  nostru  Avraam,  Isaac  și  Iacov". Acum,  dacă
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noi ca copii îl numim pe cel care ne-a zămislit "tată",
atunci  comitem  un  păcat  împotriva  Ta,  în
conformitate cu ceea ce ai spus, Doamne?"
[8] Eu am spus: "Cuvântul în sine nu este important,
ci doar semnificația sa interioară. Prin urmare, copiii
pot numi fără nici o problemă "tată" pe cel care i-a
procreat,  iar  cel  pe  cea  care  le-a  dat  naștere
"mamă",  deoarece  copiii  nu  pot  înțelege  spiritul
cuvântului. Dar  voi  puteți  înțelege  acum  spiritul
interior  al  cuvântului,  și  știți  că  veșnica,  suprema
dragoste pură din inima Mea pentru voi oamenii, pe
care Eu i-am educat pentru a deveni copiii Mei și pe
care  Eu  veșnic  îi  înalț  este  singurul  adevărat
Tată. Astfel, prietene, înțelege bine, numai în acest
sens spiritual al cuvântului voi nu ar trebui să numiți
pe nimeni "Tată".
[9]  De  asemenea  nu  uitați,  că  fiecare  cuvânt  pur
exterior, precum și o literă, este, în sine moartă și nu
poate  trezi  pe  nimeni. Numai  spiritul  interior  din
cuvânt  –  indiferent  dacă  este  vorbit  sau  scris  cu
litere - face viu pe oricine care gândește, acționează
și trăiește în funcție de sensul său interior, viu. Cu
toate acestea, cel care crede, acționează și trăiește
în funcție de sensul exterior al cuvântului, ca fariseii,
rămâne mort, ca și litera din cuvânt care în sine este
moartă. Aceasta ca să te liniștească."
[10]  Pescarii  și  toți  ceilalți  Mi-au  mulțumit  pentru
această explicație pe care Eu am adăugat-o, și ei s-
au gândit profund la tot ceea ce Eu am spus și le-am
explicat  aici,  în această dimineață,  încă înainte de
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răsărit.
[11] În timp ce soarele a răsărit acum cu o culoare
roșie puternică deasupra orizontului, înconjura micii
nori  cu lumină trandafirie, ceea ce era o priveliște
frumoasă,  hangiul a spus: "Deși dimineața aceasta
este  o  vedere  drăguță  și  frumoasă  este  păcat  că
după  această  dimineață  trandafiriu  colorată  să  nu
existe  aproape  niciodată  un  apus  de  culoare
trandafirie  care  să  urmeze.  Deja  din  vechime  se
spune: "Trandafiri  dimineața, noroi seara". Doamne
și Învățătorule, acești trandafiri de dimineață ne vor
aduce noroi în această seară?"
[12] Eu am spus: "Atâta timp cât Eu sunt printre voi,
puteți  lăsa deoparte spusele vechi  ale astrologilor,
deși acestea sunt într-adevăr confirmate ici și acolo,
pentru că Cel  care este Domnul dimineții,  este de
asemenea Domnul serii. Dacă ați înțeles acest lucru,
nu trebuie să vă fie frică de noroiul serii."
[13]  Atunci  când  Eu  i-am  spus  aceasta  lui,  el  a
devenit bucuros, pentru că el nu a fost niciodată un
prieten al serilor noroioase.
 
Capitolul 146 Domnul vizitează pescari săraci

din golf
[1] Un mesager a venit acum din casă pentru a ne
spune că masa de dimineață ne aștepta. Apoi noi am
plecat  de  la  terasă  și  am  mers  imediat  în
interior. Acolo ne-am așezat la masă, în ordinea care
este  deja  cunoscută,  iar  cei  20  de  pescari  s-au
așezat  la  masa  care  a  fost  stabilită  pentru  ei. Și,
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întăriți de frumoasa dimineață, noi ne-am împărtășit
cu bucurie din masa de dimineață extrem de bine
pregătită.
[2] Când noi am terminat masa, după o jumătate de
oră, hangiul M-a întrebat ce voi face până la prânz.
[3]  Eu i-am  spus: "Este  liber  a  întreba,  dar  de
asemenea, a răspunde. Deși nu este întotdeauna în
ordinea Mea de a determina în prealabil ceea ce Eu
voi  face,  pentru  că  totul  depinde  de  Cel  care
locuiește  în  Mine,  și  Eu,  care  sunt  acum,  de
asemenea doar un om din carne și sânge, având un
suflet nemuritor, trebuie să ascult de Spiritul Sfânt
din Mine. Numai după ce El mi-a zis: "Du-te aici sau
acolo,  fă  acest  lucru  sau  acela",  atunci,  de
asemenea, carnea și sângele Meu va ști. Dar de data
aceasta Tatăl  a  vorbit  deja  cu Mine,  și  Eu știu  ce
trebuie să fac, așa că Eu, de asemenea, pot să vă
spun.
[4]  Uite,  nu departe de aici,  în direcția Cezarei  lui
Filip, acest lac din Galileea are unul dintre cele mai
mari  golfuri  ale sale,  prin care cu toate acestea o
navă de mare cu greu poate naviga. Însă corăbiile
mai mici pot ajunge la țărmurile sale, mai degrabă
larg extinse, pe care tu nu le ști încă. Pentru aceste
maluri se află un mic sat de pescari, la poalele unui
munte abrupt,  și  locuitorii  săi  greci  se hrănesc cu
adesea cu pești  și  cu lapte de la  câteva capre. Ei
vând  întotdeauna  posibilul  surplus  de  pești  în
Cezarea lui Filip, și, în schimb pentru aceasta, ei iau
sare, pâine și câteva instrumente de care au nevoie
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pentru mica întreținere a caselor lor și pentru munca
lor.
[5] Eu am vizitat deja acești pescari înainte, când ei
încă  erau  într-o  stare  proastă  spirituală  și  fizică,
pentru  că  ei  încă  mai  aparțineau  spiritual  școlii
grecești așa-numite "câinii lumești înțelepți", și fizic
ei locuiau în colibele cele mai mizerabile pe care ei
le-au construit pe stânci goale de munte. Când i-am
vizitat, Eu i-am ridicat foarte mult în ceea ce privește
starea lor fizică, dar mai ales din sfera lor spirituală.
[6] Și  uite, acești  pescari,  pe care Eu i-am descris
acum,  sunt  cei  care  noi  vom  merge  să-i
vizităm. Deci,  să  ne  asiguri  un  număr  de
ambarcațiuni de mici dimensiuni și ușoare, cu care
să putem naviga în golf. Într-o oră și un pic mai mult,
noi  putem  ajunge  cu  ușurință  în  localitatea
menționată. Dacă  dorești  atunci  ai  grijă  să  putem
naviga repede. Vei avea o mare bucurie pentru acei
pescari pe care tu încă nu îi cunoșteai până acum. La
câteva  ore  după  amiază  vom  fi  din  nou  aici,  în
Jesaira."
[7] Când am spus aceasta hangiului, Kisjona a spus:
"Doamne și Învățătorule, 3 nave bune de ala mele
stau în port. Nu le putem folosi pe acelea, pentru a
scuti  hangiul  nostru  de  problema  de  a  aduna
numărul drept de ambarcațiuni  de mici  dimensiuni
cu vecinii săi, deoarece el nu este suficient de bine
înzestrat pentru navigația prevăzută cu bărci?"
[8]  Eu  i-am spus: "Prietene, unde lacul este adânc
putem  folosi  navele  tale  oricum,  dar  când  vom
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ajunge la platforma de mică adâncime, care este pe
deplin dezvoltată cu stuf mult și bețe de stuf, navele
tale nu ne mai pot oferi serviciul pe care ni-l dorim."
[9] Kisjona a spus: "De asemenea, la fiecare dintre
navele mele sunt 4 bărci mici suspendate, care pot fi
folosite, dacă este necesar. În plus, credința mea în
Tine și puterea Ta este atât de puternică încât nu
pot avea cea mai mică îndoială că în prezența Ta,
putem naviga în golful puțin adânc cu navele mele."
[10]  Eu am  spus: "Da,  dacă  credința  voastră  a
tuturor  este  de  așa  natură,  atunci  putem  încerca
călătoria pe marea puțin adâncă, cu navele tale."
[11]  După ce Eu am spus aceasta,  noi  toți  ne-am
ridicat și am mers imediat la navele lui Kisjona, iar el
a dat instrucțiuni comandanților săi prezenți despre
ceea ce aveau de făcut. Când ei au auzit că trebuiau
să navigheze în golful cu stuf, aceștia au ridicat din
umerii lor, indicând că nu vor reuși.
[12] Cu toate acestea, noi am pășit în cele 3 nave și
a plecat repede. Maria a rămas în Jesaira, deoarece
ea  a  auzit  că  ne  vom  întoarce  câteva  ore  după
amiază, și a discutat despre multe lucruri, cu femeia
hangiului, care era rudă apropiată cu prima femeie a
lui Iosif.
[13] Deja după o jumătate de oră noi am ajuns în
golful fatal, și  căpitanii au spus: "Acum trebuie să
ne retragem cârmele și să luăm bețele de împins."
[14] Kisjona a spus: "Ascultă, Domnul este aproape
de noi și El este cu noi. Fă ceea ce El îți va spune,
pentru că puterea Lui poate face mai multe decât
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bețele tale de împins."
[15] Când căpitanii  navelor au auzit  aceasta de la
Kisjona, s-au întors spre Mine și M-au întrebat ce ar
trebui să facă acum.
[16]  Și  Eu  am  zis: "Atunci  întoarceți  cârmele  în
spate, apoi vom vedea dacă un vânt ne va împinge
prin stuf."
[17] Atunci căpitanii au făcut ceea ce Eu i-am instruit
să facă, și foarte brusc un vânt tare a venit de la est
care a făcut valuri mari în golf și a suflat cu aceste
valuri  de  asemenea  navele  noastre  foarte  repede
peste și  prin stuf în golf. În acest fel,  noi  am vom
ajuns rapid și ușor la locul nostru de destinație. Și ei
toți au admirat farmecul micului sat așa cum arăta în
această  perioadă,  și  care  era  cunoscut  numai  de
Mine, și  ucenicii  Mei vechi. Noi am mers pe uscat,
imediat și ne-am uitat după locuitori.
[18] Când noi am ajuns la prima casă, nu era nimeni
acasă. Și acesta a fost, de asemenea, cazul cu alte
case. Ele erau închise, și nu era nimeni în casă sau în
grajdul caprelor.
[19]  Atunci  câțiva ucenici au  spus  între  ei:  "El
cunoaște  gândurile  secrete  ale  omului,  și  deja  de
mai  multe  ori  a  prezis  cu  exactitate  viitorul
îndepărtat pentru noi și multe alte persoane. Atunci
de  ce nu a  știut  de  această dată  că  locuitorii  din
acest  mic  sat,  nu  sunt  acasă? Ciudat,  foarte
ciudat. Dacă El chiar nu ar fi știut, El ne-ar fi putut
salva  pe  noi  și  El  Însuși  de  această  călătorie  pe
mare. Dar dacă El știa, și El a făcut această călătorie
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doar  pentru  a  testa  credința  noastră,  atunci  El  ar
trebui să știe că noi toți credem în El, fără îndoială, și
suntem de  partea  Lui,  altfel  noi  nu  l-am fi  urmat
peste  tot  de  aproape  doi  ani  și  jumătate. Atunci
pentru  ce  este  bună  o  nouă încercare  a  credinței
noastre?"
[20] De asemenea,  Kisjona al nostru M-a întrebat:
"Doamne  și  Învățătorule,  ce  facem acum în  acest
mic sat, care este, probabil, de mult timp părăsit de
locuitori? Să ne suim în navele noastre din nou și să
navigăm înapoi  la  Jesaira. Pentru  că  ce  trebuie  să
facem noi aici?"
[21]  Eu am spus: "Voi toți sunteți încă oarecum de
puțină  credință.  Dacă  eu  nu  aș  fi  știut  că  toți
locuitorii  acestui  sat  mic  nu  sunt  doar  azi  acasă,
atunci Eu, de asemenea, nu i-aș fi  căutat pe ei în
zadar. Pentru că ieri  ei  au avut o captură bună cu
ajutorul voii Mele, ceea ce aceștia nu au știut și ei
doresc să ducă o parte din pești în piața din Cezarea
lui Filip, orașul care s-a recuperat destul de bine în
sine din nou. Dar ei sunt acasă și noi, de asemenea
i-am fi întâlnit în casele lor, dar când au văzut navele
noastre,  toți  aceștia în  grabă s-au ascuns bine de
frică în pădurea dinspre miezul nopții, pentru că ei
erau  convinși  că  au  fost  descoperiți  și  trădați  de
cineva, și că acum navele de Irod au venit să-i aducă
la ruină.
[22]  Aici  în  spatele  acestei  pietre  ei  au  pus  un
gardian cu ochii ageri, și el a văzut deja că noi nu
suntem nici  de la Irod și  nici  nu suntem farisei. Și
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acești gardieni deja își părăsesc locul lor acum și în
curând ei vor veni destul de aproape de noi pentru a
se  convinge cu mai  mare  certitudine  cu privire  la
cine suntem. După aceea,  ei  vor  spune locuitorilor
ascunși ai acestui mic sat că nu suntem dușmani, și
apoi  locuitorii  vor  fi  în  curând  cu  noi  și  își  vor
exprima bucuria lor foarte mare, deoarece Eu i-am
vizitat."
 

Capitolul 147  Pescarii îl salută pe Domnul
[1] Curând s-a întâmplat cum am prezis. Nu a durat
mult  timp  înainte  ca  aceștia  toți  să  iasă  din
ascunzătoarea lor, și Eu i-am chemat cu glas tare să
vină la Mine.
[2]  Ei toți  au recunoscut glasul Meu imediat și au
strigat:  "Acesta  este  marele  salvator  din  Nazaret,
umplut  cu  toată  puterea  lui  Iehova.  Să  mergem
repede la El."
[3] Ei au venit grabă la noi și M-au salutat cu cuvinte
solemne, amabile, care erau, de asemenea, unite cu
inima lor. Și  ei  Mi-a  mulțumit  pentru  toate  faptele
bune care i-a bucurat foarte mult și de care încă se
bucură de la prima Mea vizită. Apoi ei M-au rugat să
continui să Îmi amintesc de ei și copiii lor, ceea ce
Eu  de  asemenea  le-am  promis,  atâta  timp  cât
aceștia  vor  fi  fideli  și  activ  vor  persevera  în
Învățătura Mea.
[4] Apoi ei ne-au dus la locuințele lor și ne-au lăsat
să  vedem  aranjamentul  lor  foarte  util,  precum  și
uneltele lor de pescuit, depozitele lor pentru pești,
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și,  de asemenea turmele lor,  formate din capre și
oi. Ei  au  crescut,  de  asemenea  găini  și  rațe  și
gâște. Și, după cum ei erau inițial greci, le-au plăcut
acele ultimele două tipuri de păsări foarte mult. Ei,
de asemenea ne-a arătat stupii lor foarte mari, care
le dădeau multă miere bună, care putea fi ușor de
vândut  pentru  bani  mulți  în  Cezarea  lui  Filip. Pe
scurt, acest popor mic, care anterior era spiritual și
fizic extrem de sărac, s-a îmbunătățit într-o perioadă
de aproximativ  un an și  jumătate  în  așa  fel  încât
aceștia erau acum destul de bogați.
[5] Un locuitorilor era un fierar care știa cum să facă
tot felul de instrumente utile și practice din fier și din
alte  metale. El  a  oferit  de  asemenea,  aceste
instrumente  pentru  vânzare  în  cursul  ocaziei  deja
menționate, cu excepția a câteva sulițe și lănci, care
au fost lăsate cu acești puțini oameni la prima mea
vizită. Kisjona  a  cumpărat  aceste  arme  pentru  un
pound de aur, împreună cu încă mai multe tipuri de
alte unelte,  pe care el  le  putea folosi  bine pentru
marea lui afacere.
[6]  Kisjona  i-a  cerut  conducătorului  acestei  mici
comunități să-l viziteze în Kis unde vor vorbi despre
și  soluționa  o  serie  de  lucruri  între  ei  pentru
beneficiul acestui mic sat. Conducătorul a promis să
facă aceasta, și el, de asemenea a făcut-o imediat
după ce s-a întors de la Jesaira, pe care a ajuns să o
cunoască acum pentru prima dată, pentru că hangiul
l-a  invitat  să  navigheze  cu  noi  la  Jesaira. De
asemenea, hangiul nostru a cumpărat diferite tipuri
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de instrumente de aici de la fierar.
[7] Atunci când conducătorul le-a descris pe scurt lui
Kisjona,  Philopold  și  hangiului  cum  arăta  această
regiune înainte de prima sosire a Mea și modul în
care aceasta a înflorit brusc prin cuvântul Meu, a fost
mai ales hangiul cel care a fost uimit, decât ceilalți 2
menționați care văzuseră deja semne mai mari  de
partea Mea.
[8] Apoi locuitorii au vrut să ne trateze cu tot felul de
lucruri, dar  Eu le-am spus: "Dragii mei prieteni, nu
acesta este motivul pentru care noi am venit aici, și
noi vă vom pleca în curând și ne vom întoarce înapoi
din nou, pentru că Eu încă mai trebuie să stabilesc o
serie de lucruri în Jesaira. Cu toate acestea, Eu am
venit la voi acum cu ucenicii și prietenii Mei pentru
că  ați  păstrat  cu  fidelitate  învățătura  Mea  și  ați
devenit adevărate pietre prețioase ale voii Mel.
[9] Din moment ce voi ați devenit în acest fel, era de
asemenea timpul să cunoașteți alte persoane care ar
trebui  să  învețe  de  la  voi  și  să  dobândească
adevărata  voastră  fermitate  în  credință. Și  din
moment ce voi sunteți, de asemenea buni vorbitori,
ați putea de acum, cu anumite oportunități vorbi cu
alte  persoane  despre  Mine  și  Împărăția  Mea  pe
Pământ și să le arătați lor modul de viață.
[10] Cel care va trăi  în conformitate cu învățătura
Mea și va acționa ca voi, și care nu spune și gândi în
el însuși: "Iată, de data aceasta Domnul a vorbit din
nou complet ca un om simplu, și nu de multe despre
împărăția Regatului lui Dumnezeu pot fi descoperit
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în aceasta," va ajunge, de asemenea, la ceea ce voi
ați ajuns deja, și el va fi în măsură să spună, la fel ca
voi:" Acum, nu mai trăiesc eu, ci Domnul trăiește în
mine."
[11]  Deci,  rămâneți  credincioși  Mie,  de asemenea,
descendenții  voștri,  atunci  Eu  voi  rămâne  în
voi. Faceți în numele Meu ceea ce Eu v-am sfătuit să
faceți acum, cu o dreaptă oportunitate ceea ce voi
foarte  ușor  și  curând  veți  recunoaște. Dar  nu
aruncași perlele Mele oamenilor porci pur lumești.
[12] Dar spune-Mi acum, conducător al acestei mici,
dar pentru Mine totuși mari comunități, de ce de fapt
v-ați  ascuns  voi  înșivă  în  tufișurile  pădurii,  atunci
când ați văzut cele 3 nave ale noastre navigând în
golf. Nu v-ați gândit atunci la puterea care v-a fost
dată  de  Mine,  ca  urmare  a  credinței  voastre  de
neclintit?"
[13] Conducătorul a spus: "Doamne și Învățătorule
plin  de  puterea și  tăria  supremă a  lui  Dumnezeu,
uite, aceasta a fost foarte ciudat. Deja de mai multe
de când Tu ai fost aici, vase mari și mici au încercat
să  navigheze  în  acest  golf,  care  este  întotdeauna
bogat aprovizionat cu pește și plin cu stuf și bețe din
stuf, dar nimeni nu a reușit să pătrundă chiar și cu
lățimea  unei  mâini  peste  limita  din  stuf,  căci  cu
puterea de cuvântului Tău viu și a voii Tale noi le-am
vom  condus  pe  toate  direct  departe  înapoi  în
lac. Dar de data aceasta cuvântul și voia Ta, în inima
noastră nu ne-a ajutat,  pentru motivul  pe care eu
foarte bine îl înțeleg acum.
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[14] Când noi am văzut aceste 3 nave, imediat noi
le-am interzis, în numele Tău să navigheze în acest
golf, dar navele nu s-au oprit, ci au pătruns tot mai
adânc de neoprit în golful nostru. Apoi noi cu toții am
devenit într-adevăr temători, și noi nu am putut face
nimic altceva decât să fugim și să ne ascundem în
tufișurile pădurii și în vizuinile mari, care au o intrare
în spatele pădurii  care cu greu pot fi  observate și
care sunt atât de spațioase în interior că cu ușurință
mii de oameni pot sta acolo.
[15] Cu toate acestea,  noi  am pus un paznic  care
avea să ne spună cine va veni cu cele 3 nave, care
nu au vrut să asculte de puterea a cuvântului și voii
Tale,  din  noi,  și  ce  vor  face. Dar  paznicul  ne-a
anunțat în curând că cei care au venit pe pământ nu
erau  romani  sau  supuși  ai  lui  Irod,  ci  un  grup  de
oameni  ca arătau prietenoși,  constând din iudei  și
greci,  și  care  nu  au  încercat  să  forțeze  casele
noastre.
[16] După acest mesaj noi ne-am simțit mai ușori, în
inima  noastră,  și  ne-am  sfătuit  gardianul  să  se
convingă  mai  îndeaproape  cu  privire  la  cine  erau
acei oameni care au venit pe pământ. Noi am primit
un mesaj chiar mai bun. Numai după aceea, noi am
îndrăznit  să  venim  la  lumină. Apoi  am  auzit
chemarea Ta, pe care noi o cunoaștem bine, și ne-
am grăbit la Tine, Tatăl și Domnul întregii existențe
și vieți.
[17] Acum a devenit desigur clar pentru noi de ce
cele 3 nave nu au vrut să ne asculte, pentru că, deși
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cuvântul Tău și voia Ta, sunt cu adevărat miraculos
de  puternice,  ele  veșnic  nu  vor  egala  propria  Ta
voință  și  să  îi  reziste. Și  noi  cu  siguranță  ne-am
gândit prea puțin la aceasta de data asta. Noi nu am
consulta suficient spiritul Tău din noi, pentru a știu
dacă noi am comandat navelor în numele Tău sau
nu. Dacă de această dată, ca și cu alte ocazii, i-am fi
cerut sfatul, atunci de asemenea, aceasta ar fi fost
clar pentru noi, cine venea pe nave. Dar, pentru că
noi nu am făcut aceasta, a trebuit să plătim pentru
faptul  acesta cu frica noastră și  să fugim. Nu este
așa, Doamne și Învățătorule?"
[18]  Eu  i-am spus:  "Da,  așa  este,  și  prin  această
experiență voi ați devenit mai înțelept din nou. Dar
pregătiți-vă  acum  să  plecați,  ne  conduceți,  și  să
navigați cu noi la Jesaira."
 
Capitolul 148 Dragoste, blândețea și răbdarea

sunt mai bune decât zelul justificat 
[1] După aceste cuvinte, conducătorul s-a pregătit el
însuși, a pășit în nava în care eram Eu cu vechii Mei
ucenici și ceilalți 3 prieteni, iar el a navigat cu noi la
Jesaira. Noi  repede  și  ușor  am  ajuns  în  satul
menționat unde o masă de prânz bine pregătită deja
ne aștepta pe noi. Doar 2 oră au trecut de la amiază,
și, astfel, acesta era încă timpul normal la care noi
mâncam, de obicei, pentru amiază.
[2] Conducătorul nostru a fost surprins de frumoasa
pâine de grâu, și chiar mai mult de vinul bun și de
peștii  nobili  pregătiți  excelent. După  ce  noi  ne-am
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împărtășit  din  masă,  ne-am dus din  nou la  terasa
deja cunoscută, la care, de asemenea conducătorul
nostru  nu  se  putea  opri  a  lăuda  vederea  foarte
frumoasă.
[3] După ce el s-a uitat în toate direcțiile din jurul lui,
el a spus (conducătorul): "Aceasta este remarcabil.
Micul nostru sat este situat la numai 2 ore de aici la
același  lac  aceeași,  dar  ce  diferență  între  aici  și
acolo. Aici  împrejurimile  abundă  în  frumusețe
fermecătoare și atractivă, iar la locul meu arată mai
mult groaznic decât fermecător. Cu toate acestea în
jur  satul  nostru  arată  acum,  datorită  milei  Tale,
Doamne, foarte rezonabil, dar o vedere panoramică
care împrospătează mintea, lipsește complet. Golful
nostru,  care  nu  poate  fi  numit  chiar  mic,  este  pe
ambele fețe atât de mult închis până la intrare de
către  munții  destul  de  înalți  și  abrupți,  care  sunt
situați  înaintea  cestuia,  că  de  pe  acoperișul
locuințelor noastre și de asemenea, de pe munții din
spatele  nostru  –  cât  de  departe  aceștia  pot  fi
escaladați  cu  cea  mai  mare  dificultate  din  cauza
pantei  lor  –  noi  nu putem vedea nici  chiar  marea
mare, să nu mai vorbim de nimic altceva, deoarece
munții  se  întind  de  la  dreapta  într-un  semicerc  în
continuare  în  marele  lac  și  blochează  complet
vederea.
[4]  Dar,  în loc de aceasta,  regiunea noastră are o
altă  calitate  bună  în  comparație  cu  aceasta. Aici,
cineva este cu siguranță mai atras de iubirea pentru
lume decât înadevăratul nostru deșert, și dragostea
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pentru lume nu este potrivită pentru a trezi Spiritul
divin în om. Odată ce este trezit, atunci, desigur, de
asemenea,  astfel  de  vederi  cum ar  fi  aceasta,  cu
siguranță nu va afecta pe nimeni deloc."
[5]  Atunci  când conducătorul  golfului  a vorbit  într-
adevăr cu înțelepciune despre această regiune, el a
întrebat cine sunt acei 20 de oameni simpli, care au
vizitat,  de  asemenea golful  cu  noi,  dar  care  până
acum  nu  au  rostit  o  vorbă  nimănui  altcuiva,  cu
excepția între ei. Și Eu i-am descris lui pe ei, ceea ce
l-a făcut foarte bucuros.
[6] Atunci Eu am lăsat să vină la el comandantul. El
a vorbit cu el și a fost surprins de elocvența lui și
despre sinceritatea lui și curajul său.
[7] Apoi, el să ridicat, a întins mâna prietenos spre
comandant și, de asemenea, spre toți tovarășii săi,
și  a  zis:  (conducătorul): "Cu astfel  de oameni  în
grup, multe lucruri pot fi realizate pentru mântuirea
omenirii.  Într-adevăr,  cel  care  încă  se  teme  de
oamenii  din această lume este, mai ales în aceste
vremuri,  nepotrivit  pentru a răspândi  Împărăția  lui
Dumnezeu,  unde  forța  peste  forță  trebuie  să  fie
folosite pentru a deschide porțile adevărului și să-i
ofere intrarea.
[8] Acum noi nu ar mai trebui să lucrăm în secret, ci
să pășim cu curaj, cu lumina din Cerurile eterne ale
lui Dumnezeu, de asemenea, la regii și prinții acestei
lumi, și să le arătăm că aceștia sunt, de asemenea
ființe umane, care, așa cum sunt acum, nu vor trăi
veșnic,  ci  pot aștepta judecata și  moartea veșnică
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din lumea mare de dincolo. Da, da, tu ai dreptate: ca
un foc mistuitor, ar trebui aruncat adevărul în fața
oamenilor lumești, și să se lupte cu o sabie de foc
împotriva preoților minciunii, superstiției întunecate
și  înșelăciunii,  în  caz  contrar  Pământul  va  rămâne
întotdeauna  o  vale  de  lacrimi  și  un  mormânt  al
morții,  nu  numai  pentru  trupurile  lor,  ci,  de
asemenea, pentru sufletele lor."
[9] Acum Eu am spus: "Tu ai dreptate, Eu laud zelul
tău, dar împreună cu zelul tău justificat amintește-ți,
de  asemenea  următoarele:  există  întotdeauna  o
putere  mai  mare  în  înțelepciunea  spiritului  uman
decât în pumn, și  unde, zelul în sine poate realiza
foarte puțin sau nimic, iar dragostea cu răbdarea și
blândețea  sa  face  minuni.  Zelul  deplin  din  inima
voastră  și  curajul  său  vă  controlează. Cu  toate
acestea,  arma  împotriva  oamenilor  ar  trebui  să
constea  întotdeauna  numai  de  iubire,  blândețe  și
răbdare. Atunci,  se vor  realiza mai  multe pe acest
drum pe care Eu însumi  merg înaintea oamenilor,
decât cu zelul mare al focului și cu sinceritatea sa,
care sunt la fel de dure ca diamantul.
[10] Voi chiar nu ar trebui să v-ă temeți de oamenii
lumești, care în furia lor într-adevăr pot ucide trupul,
dar  nu  pot  face  nimic  mai  departe  cu  sufletul
vostru. De aceea,  temeți-vă  doar  cel  care  este  un
adevărat Domn peste viață și moarte din eternitate.
[11] Dar, dacă vedeți că cu înțelepciune și dragoste
dreaptă nu puteți realiza nimic cu oamenii care au
mers prea mult în întuneric, atunci întoarceți spatele
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de  la  ei  și  mergeți  mai  departe  de  acolo,  și  cu
siguranță voi veți găsi din nou oameni cu care veți
putea face lucruri bune în numele Meu.
[12] Voi ar trebui să Mă mărturisiți pe Mine înaintea
tuturor  oamenilor,  pentru  că  Eu  de  asemenea,  vă
mărturisesc pe voi înaintea Tatălui Meu, dar nu ar
trebui să Mă forțați pe oameni întunecați, lumești, și
nu ar trebui să aruncați, de asemenea, perlele Mele
pentru  cei  care  sunt  porci  lumești. Pentru  că  vă
spun:  Cuvântul  Meu  este  doar  un  îngrășământ
adevărat  al  vieții  pentru  grâu,  și  Învățătura   Mea
este un îngrășământ adevărat pentru strugurii nobili
ai podgoriei, dar pentru buruienile Pământului nu am
nici  un îngrășământ de viață,  pentru că este doar
pentru a fi  călcată în picioare și  arsă,  și  pentru a
fertiliza solul obișnuit de pe Pământ, cu cenușa sa.
[13]  Cel,  care  este  pe  Pământ  pentru  viață  va  fi
trezit la viață prin Cuvântul Meu, dar cine este aici
pentru  moarte  prin  propria  voință  fermă  și
încăpățânare, va trece de asemenea, în moarte. Cel
care  vrea  să  ridice  pentru  viață  din  mormântul
materiei sale, se poate ridica, dar cine vrea să cadă,
poate cădea.
[14] A predica Evanghelia la diavoli  ar însemna să
torni ulei pe foc. Astfel fiți întotdeauna inteligenți ca
șerpii, dar împreună cu aceasta, de asemenea, la fel
de blânzi ca porumbeii, atunci în acest mod veți fi
lucrători foarte abili în via Mea a vieții."
[15]  Atunci  când Eu am spus aceasta  zeloșilor  de
foc, a existat o schimbare completă în mintea lor, și
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ei  Mi-au  mulțumit  din  adâncul  inimii  lor,  pentru
această lecție.
 
Capitolul 149 Domnul prezice sfârșitul timpului

Său pe Pământ
[1]  Încă  multe  s-au  mai  vorbit  după  aceea,  până
seara, despre Pământ, forma sa, despre soare, lună
și stele și despre alte fenomene ale naturii lumești,
care au adus o mare bucurie pentru toată lumea.
[2]  Șeful din golf a spus: "Doamne și Învățătorule,
toată  lauda  ție,  toată  cinstea,  toată  dragostea  și
toată  mulțumirea,  pentru  că  Tu  ne-ai  descoperit
aceasta nouă, și acum noi știm despre marea casă –
care  se  numește  Pământ,  și  pe  care  noi  trăim
temporar - cum arată și cum este făcută. Pentru că
ignoranța  acestor  lucruri  a  fost  mai  mult  sursa
superstiției  rele,  și  ca rezultat  al  acesteia,  o sursă
aproape  inepuizabilă  de  hrană  pentru  leneșii  și
înceții preoți păgâni care se închină idolilor. Dar cu
ajutorul Tău aceasta în curând va fi diferit."
[3] Acum a venit  un slujitor venit, care ne-a invitat
la masa de seară, pentru că soarele a apus deja cu
câteva ore în urmă. Așa că noi ne-am ridicat imediat
de pe scaunele noastre pe terasă și  ne-am dus în
casă să luăm parte la masa de seară.
[4] După masa de seară noi am mai stat treji încă
până la  miezul  nopții,  și  în  acest  timp,  la  cererea
mea, Ioan al Meu a explicat multe lucruri celor 20 de
pescari și conducătorului golfului. Aproape de miezul
nopții ne-am dus la odihnă, și încă, înainte de răsărit
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noi eram pe picioarele noastre.
[5] Pescarii s-au dus acasă, dar ei au venit înapoi la
Jesaira foarte devreme dimineața, cu o sarcină din
cei  mai  buni  pești,  care  au  fost,  de  asemenea,
imediat pregătiți pentru masa de dimineață.
[6]  Ca  de  obicei,  Eu  M-am  dus  afară  înainte  de
răsărit,  împreună cu toți  cei  care erau cu Mine în
această localitate. Pe frumoasa terasă Eu Mi-am pus
mâinile Mele pe cei 20 de pescari, pe conducătorul
golfului,  pe  hangiu,  Kisjona  și  Philopold,  și  i-am
umplut cu puterea de a vindeca tot felul de boli în
numele Meu, și le-am dat dreptul să răspândească
învățătura  Mea  printre  oameni,  și  mai  precis  în
rândul iudeilor orbi și neamurilor.
[7] Ei toți Mi-au mulțumit din profunzimea inimii lor,
pentru această chemare, și ei au mers apoi cu Mine
la masa de dimineață.
[8] În timpul mesei de dimineață,  Maria a zis către
Mine:  "Fiul  meu cel  mai  iubit,  Tu  ai  făcut  atât  de
multe semne peste tot, dar aici Tu nu ai arătat nimic
din  puterea  Ta  cu  adevărat  divină.  Efectuează  un
semn aici,  de asemenea, înainte de a călători  mai
departe."
[9]  Eu i-am  spus: "Femeie,  vorbește  cu  pescarii,
atunci ei îți vor spune dacă Eu nu am efectuat nici
un semn aici. Dar Eu nu am venit în lumea aceasta
de  dragul  semnelor,  ci  de  dragul  adevărului  și  al
vieții  sufletului,  pentru  ca  oricine  crede  în  Fiul
Omului, să aibă viața veșnică în el.
[10] Nimeni nu va fi salvat din cauza semnelor Mele,

~ 692 ~



ci, mai degrabă, oricine crede în Mine și trăiește și
acționează  în  conformitate  cu  învățătura  Mea. În
plus, Eu am dat acum puterea prietenilor Mei de a
face bine oamenilor săraci,  care suferă, în Numele
Meu, și  acest lucru este un semn mai mare decât
atunci când Eu aș crea acum o lume în fața ochilor
voștri.
[11] Cu toate acestea, la sfârșitul timpului Meu pe
acest Pământ, care va fi în timpul venirii Paștelui în
Ierusalim, voi efectua un semn foarte mare pentru
toți oamenii, prin care mulți vor primi viața veșnică,
dar o mulțime din ei vor veni la judecata și moartea
veșnică. Cel care atunci nu va fi ofensat de Mine, va
primi viața sufletului."
[12] Maria a spus: "În ce va consta acel ultim mare
semn? Astfel încât, de asemenea, și eu să pot veni la
Ierusalim pentru a vedea cel mai mare semn al tău,
efectuat de către Tine."
[13] Eu i-am spus: "Femeie, tu cu siguranță vei veni
la  Ierusalim  și  vei  vedea  ultimul  semn și  cel  mai
mare pe care eu îl voi realiza, dar prin care tu nu vei
simți  nici  o bucurie,  ci  o mare tristețe în inima ta
pură.  Eu voi  fi  trădat,  prins  de către  farisei  și  voi
predat  în  fața  justiției. Și  ceea  ce  privește  trupul
Meu, acesta va fi  ucis pe cruce ca un criminal  de
rând, dar în ziua a 3-a Eu - din puterea și tăria Mea
proprie – voi învia din nou. Voi veni la toți prietenii și
frații  Mei și le voi da puterea de a ierta oamenilor
păcatele lor, în numele Meu și de a trezi morții  la
viață. Uite,  femeie,  din  aceasta  va  consta  ultimul
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semn și cel mai mare pe care Eu îl o voi efectua în
trupul Meu."
[14]  Maria, precum și  toți ceilalți prieteni cu ea,
au  spus:  "Dar  Doamne  și  Învățătorule,  Tu  cu
siguranță  nu  vei  lăsa  aceasta  să  se  întâmple  cu
Tine?"
[15]  Eu am spus:  "Numai  Eu știu  voia  Tatălui  din
Mine, și sufletul Meu știe ce trebuie să fac. Cel care
nu va fi ofensat de Mine, la fel ca mine va învinge
moartea și va pătrunde în viața veșnică.
[16] Cel care iubește viața acestui  trup, din cauza
lumii, va pierde viața acestui suflet. Dar cel care, de
dragul  Meu,  nu  o  iubește,  o  va  păstra  pentru
totdeauna în Împărăția Mea."
[17] După aceste cuvinte ale Mele, toți cei care erau
prezenți au devenit triști, și ei s-au gândit la aceasta,
la care ar fi rezultatul acesteia.
[18]  Și  Eu  am zis:  "De  ce  sunteți  triști  despre
aceasta? Credeți, probabil, că Eu vă voi părăsi după
moartea  trupului  Meu? O,  cu  siguranță  nu. Numai
atunci Eu voi rămâne într-adevăr cu cei care sunt ai
Mei până la sfârșitul timpului pe acest Pământ, și voi
ține deschise, pentru oricine crede în Mine, porțile
către viața veșnică din Cerurile Mele. Deși oile Mele
vor fi împrăștiate când voi fi ucis ca Păstor al lor, dar
apoi Eu însumi le voi aduna din nou, iar atunci va fi
doar  o  turmă  și  un  Păstor  pentru  totdeauna. Dar
caprele și lupii în haine de oi vor fi îndepărtați și dați
judecății și morții veșnice a materiei."
[19]  Când  Eu  am  terminat  acest  discurs  scurt,  o
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Voce a sunat în spațiul din sală, iar cuvintele sunau
așa:  "Acest  Isus  din  carne și  sânge este  Fiul  Meu
preaiubit,  pe care întreaga omenire ar  trebui  să Îl
glorifice. El este expresia întrupată dragostei Mele,
Înțelepciunii și voii Mele. Eu sunt în El și El este în
Mine. Suntem complet unul. Cel, care Îl vede și aude
pe El,  Mă vede și aude, de asemenea, pe Mine. Și
cine va face voia Mea, va avea viața veșnică în el
însuși."
[20] După aceste cuvinte, toate au căzut jos înaintea
Mea, și a vrut să Mă venereze.
[21]  Dar  Eu am spus  tuturor:  "Ridicați-vă  de  la
pământ,  pentru  că  de  acest  tip  de  exprimare  a
onoarei  Eu  nu  sunt  mulțumit,  ci  mai  degrabă  de
dragostea și  de faptul  că voi  în  mod loial  și  activ
perseverați în învățătura Mea.
[22] Pacea fie cu voi cu toți. Dar nu acel tip de pace
pe care lumea îl  are și  îl  dă, ci pacea interioară a
inimii, a sufletului în dragostea Mea, care este viața
veșnică. Amin.
[23] După aceste cuvinte ale Mele, toți s-au ridicat,
Mi-au mulțumit  pentru acest  confort  și  au  devenit
din nou veseli.
 
Capitolul 150 DOMNUL APROAPE DE CEZAREA

LUI FILIP. Călătoria de la Kis la Marcus în
Cezarea lui Filip 

[1] Atunci Eu i-am spus lui Kisjona: "Prietene, lasă
acum  din  nou  cele  3  nave  să  fie  gata  pentru  o
viitoare călătorie, pentru că Eu vreau să călătoresc
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la  bătrânul  Marcus,  care  locuiește  în  apropierea
orașului Cezarei lui Filip, și să-i întăresc, pentru că el
suferă deja de jumătate de an de febră."
[2]  Kisjona  a  dat  apoi,  de  asemenea,  imediat
instrucțiunile comandanților săi de nave cu privire la
ceea  ce  ar  trebui  ei  să  facă. Și  navele  au  fost
pregătite imediat pentru viitoarea călătorie.
[3] Cei 20 de pescari, M-au întrebat dacă unul sau
altul  M-ar  putea  însoții  în  locul  indicat,  precum și
Maria și Joel și conducătorul golfului.
[4] Eu am spus pescarilor: "Faceți ce vreți, dar este
suficient dacă comandantul și încă un însoțitor vor
naviga împreună ca martori în câteva locuri pe care
le voi vizita la lacul Galileii. Și, de asemenea Maria și
Joel și conducătorul din golf Mă poate însoți. Deci, să
mergem acum."
[5] De asemenea, hangiul M-a întrebat dacă el și fiul
său cel mare ar putea să mă însoțească.
[6] Eu i-am spus: "Voi, de asemenea, aveți o voință
complet  liberă.  Deci,  faceți  cum  simțiți  în  inima
voastră."
[7]  După  aceste  cuvinte  ale  Mele,  de  asemenea,
hangiul s-a pregătit în grabă să plece.
[8] Apoi noi urcat pe navă și am plecat în direcția
Cezarei lui Filip.
[9]  După  ce  am  navigat  timp  de  aproape  o  oră,
câteva  nave  din  apropierea  Tiberiei  de  care  erau
puternic  încărcate  cu  sare  și  cereale  au  venit  în
direcția  noastră. Și  pentru  că  vântul,  care  ne  era
favorabil  nouă,  era  împotriva  lor,  au  avut  mari
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dificultăți și s-au temut că se scufundă.
[10] Ei (căpitanii), au stăruit ca noi să îi ajutăm.
[11] Și  Eu am zis: "De ce v-ați încărcat cele două
nave ale  voastre atât de puternic? Data viitoare nu
vă  mai  lăsați  tentați  de  căutarea  profitului,  și
permite,  de  asemenea  vecinilor  voștri  să  câștige
ceva, atunci nu va mai trebui să treceți prin astfel de
pericol  și  probleme  cu  navele  voastre. Dar  acum
sunt câteva nave goale care vin. Încărcați jumătate
din bunurile voastre în ele și împărțiți apoi profitul în
Capernaum cu ei, atunci veți ajunge acolo fără nici o
deteriorare. Dar, dacă vă veți zgârci în Capernaum,
va  depinde  de  voi,  modul  în  care  veți  reveni  în
Tiberia.
[12]  Căpitanii  Mi-au  promis  aceasta. Cele  2  nave
goale  au  venit  și  Eu  le-am  spus  ce  să  facă  în
schimbul  a  jumătate  din  profit  în  Capernaum. Și
curând s-a întâmplat așa cum am spus.
[13] Apoi, căpitanii celor 4 nave Mi-au mulțumit, și
au  navigat,  în  ciuda  vântului,  în  direcția
Capernaumului.
[14]  Dar  noi  am  navigat  în  locul  de  destinației
noastre  cu un vânt  favorabil,  care  a  făcut  vâslitul
foarte ușor  pentru comandanții  navelor  noastre,  și
noi am ajuns în curând.
[15] Când noi am ajuns în satul lui Marcus, noi am
întâlnit  mulți  oaspeți  care  s-au folosit  cu rezultate
bune de izvoarele curative puternice de aici.
[16] Slujitorii lui Marcus au venit repede la mal și ne-
au informat că, dacă noi am vrea să ne folosim de
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izvoarele curative, probabil, nu am găsi cazare, din
moment  ce  toate  spațiile  erau  complet  pline,  cu
invitați  din  toate  țările. În  plus,  domnul  lor  era
bolnav, și așa că acum era greu să se vorbească cu
el, pentru că exact astăzi era ziua lui de febră.
[17]  Eu  am spus:  "Voi  sunteți  robi  noi  în  casa
aceasta  și  voi  nu  Mă  cunoașteți,  dar  Marcus,
proprietarul, și toată casa lui Mă cunoaște pe Mine.
De  aceea,  mergeți  la  domnul  vostru  și  spuneți-i:
"Domnul și Învățătorul a sosit cu ucenicii  Săi și cu
prietenii Lui. El trebuie să coboare din pat și să vină
la Mine, atunci el în curând va fi vindecat de febra
sa. Mergeți și spuneți-i aceasta."
[18] Slujitorii s-au dus și i-au spus lui Marcus și soției
și  copiilor  săi. Când  au  auzit  aceasta,  era  o  mare
bucurie printre ei, și toți s-au grăbit să vină cât mai
repede posibil afară la Mine.
[19] Atunci când  bătrânul  Marcus M-a văzut, el a
întins  brațele  și  a  spus  cu  glas  tare:  "Doamne  și
Învățătorule, plin de dragoste și milă divină, cu ce fel
de  mare  dorință  noi  toți  Te-am  așteptat  pe  Tine,
pentru că Tu cu siguranță ne-ai fi  vizitat în nevoia
noastră,  după cum Tu ne-ai  promis atunci când ai
fost aici, pentru mântuirea și bunăstarea noastră și a
multor alte persoane. Și acum că nevoia mea reală a
ajuns  aproape  în  punctul  cel  mai  înalt,  Tu,  de
asemenea  ai  venit  să  mă  ajuți  pe  mine  și,  de
asemenea pe soția mea, care ca și mine, a devenit
deja bătrână și slabă și obosită, și pentru a întări din
nou  întreaga  mea  casă  în  credința  în  Tine  și  în
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învățătura  Ta. O,  noi  toți  Îți  mulțumim  în  avans
pentru mai mult decât marea milă, pentru că Tu ne-
ai găsit vrednici să ne vizitezi."
[20]  Eu i-am spus: "Nu fi entuziasmat atât de mult,
prieten drag, pentru tu ști că Eu pot, de asemenea,
foarte bine auzi și înțelege excelent limba interioară
a inimii. Dar, înainte de orice altceva, tu și soția ta,
să fiți acum complet sănătoși trupește.
[21]  Dar  data  viitoare,  nu  mai  mânca  pește  ce  a
putrezit  în  apă,  și  să  un  lași  peștele  sacrificat  să
rămână  pentru  mai  mult  de  jumătate  de  ora  fără
sare, cimbru și chimen. Apoi, pregătește-l în modul
iudaic, care îți este cunoscut, și vei fi scutit de toate
tipurile  de  febră. Procedați  la  fel  și  cu  carnea
animalelor. Și nu mânca, de asemenea, niciun fruct
putrezit și nici pâine mucegăită."
[22] După aceste cuvinte ale Mele, bătrânul Marcus
și soția sa și copiii săi au devenit complet sănătoși și
puternici, iar ei Mi-au mulțumit toți cu multe lacrimi
de bucurie în ochii lor pentru vindecarea trupului lor
și pentru sfatul care le-a fost dat.
 

Capitolul 151 Marcus oferă știri despre
vindecările de succes în stațiunea lui balneară
[1] Atunci Eu i-am spus lui Marcus: "Noii tăi slujitori,
care  încă nu  Mă cunosc,  M-au  informat  la  sosirea
Mea că, probabil, nu vom găsi cazare aici din cauza
multor oaspeți la bai. Ce spui despre aceasta?"
[2]  Marcus a spus: "O, Doamne și Învățătorule. Să
nu găsești cazare la mine? Chiar dacă ar veni de 100
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de ori mai mulți ucenici și prieteni cu Tine, decât în
acest  caz  acum,  atunci  eu  încă  i-aș  putea  găzdui
excelent ani de zile. Noilor mei slujitori - și sunt mulți
acum – nu le place să lucreze, și astfel fac mereu
probleme atunci când sunt noi oaspeți care vin să
caute cazare. Dar atunci când oaspeții  împart bani
dinainte, atunci în curând nu mai există nici o lipsă
de cazare. Și acest lucru pare a fi, de asemenea, să
se fi întâmplat cu Tine.
[3] Dar eu le voi da acestor slujitori leneși o predică
destul de bună, astfel încât aceștia vor ști ce au de
făcut data viitoare cu oaspeții care caută frecvent își
caută  bunăstarea  lor  fizică  aici. Și  în  afară  de
aceasta,  ei  în  mod  vizibil  foarte  des  și-au  găsit
bunăstarea  sufletului  lor  în  această  instituție,  pe
care,  Tu,  Doamne  și  Învățătorule,  ai  creat-o  doar
pentru bunăstarea poporului. Pentru că eu și  copiii
mei și slujitorii mai vechi am avut întotdeauna grijă
să Te facem cunoscut tuturor oaspeților ca cel mai
minunat Învățător al acestei instituții, în așa fel încât
ei  și-au  găsit  adevărata  bunăstare  a  trupului  și
sufletului lor doar prin credința vie în Tine.
[4]  Neamuri,  precum și  iudeii  au  crezut  cuvintele
noastre,  dar  cei  care  nu  au  crezut,  au  părăsit
instituția așa cum au venit. Și aceștia au fost în mare
parte fariseii din Ierusalim și din multe alte locuri și
regiuni. Ei nu au crezut ceea ce noi foarte sincer le-
am spus. Ei  ne-au mustrat  pentru ceea ce noi  am
predicat  și  erau fost ofensați,  deoarece aceștia nu
puteau zice nimic împotrivă noastră, pentru că noi
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suntem romani,  și  ei  au părăsit  instituția  din  nou,
exact așa cum au venit.
[5] Dar este într-adevăr remarcabil cu oamenii. Ei au
văzut sute de oameni care au acceptat aici credința
deplină în Tine și că prin aceasta au fost vindecați
complet de toate afecțiunile și infirmitățile, și ei încă,
au  spus  că  aceasta  era  pură  înșelăciune  și  o
blasfemie  multiplă  atunci  când  cineva  putea  fi
vindecat în această instituție numai având credință
în  Tine. Dacă  izvoarele  nu  îi  puteau  vindeca  cu
puterea lor de vindecătoare, care le-a fost dată de
Dumnezeu,  atunci  o  vindecare  având  credința  în
Tine  era  pur  lucrarea  lui  Satan. Și  oricine  era
vindecat în acest mod, în opinia lor, de mai multe ori
și-au vândut sufletul lor diavolului.
[6]  Eu  nu  am  mai  făcut  mult  efort  pentru  acești
oameni,  în  special  în  acest  an. Eu  nu  i-am  mai
acceptat  deloc  când au  venit. Și  când  ei  au  cerut
motiv, eu le-am spus la fel cum noii mei slujitori Ți-
au spus Ție la sosirea Ta, apoi ei au trebuit să plece.
[7] A fost chiar și o anchetă cu câteva luni în urmă,
venind din Capernaum - cel mai probabil, din cauza
fariseilor, scribilor și rabinilor, împreună cu șeful lor,
au făcut o plângere la comandantul roman. Dar eu
chiar am ieșit foarte bine cu aceasta - desigur, doar
cu ajutorul Tău – pentru că în același timp instituția
era atât de plină cu romani și greci, că într-adevăr ar
fi fost dificil pentru mine să accept încă o persoană
în instituție.
[8] Romanii care au condus ancheta au trebuit să-și

~ 701 ~



petreacă nopțile lor  timp de 8 zile lungi pe dealul
care este bine cunoscut pentru tine. Mai  precis pe
noua mare terasă, care a fost construită în onoarea
Ta. Din  moment  ce,  în  acest  mod  preoții  iudei
menționați nu puteau face nimic împotriva mea - în
conformitate cu decretul Roman: "Ultra posse nemo
tenetur" (nimeni nu este obligat dincolo de ce poate
face) - ei nu au mai vizitat această instituție, deloc
toate,  și  de  aceea  astfel  de  persoane  nu  sunt
prezente  acum  în  această instituție,  ceea  ce  cu
siguranță ar  fi  neplăcut  pentru Tine o,  Doamne și
Învățătorule.
[9] Și așa eu Ți-am spus acum totul care părea cel
mai important pentru mine, iar acest lucru în mod
deschis  de  dragul  de  ucenicilor  și  prietenilor  Tăi,
pentru că aceștia nu sunt a toate știutori ca Tine. Și
dorești  acum,  Doamne  și  Învățătorule,  să  arăți
binecuvântata Ta milă casei mele prin intrarea Ta -
și  imediat  o  masă  abundentă  și  bună  va  fi
pregătită. Vinul și pâinea cu siguranță nu lipsesc în
casa mea.
[10]  Eu  i-am spus:  "Eu de asemenea, am venit  la
tine pentru că vreau să stau câteva zile în casa ta.
Dar nu Mă face cunoscut astăzi și mâine oaspeților
prezenți aici. Când cineva Mă va recunoaște, fără a
interferența ta, Eu cu siguranță îi voi răspunde.
[11] Și  aici,  de asemenea,  o poți  vedea pe mama
trupului Meu. Soția și  copiii  tăi vor învăța de la ea
cum  să  pregătească  o  mâncare  sănătoasă. Și  să
intrăm acum în casa ta pe care tu ai extins-o, și noi
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vom lua niște pâine și vin."
[12] Apoi noi am mers în casă, ne-am așezat la mese
și am luat niște pâine și vin. Maria a intrat imediat în
conversație  cu  familia  lui  Marcus,  iar  Eu  i-am
prezentat lui pe toți cei care erau acum cu Mine și
care încă nu îl cunoșteau pe Marcus al nostru. El i-a
întrebat  mai  multe  lucruri  și  a  înțeles  din
răspunsurile  lor  că  ei  erau  plini  de  Spiritul
Meu. Aceasta l-a umplut de bucurie, și el le-a relatat
multe  lucruri  legate  de  semnele  și  evenimentele
care au avut loc atunci când Eu am fost aici pentru
prima dată.
[13]  Și  astfel,  câteva  ore  au  trecut  ca  câteva
momente  plăcute. În  acest  timp,  masa  a  fost
pregătită. A fost adusă în sala foarte mare și pusă pe
mese. Noi  ne-am  împărtășit  din  ea,  imediat,  am
mers apoi pe dealul bine-cunoscut, și am mers până
la  terasa  nouă,  pe  care  hangiul  din  Jesaira,  nu  o
putea admira și lăuda suficient. A fost suficient loc
pentru toată lumea - chiar și pentru de 10 ori mai
mulți oameni decât eram noi, și încă mai mulți.
[14]  Acum  Kisjona  l-a  întrebat  pe  Marcus  dacă
această terasă era vizitată adesea de către oaspeți
de veniți la vindecare, și la ce oră.
[15]  Marcus a  spus:  "Bănuiesc  că  nu  vrei  să
întâlnești oameni străini aici. Nu-ți face griji pentru
aceasta. Uită-te  la  această  foarte  mare,  grădină
frumoasă  de  acolo  de  jos,  cum  aceasta  este
aglomerat cu oaspeții veniți la vindecare. În direcția
lacului,  puteți  vedea  mai  multe  terase  mari,
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frumoase, cu vedere la lac, și acolo sunt întotdeauna
mulți  oameni.  Oaspeții  întotdeauna  se  bucură  în
grădină,  și  rareori  veți  vedea  pe  cineva  în  afara
grădinii. Și această terasă de pe acest munte, care
nu  este  tocmai  mic,  este  și  mai  puțin  vizitată  de
oaspeți, în ciuda frumoasei priveliști pe care o avem
de aici  în toate direcțiile. Pentru că atunci  când  ei
sosesc aici, într-o stare bolnăvicioasă nu le place să
urce pe acest munte, iar atunci când sunt vindecați,
ei  preferă  să  călătorească  imediat  spre  casă. De
aceea, acest loc este rar vizitat de oaspeții străini, și,
astfel,  este  doar  pentru  bucuria  mea  și  a  familiei
mele. Deci,  noi  suntem  foarte  siguri  și  nu  vom  fi
tulburați de străini."
[16] Kisjona al nostru și, de asemenea toți ceilalți au
fost mulțumiți cu aceasta.
[17] Acum, ei toți au admirat frumoasa priveliște, și
Marcus le-a descris toate locurile, regiunile și munți,
și el a întreținut grupul în acest mod pentru mai mult
de 1 oră.
[18] De asemenea, Eu am relatat din când în când
despre ceea ce s-a întâmplat în vremurile de demult,
în  această  regiune,  și  astfel  întreaga  întindere
înconjurătoare a fost analizată topografic și istoric.
[19]  Atunci  când  soarele  apunea,  noi  am văzut  o
navă care putea fi recunoscută ca romană navigând
către satul nostru, și toată lumea M-a întrebat cine
era adus de această navă.
[20]  Eu am spus: "Nu trebuie să fie a toate, știutor
ca  să  ști  aceasta.  Unde  există  un  loc  care  este
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cunoscut  pentru  vindecările  sale,  atunci  aceasta
este,  de  asemenea,  locul  la  care  vor  merge
bolnavii. Aceștia  sunt  câțiva  greci  și  romani. Lasă-i
să  vină,  pentru  că  cel  care  încrezător  va  căuta  o
bună stare, de asemenea, o va găsi."
[21] După un timp, nava a venit la țărm și a adus 10
romanii și 7 greci, care au fost acceptați fără nici o
dificultate și au fost imediat cazați in stațiunea de
sănătate de către slujitorii care aproape nu au vrut
să ne accepte pe noi mai înainte.
[22]  Noi  am stat  pentru  încă o  oră  întreagă după
apusul de soare pe munte, și ucenicii Mei i-au relatat
lui  Marcus  multe  lucruri  despre  călătoriile,
învățăturile și faptele Mele, și Marcus și toți ceilalți
într-adevăr se bucurau de acele povești. Când s-au
terminat poveștile noi coborât din nou în casă, am
luat  o  masă  ușoară  de  seară  și  a  mers  apoi  la
odihnă.
 

Capitolul 152 Ucenicii îl întreabă pe Domnul
despre motivul bucuriei Sale asupra naturii

[1]  Dimineața  înainte  de  răsărit  noi  eram din  nou
afară la  malul  lacului,  cu unii  oaspeți  la vindecare
care erau aproape vindecați și care se bucurau de
jocul valurilor pe suprafața întinsă a apei limpezi.
[2]  Câțiva  ucenici, M-au  întrebat:  "Doamne  și
Învățătorule,  de  când  suntem  lângă  tine  noi  am
observat că Tu întotdeauna ieși afară cu mai mult de
o oră înainte de răsăritul soarelui, la fel și în timpul
iernii,  și  Tu  Te  bucuri,  la  fel  ca  noi,  oamenii,  de
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fenomenele naturale ale lumii. Dar din moment ce
Tu  știi  totul  vizual  care  este  nu  numai  în  și  pe
Pământ ci, de asemenea ce este și se întâmplă în tot
infinitul, ceea ce a fost și ceea ce se întâmplă și ceea
ce  se  va  întâmpla,  noi  ne-am gândit  deja  de  mai
multe ori la aceasta cum este posibil ca Tu încă să
mai poți avea plăcere în lucrurile și fenomenele doar
dintr-un loc mic de pe acest Pământ."
[3] Eu am spus: "Acesta a fost din nou o întrebare cu
adevărat umană oarbă a ta. Dacă eu nu aș avea o
plăcere  mai  mare  și  mai  profundă  decât  voi  în
lucrurile  și  fenomenele,  de asemenea,  din această
natură materială, atunci foarte curând nu ar mai fi
nici  un  mic  punct  prezent  deloc  al  acestui  întreg
Pământ, cu totul pe, în și deasupra sa.
[4] Pentru că tot ceea ce există este dragostea Mea
veșnică, întrupată în fața ochilor voștri. Cum nu aș
putea să nu fi mulțumit în dragostea Mea, care este
din eternitate totul în toate?
[5] Cu toate acestea, faptul că Mie Îmi place să fiu
afară  deja  dimineața  devreme,  și,  adesea,  până
târziu  în  noapte,  are  un motiv  dublu. Pentru că în
primul rând ar trebui să învățați din aceasta că și în
sufletul  omului  dimineața  spirituală,  la  fel  ca  pe
acest Pământ, trebuie să se trezească devreme, și
că Eu de asemenea, voi fi prezent în curând într-o
astfel de dimineață în om decât atunci când soarele
din el va fi deja complet răsărit. Și Eu Mă voi bucura
la fel de mult de o dimineață luminoasă a vieții așa
cum eu vizibil m-am bucurat înaintea voastră - ca un
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exemplu  real  pentru  voi  -  al  fiecărei  dimineți
naturale.
[6] În al doilea rând, din vizitele Mele continue de
dimineața  devreme  voi  ar  trebui  să  învățați
activitatea  și  zelul  drept. De  asemenea,  în  acest
sens, voi ar trebui să fiți ca Mine, și voi ar trebui să
amintiți bine  oamenilor  cărora  le  veți  vesti
Evanghelia Mea despre acest lucru. Căci numai prin
zel drept și printr-o activitate timpurie omul ajunge
la adevărata Împărăție a lui Dumnezeu în el însuși, și
va  fi,  de  asemenea  capabil  să  o  păstreze  în  sine
pentru eternitate.
[7] Faptul că Mie de asemenea, îmi place să petrec
seara afară, este pentru a vă arăta vouă în primul
rând, că omul ar trebui să fie, de asemenea, activ în
seara zilei vieții sale pământești, cu scopul de a face
lumina vieții  lui interioare mai puternică. Pentru că
cel care va merge să se odihnească prea curând în
lene și care, în casa lui, se va da somnului lipsit de
griji, va experimenta cu ușurință cum hoții îl calcă, și
îi fură comorile sale. Dar cel, care va sta treaz mult
timp,  nu  va  fi  atât  de  ușor  cuprins  de  astfel  de
dezastre.
[8] Alt motiv și al doilea pentru care Mie Îmi place
să-mi petrec serile afară este următorul:  din acest
lucru, voi puteți concluziona că o odihnă liberă seara
va deveni o adevărată fericire, dacă cineva a fost pe
deplin  activ  în  timpul  întregii  zile,  de  dimineața
devreme până seara.
[9] Dacă voi ați înțeles acum bine ceea ce Eu v-am
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spus, atunci rămâneți,  în acea lumină, și  de acum
încolo, nu mai întrebați atât de ușor despre lucruri
care ar trebui să fie clare pentru voi de la sine. Dacă
ați  înțeles  bine  aceasta,  atunci,  de  asemenea,  să
acționați  în  consecință,  deoarece  doar  prin
înțelegere, nu puteți trezi adevărata Împărăție a lui
Dumnezeu în voi."
[10]  Atunci  când  ucenicii,  și,  de  asemenea,  toți
ceilalți  au auzit  aceasta,  ei  mi-au mulțumit  pentru
răbdarea  Mea  cu  ei  și  M-au  cerut,  de  asemenea,
răbdare în viitor.
[11] Și  Eu am zis: "Orice persoană care are multă
dragoste are, de asemenea multă răbdare. Și Eu am
cea  mai  multă,  cea  mai  înaltă  și  cea  mai  pură
dragoste pentru voi,  și,  astfel,  Eu cu siguranță, de
asemenea,  am  cea  mai  mare  răbdare  cu  voi. Cel
care stă în Mine prin dragostea Lui pentru Mine, în el
voi sta Eu, de asemenea, pentru că Eu Însumi sunt
dragostea și răbdarea Lui."
[12]  Acum 2 persoane care au luat  un remediu  a
venit aproape de Mine și l-au întrebat pe cârciumarul
Marcus care stătea lângă Mine, cine eram, pentru că
ei  au  auzit  că  Eu am vorbit  cu  înțelepciune și  au
crezut  că Eu eram un filozof. Ei  erau 2  greci  care
erau adepți ai învățăturii lui Pitagora.
[13]  Marcus a  zis:  "Aici  este nespus de mult  mai
mult  decât  filozoful  grec  Pitagora.  Pitagora  nu  a
putut face un orb să vadă și  surzii  audă. Cu toate
acestea,  El  poate face acest  lucru din puterea Lui
proprie, și chiar și o persoană moartă el o poate trezi
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la viață. Și aceasta este cu siguranță infinit mai mult
decât Pitagora."
[14] Atunci cei 2 au vrut să înceapă o conversație cu
Mine, dar un slujitor a venit să ne invite la masa de
dimineață. Și cei 2 greci ne-au urmat spre casă și au
așteptat  până  când  Eu  aș  ieși  din  nou  din  casă,
pentru  că  ei  doreau să  Mă cunoască  mai  bine  cu
orice preț.
[15] De data aceasta noi am stat mai mult de o oră
la masa de dimineață, iar aceasta a fost o perioadă
lungă de timp pentru cei 2 greci ai noștri. Cu toate
acestea,  ei  nu  au  îndrăznit  să  intre  în  casă,
deoarece, ca oameni bine educați, ei au considerat
acest lucru ca fiind necorespunzător, dar au întrebat
o dată un slujitor și apoi din nou un alt angajat, dacă
aceștia nu Mă cunoșteau mai bine.
[16] Dar slujitorii au primit instrucțiuni de la Marcus
să nu Mă facă cunoscută înainte de vreme, pentru că
dacă va fi  necesar,  Eu însumi voi  determina acest
timp pentru aceasta. Și astfel cei 2 grecii nu puteau
afla  nimic  mai  mult  despre  Mine  decât  ceea  ce
Marcus  le-a  zis  înainte,  chiar  și  atunci  când ei  au
oferit un bacșiș generos pentru unul dintre servitori.
[17]  În  cele  din  urmă  noi  am  fost  gata  cu  masa
noastră,  care  a  durat  mai  mult  de  această  dată,
deoarece  Maria  a  relatat  câteva  evenimente  din
copilăria ei și, de asemenea, din copilăria Mea, care
au fost, de asemenea, cu fidelitate scrise de Matei
într-un caiet special.
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Capitolul 153 Domnul și cei 2 greci 
[1] Acum, noi ne-am dus afară din nou, și cum am
ieșit  pe  ușă,  cei  2  greci  s-au  închinat  imediat
înaintea  Mea  și  M-au  rugat  să  le  spun mai  multe
despre Mine.
[2] Dar  Eu le-am zis: "De ce ar trebui să vă spun
ceva mai multe despre mine? Pentru că voi sunteți
adepți din rocă solidă ai lui Pitagora și parțial și ai lui
Aristotel, și cuvântul singur voi nu-l credeți, și dacă
eu aș face un semn în fața ochilor voștri, veți spune:
"Aaa, El este unul din școala esenienilor. "Deci voi
puteți vedea că mărturia Mea despre Mine Însumi nu
ar avea o valoare mare sau utilă pentru voi, și, prin
urmare, pentru moment, va fi aproape mai înțelept
să  păstreze  tăcerea  înaintea  voastră  decât  să
vorbesc."
[3]  Cei 2 greci au spus: "Învățătorule, Tu ai vorbit
corect  și  sincer,  și  din  moment  ce  Tu  ne-ai
caracterizat  așa  de  aspru  în  câteva  cuvinte,  noi
acum deja  am văzut  foarte  clar  că  Tu poți  vedea
foarte bine în interiorul omului. Și chiar și pentru cel
mai inteligent filozof ar fi greu să se prefacă chiar și
puțin înaintea Ta. Dar din moment ce noi am ajuns la
concluzia  aceasta deja  din  puținele  Tale  vorbe,  și,
prin  urmare  nu  avem  nici  un  motiv  să  nu  avem
încredere în cuvintele Tale, Tu poți, dacă Tu vrei, să
ne spui ceva mai multe despre Tine Însuți, pentru că
un  cuvânt  din  gura  unui  mare  om  cu  adevărat
înțelept este mai valoros pentru viața mai multor mii
de mii de oameni decât toate comorile Pământului,
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care nu-i  pot  întări  sau mângâia  pe  ei  la  sfârșitul
zilelor lor.
[4]  Cuvântul  unui  om  înțelept  devine  o  posesie
permanentă a inimii umane, și o dată seara de vieții
se ivește într-adevăr, și omul intră în zilele care nu-i
mai sunt plăcute lui,  atunci acest cuvânt devine o
lumină plină de confort și adevăr, puterea interioară
a vieții, și, astfel, prietenul cel mai adevărat și mai
interior  al  fiecăruia. Și  de  aceea,  noi  ne-am  dori
bucuroși să auzim câteva cuvinte din gura ta despre
Tine Însuți, pentru că noi suntem deja în dinainte pe
deplin convinși că inimile noastre vor găsi un mare
confort  și  o  bună,  adevărată  întărire,  în  cuvintele
Tale."
[5]  Eu  am spus: "Dacă voi credeți  aceasta,  atunci
veniți cu noi pe terasa de pe munte, noi vom vorbi în
continuare unul cu celălalt."
[6]  Cei 2 greci au spus:  "Învățătorule,  deși  acest
munte  stâncos,  nu  este  mare,  este  însă  foarte
abrupt,  și  plămâni  sănătoși  și  picioarele  destul  de
sănătoase sunt necesare pentru a ajunge la terasa
de pe munte,  fără mare efort.  Noi  suntem -  toată
lauda  Dumnezeului  iudeilor  -  în  această  instituție
deja  pe  cale  ameliorării,  dar  pieptul  nostru  și
picioarele noastre nu sunt  încă foarte bine. Acesta
este motivul pentru care în cele din urmă va fi un pic
dificil pentru noi a ajunge la terasa de pe munte. Tu
nu ai  dori  mai  degrabă,  pentru  noi,  să  petreci  un
timp  scurt  aici,  unde  este  plat,  pentru  că  cu
siguranță  noi  vom  fi  recunoscători  în  funcție  de
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mijloacele noastre."
[7] Eu am spus: "Dragi prieteni, Eu singur știu de ce
Eu doar pe munte doresc să vorbesc cu voi, iar apoi
voi  veți  ști,  de asemenea aceasta.  Deci,  nu vă fie
teamă de acest deal, efortul pentru că micul vostru
efort va fi schimbat într-un real confort."
[8] La aceste cuvinte ale Mele cei 2 greci au decis să
meargă cu noi pe munte oricum, și atunci când noi
am ajuns în vârf la terasă, cei 2 au fost surprinși că
au ajuns la această înălțime cu probleme sau efort
greu  de  remarcat,  iar  acest  lucru  în  timp  ce  ei
puteau  respira  foarte  ușor,  și  ei  au  crezut  că
emanația  de  asemenea,  a  acestui  munte,  ca  și  a
izvoarelor de vindecare care ies din interior său avea
o  influență  foarte  benefică  asupra  organismului
oamenilor. Ei  gândeau  că  unor  astfel  de  munți  ar
trebui  să  li  se  acorde  un  fel  de  onoare  al  lui
Dumnezeiască,  și  că vârfurile  sale  ar  trebui  să fie
decorate cu unul sau chiar mai multe temple, care
sunt dedicate zeilor, pentru că oamenii gândeau, și,
de asemenea credeau, că astfel de munții izvoarele
lor curative erau special vizitate și în mod repetat și
binecuvântate  de  zeii  nemuritori  pentru  sănătatea
oamenilor muritori în suferință și pentru afecțiunile
lor.
[9] Unul a spus în continuare: "Cu siguranță va fi
destul de diferit, dar majoritatea oamenilor care au
fost aruncați în lume, fără a fi vreodată instruiți de
cineva despre motivul existenței lor, gândesc diferit.
Vederea  cerului,  cu  soarele,  luna,  stelele
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nenumărate, și vederea întregii naturi a Pământului
i-a stimulat în toate tipurile de ipoteze supranaturale
prin  intermediul  propriei  lor  fantezii  întotdeauna
pline de viață,  la  care visele de asemenea,  foarte
pline  de  viață  ale  anumitor  oameni  trebuie  să  fi
contribuit, care poate fi, desigur, doar rezultatul unei
fantezii  foarte  pline  de  viață. Și  astfel,  doctrinele
despre  ființele  supranaturale  mai  mari,  au  fost  cu
siguranță rezultatul ipotezelor și viselor care au fost
ulterior transformate de poeții  spirituali  în tot felul
de personalități și care au fost ilustrate oameni de
sculptori vicleni.
[10]  După  aceea,  a  venit  oratorii  iscusiți  și
magicienii,  din  care  au  provenit  preoția  actuală,
aproape invincibilă cu temple și oracolele sale, care
țin  oamenii  de  rând  într-o  credință  oarbă  în  zei
puternici  -  în care nici  un preot nu mai crede -  și
acest lucru nu de dragul zeilor ci de dragul de regilor
și  prinților,  astfel  încât  aceștia  să  nu  se  ridice
împotriva asupritorilor lor și să-i ducă la ruină.
[11]  Dar  indiferent  cum cu acești  zei,  eu  sunt  de
părere că, chiar și credința cea mai oarbă în una sau
mai  multe  ființe  superioare  este  întotdeauna  mai
bună decât nici o credință, deloc, și un munte sau un
deal, care este decorat cu un templu este mult mai
constructiv  pentru  mintea  umană  decât  o  simplă
sălbăticie, care oferă puțină hrană fanteziei omului.
[12] Cu aceasta eu nu vreau să edific idolatria ca o
realitate comparativ cu un Om extrem de înțelept ca
Tine, mare Învățător, dar eu nu disprețuiesc aceasta,
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deoarece oferă confortul dorit maselor nenumărate
de oameni în timpul vieții lor amare pe acest Pământ
în  toate  necazurile,  și  în  cele  din  urmă  chiar  în
momentul  întotdeauna  dureros  al  morții  lor. Și  în
această  privință  sunt  pe  deplin  de  acord  cu
înțeleptul Aristotel, fără a îndepărta câtuși de puțin
religia mult mai edificatoare.
[13]  Și  așa,  eu  și  prietenul  meu  acum  ne-am
descoperit complet noi înșine înaintea Ta, și eu cred
acum că Tu de asemenea, mare Învățător, Te poți
dezvălui un pic mai mult pentru noi. Dar lasă propria
Ta voință să Te ghideze, de asemenea, cum pe noi
ne ghidează voința noastră.
[14] Uite, eu aș dori doar să mai adaug un singur
lucru din vechea noastră înțelepciune greacă la ceea
ce s-a  spus deja:  noi  suntem oameni  cu adevărat
înțelepți într-o manieră proprie, pentru că noi ținem
mereu în minte faptul  că vom muri  în  curând. Noi
încercăm doar să ajungem la un fel  de fericire pe
acest Pământ pentru ca moartea să nu fie o teroare
pentru  noi,  ci  ca  să  fie  o  înviorare  pentru
inimă. Acesta este motivul pentru cuvântul din gura
unui mare om înțelept este mai valoros pentru noi
decât  toate  comorile  de  pe  Pământ,  pentru  că
acestea  pot  deveni,  de  asemenea  o  lumină
liniștitoare în inima noastră atunci când ochiul nostru
se va stinge pentru lumina lumii.
[15] Astfel fi atât de bun, foarte înțelept Învățător, și
dă-ne astfel un cuvânt pentru noi 2, apoi Tu Însuți
vei  fi  mai  fericit  știind  că  ai  făcut  două  persoane
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nefericite fericite."
 

Capitolul 154 Căutarea spirituală a grecilor
[1] Eu  am spus: "Ascultați,  dragii  mei  prieteni,  cu
toate că dorința voastră este foarte lăudabilă, este
încă oarecum egoistă.  Pentru că atunci  când erați
încă tineri, sănătoși și puternici, și nu v-ați gândit la
o moarte amară ca acum, la vârsta voatră, lumea cu
toate comorile sale au însemnat totul pentru voi. Și
în  acele  vremuri  v-ați  luptat  doar  pentru  bunurile
perisabile  pământești  pe  care  le-ați  adunat  în
cantități mari prin felul tău de trai. În plus, voi, de
asemenea,  nu  ați  disprețuit  toate  tipurile  de
distracții lumești, și nu ați participat și v-ați bucurat,
în oricare lumea vi le putea oferi și care erau plăcute
și  doritoare. În  acel  moment  voi  v-ați  gândit  doar
puțin despre la un zeu sau altul, sau la un filozof sau
altul, nici la vreun cuvânt care v-ar fi putut întări și
lumina inima voastră.
[2] Dar atunci când erați aproape de 50 de ani, și
puterile vieții trupului vostru au devenit mai slabe, și
ați  văzut  mulți  prieteni  buni  și  cunoscuți
despărțindu-se de această viață,  iar  unii  dintre  ei,
sub mult  chin  amar  și  durere,  voi  ați  devenit  mai
serioși  și  v-ați  întrebat:  "Cât  timp  va  mai
trece? Există într-adevăr o altă viață după această
viață,  în  conformitate  cu  doctrina  preoților  noștri,
mai bună sau mai rea, sau nu este niciuna? Cine în
lume ne poate da o dovadă concludentă și sigură în
această privință?"
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[3] Alte persoane, care nu s-au uitat la viața prea în
serios,  și  care  erau  de  asemenea  mai  puțin
îngrijorate cu privire la nenorocirea de a muri decât
voi,  v-au  spus:  "Citiți-l  pe  Platon,  Aristotel,
Pitagora. Apoi, va fi clar pentru voi cum este viața de
partea cealaltă."
[4] Aceasta este ceea ce voi ați făcut cu mare zel,
dar aceasta încă nu a fost clar pentru voi. V-ați întors
la  oracole,  care  v-au  putut  satisface  chiar  mai
puțin. Pe  lângă  faptul  acesta,  ați  ajuns  să  știți  că
adevărata înțelepciune ar putea, în această privință,
să  fie  găsită  la  esenieni  și  în  scripturile  și  cărțile
vechilor  iudei. Acesta  este  motivul  pentru  care  ați
călătorit în Essaea. Acolo, de asemenea, nu ați găsi
într-adevăr  ceea  ce  ați  sperat. După  aceea,  ați
achiziționat  Scripturile  iudeilor,  le-ați  citit  în
întregime,  dar  acestea  nu  v-au  putut  face  de
asemenea,  mai  înțelepți  pentru  că  nu  le-ați
înțeles. Singurul  lucru  pe  care  l-ați  câștigat  din
acesta, este că v-a făcut să renunțați la credința în
mulți  zei  și  v-a  făcut  să  credeți  în  posibilitatea
existenței doar a unui Dumnezeu.
[5] În timpul căutării voastre, care durează acum de
aproape 20 de ani, din moment ce aveți aproape 70
de ani, ați devenit slabi și obosiți și ați prins toate
tipurile de boli ale sufletului și trupului. V-ați dus în
toate  tipurile  de  stațiuni  de  sănătate,  și,  de
asemenea în cea de aici, despre care ați auzit multe
lucruri  lăudabile,  pentru  a  obține  acolo  sănătatea
voastră fizică din nou, astfel încât să puteți căuta din
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nou, cu o minte clară natura vieții.
[6] La sfatul Meu voi acum ați urcat acest munte cu
noi,  și  așa cum voi  ați  recunoscut,  vă simțiți  mult
mai bine acum decât înainte,  în vale. Și  pentru că
sunteți mai bine, vreți să auziți din gura Mea, ceea
ce voi, în necazurile voastre în continuă creștere, nu
ați reușit să cunoașteți în deplină claritate în 20 de
ani compleți,  și  aceasta în ciuda tuturor eforturilor
voastre.
[7]  Da, cel  care este bătrân și  caută foarte serios
ceea ce el ar fi putut găsi cu ușurință, cu mult mai
puțin  efort,  când  era  tânăr,  dacă  lumea  cu  toată
plăcerea  ei  senzuală  și  frivolitatea  ei  nu  l-ar  fi
împiedicat, va găsi în continuare aceasta, dar numai
după ce și-a curățat sufletul de toată zgura și petele
materiale.
[8] Să presupunem că omul - de asemenea, atunci
când el este foarte bătrân - s-ar simți întotdeauna ca
tânăr și în stare perfectă de sănătate, fiind vesel și
fericit, atunci, ce ați fi început să căutați deja acum
20 de ani,  ar  fi,  și  ar  rămâne,  la  fel  de indiferent
pentru el  cum a fost pentru voi,  atunci când erați
tineri. Dar vârsta, care a devenit tot mai dificilă, și
sfârșitul vieții, care vine chiar mai aproape, forțează
sufletul, care iubește viața, să își facă griji cu privire
la natura vieții în continuare, și va întreba atunci din
când în când despre lucrurile privitoare la credința
oarbă a oamenilor.
[9] Răspunsurile întunecate și îndoielnice pe care el
primește timpul căutărilor sale îl purifică pe el prin
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frica de moarte a trupului care s-a trezit în el, care
este cauzată de dragostea pentru lume, care îl ține
întemnițat  și  care  îl  face orb  și  surd. El  începe să
disprețuiască și  să scape de bunurile acestei  lumi,
care au fost o dată pe atât de plăcute pentru el, și se
purifică  prin  faptul  acesta  de  ceea  ce  l-a  ținut
prizonier în judecata și moartea materiei.
[10] Dar, dacă sufletul, de asemenea atunci când el
este  bătrân,  ar  putea  să  facă  materia  perisabil  a
trupului  său  tânără  din  nou  printr-un  secret
medicinal sau altul, atunci el încă o dată continua cu
multă plăcere să se odihnească în mormântul  său
mergător  și  nu  ar  fi  preocupat  de  propria  sa
viață. Dar  Dumnezeu,  din  iubirea  Sa  veșnică,  a
aranjat această viață pământească -, care servește
pentru testarea voinței libere - exact în așa fel încât
omul trebuie să devină mai bătrân, mai slab și mai
obosit, și mai ales cel care în tinerețea sa a fost prea
mult  atașat  de  materia  acestei  lumi  trecătoare,
astfel încât în  cele din urmă și sufletul său, care a
fost ținut prizonier de moarte, să se poată ridica la
sigura viață, veșnică.
[11]  După  ce  sufletul,  cu  ajutorul  Creatorului  și
Domnului  său  ascuns,  s-a  desprins  de  judecata
materiei și a găsit în el însuși în lumina lui interioară
a vieții prin intermediul străduinței lui active, atunci
el  a  devenit  de asemenea stăpân asupra materiei
sale și a morții ei, de care el nu se mai teme la fel de
mult  ca  înainte,  iar  el  nu  este  la  fel  de  mult
preocupat cu privire la vârsta și slăbiciunea trupului
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său, pentru că el însuși a devenit sănătos, puternic și
plin de confort în el însuși.
[12] Aceasta este ceea ce ați căutat, și ceea ce ați
găsit, de asemenea, aici. Pentru că cel care va căuta
serios,  va  găsi,  de  asemenea  ceea  ce  el  a
căutat. Pentru  că  celui  care  bate  la  ușă,  i  se  va
deschide la momentul potrivit, și celui care cere, i se
va da, de asemenea, ceea ce el a cerut.
[13] Dar ca să știți cum acum voi în sfârșit ați găsit
aici  ceea ce speriați  ați  căutat  atât  de mult  timp,
doar mai târziu va deveni mai clar și ușor de înțeles
pentru voi. Acum este din nou rândul vostru să ne
spuneți  deschis  cum  ați  înțeles  ceea  ce  Eu  v-am
spus. Pentru  că  o  casă  care  trebuie  să  fie
reconstituită nu poate fi finalizată înainte ca temelia,
care trebuie să sprijine casa, să primească puterea
sa deplină. Dacă vreți, puteți vorbi acum."
[14] Aici, cei 2 greci bătrâni au fost atât de surprinși
de  acest  lucru,  că  într-adevăr  ei  nu  știau  cum ar
trebui să înceapă să vorbească.
 

Capitolul 155 Grecii au întrebări legate de
omnisciența Domnului 

[1] Numai după un timp,  unul dintre ei a vorbit,
după cum urmează: "O, extrem de înțelept Învățător,
așa cum tu ai explicat, foarte adevărat și corect, noi
am ajuns să cunoaștem mai multe lucruri în acești
20 ani chinuitori, dar chiar și cele mai de încredere
oracolele nu știau nimic despre tinerețea noastră, și
la fel de puțin despre modul nostru de viață. Dar Tu,
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pe  care  noi  am  ajuns  să  Te  întâlnim  atât  de
neașteptat pentru prima dată în viața noastră, ne-ai
explicat  modul  nostru  de  a  trăi  atât  de  complet
adevărat ca și cum ai fi fost cu noi deja din tinerețea
noastră. Dar  cum  este  posibil  aceasta  cu  Tine? Ai
citit  acesta,  pe  fețele  noastre? Cum,  cum  a  fost
posibil aceasta pentru Tine?"
[2]  Eu am  spus: "Nu  vă  faceți  griji  cu  privire  la
aceasta acum, pentru chiar dacă eu v-aș spune în
mod direct,  atunci  voi  nu ați  înțelege aceasta.  Cu
toate acestea, atunci când voi veți deveni mai treji în
spiritul vostru, veți  înțelege în voi  înșivă cum este
foarte ușor pentru Mine să spun fiecărei persoane în
mod deschis ceea ce în fiecare clipă a gândit, a spus,
a  vrut  să  facă  și  a  făcut  încă  de  la  nașterea
sa. Pentru  că  nimeni  nu  se  poate  ascunde  de
Mine. Dar noi nu vom mai vorbi în continuare despre
aceasta  pentru  moment,  și  voi  puteți  continua  să
vorbiți."
[3]  Atunci  unul  dintre greci  a spus: "Extrem de
înțelept Învățător, noi am vizitat multe școli. Noi am
fost în tot Egiptul, și cu banii noștri noi i-am lăsat să
ne  arate  totul  în  orașe. Noi  de  asemenea  le-am
permis,  să  ne  inițieze  într-o  mulțime  de  mistere
vechi ale înțelepciunii antice, dar în nici o școală, noi
nu am găsit  un învățător  care să ne poată  spune
complet spune sincer despre el însuși ceea ce Tu ne-
ai spus acum despre Tine Însuți. Și totuși, având în
vedere aspectul Tău exterior Tu ești de asemenea,
doar un om, care doar a învățat înțelepciunea și arta

~ 720 ~



lui secretă înainte într-o școală.
[4] Dar unde în lume este această școală? Și dacă nu
există  nici  o  astfel  de  școală  pe  întregul  Pământ,
atunci  Tu  fără  îndoială  trebuie  să  fi  un  zeu,  care
singur  poate  face  lucrurile  pe  care  Tu  le-ai
menționat,  după  cum  știm  de  diferitele  religii  cu
privire la capacitățile și calitățile zeilor existenți.
[5] Dar pentru ca un om să știe despre cineva, pe
care el nu l-a mai văzut niciodată înainte și despre
care  el,  de  asemenea,  nu  poate  ști  care  îi  este
numele și  în care oraș, sau pe care insulă,  sau în
care  parte  din  continent  s-a  născut,  și  să-i  spună
cine este, ce are, modul în care a trăit și a acționat,
aceasta este nesfârșit de mult mai mult decât magia
care a fost indiferent cât de secret ascunsă. Tu ne ști
probabil, de asemenea numele noastre, locul nostru
de naștere și al femeilor și al copiilor noștri?"
[6] Eu am spus: "Dacă Tu ști un singur lucru, Eu cu
siguranță, de asemenea, îl știu pe celălalt. Dar dacă
Eu v-aș fi spus numele vostru și locurile de naștere,
și de asemenea, al femeilor și copiilor voștri, atunci
voi ați fi crezut prin aceasta: "Da, aceasta El poate
ști,  ușor  din  documentele  noastre de călătorie,  pe
care noi a trebuit să le arătăm la sosirea noastră, cu
scopul de a fi acceptați în această instituție, pentru
că totul este strict aranjat în conformitate cu legile
din Roma."
[7] Dar ceea ce Eu v-am spus să nu se precizează în
documentele  voastre  de  călătorie,  și  așa  mai
departe acest lucru este mai memorabil decât atunci
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când Eu imediat v-aș fi salutat în calitate de cetățeni
ai Melitiei cu numele voastre Policarp și Eolit. Și dacă
Eu în plus v-aș fi spus că femeile voastre, care sunt
încă în viață, sunt din Atena, și că tu, Policarp, ai 8
copii, 3 băieți și 5 fete, și Eolit 12, 5 băieți și 7 fete,
acest lucru este precizat în documentele voastre de
călătorie pe Eu, eventual, le-aș fi putut citi. Dar ceea
ce Eu v-am spus nu este precizat în documentele de
călătorie  ale  voastre,  și,  prin  urmare,  Eu,  de
asemenea, nu aș fi putut să le știu din documentele
voastre. Și eu încă știu mult mai multe, pe care Eu
însă nu vreau să vi le spun încă.
[8] Cu toate acestea, școala în care eu aș fi putut
învăța - aceasta în conformitate cu modul vostru de
gândire - nu există nicăieri în întreaga lume, pentru
că Eu Însumi sunt Învățătorul și Școala.
[9] Cel care învață aceasta de la Mine și care vine cu
Mine  în  școala  vieții,  crezând  în  unul,  singurul
Dumnezeu  adevărat  și  prin  dragoste  pentru  El,  și
prin  aceasta  prin  dragostea  față  de  aproapele,  și
care  apoi  va  trăi  și  acționa  în  conformitate  cu
învățătura  Mea,  este  un  ucenic  bun  al  școlii
Mele. Acesta este singura școală reală și adevărată a
vieții  pentru  toată  lumea  care  vrea  să  se  alăture
acestei  școli  și  care  vrea  să  persevereze  acolo
neclintit  până  la  sfârșitul  vieții  sale
pământești. Numai în această școală el va găsi viața
veșnică a sufletului în lumea de dincolo, și moartea
și judecata materiei îl vor părăsi.
[10] Cel care se alătură acestei școli, și acționează în

~ 722 ~



conformitate cu învățătura sa, va experimenta apoi,
de asemenea, în el  însuși  cum și  de ce numai Eu
sunt Învățătorul și Școala Însăși.
[11] Cu toate acestea, în această școală, cineva nu
poate fi pe jumătate înăuntru și pe jumătate afară, ci
înainte de orice altceva ar trebui să depună eforturi
doar  pentru  Împărăția  lui  Dumnezeu  și  pentru
dreptatea sa, care este toată în interiorul omului și
nicăieri  altundeva,  cu  vreo  splendoare  în  afara
omului. Și  nu  vă  faceți  griji  despre  lucrurile  și
comorile  acestei  lumi,  în  timp ce ele nu au nici  o
valoare  pentru  viața  sufletului  omului,  deoarece
acestea sunt la fel de perisabile ca picătura de rouă
cea  mai  frumos  strălucitoare,  care  este  suflată
departe  deja  de  o  briză. Pentru  că  ceea  ce  un
adevărat  ucenic  al  școlii  Mele  are  nevoie  pentru
traiul său în timp util, îi va fi în plus dat lui ca un dar
gratuit.
[12]  Priviți  la  păsările  de  pe  cer,  la  animalele  din
pădure și cele din apă. Ele nu seamănă și nu seceră,
și totuși ele sunt încă toate aprovizionate cu tot ceea
ce  au  nevoie. Și  dacă  Dumnezeu  are  grijă  de
animale, atunci El cu siguranță va avea grijă chiar
mult mai mult de oamenii care cred în El și-L iubesc
mai presus de toate.
[13] Deci voi, de asemenea, - să vă dau un exemplu
– puteți  să vă uitați  la iarbă și multele flori  de pe
câmp. Într-adevăr,  ele  sunt  mult  mai  frumos
decorate și îmbrăcate decât regele Solomon a fost
vreodată în toată splendoarea lui cea mai mare.
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[14]  Și,  dacă  Dumnezeu -  care  este  singurul  Tată
adevărat  al  tuturor  oamenilor  -  are  grijă  în  acest
mod  de  plantele  din  câmp,  care  sunt  încă  acolo
astăzi, dar a doua zi sunt cosite, uscate și apoi sunt
parțial  arse  în  cuptoare  și  parțial  hrană  pentru
animalele domestice, atunci El cu atât mai mult va
avea  grijă  de  copii  Săi,  astfel  încât  aceștia  să  nu
trebuiască  să  umble  goi  pe  Pământ. Pentru  că
cineva, care este un ucenic real al școlii Mele, va fi
cu  siguranță  mai  bine  decât  toată  iarba  și  toate
celelalte plante de pe întregul Pământ.
[15] Prin urmare, un adevărat ucenic al școlii Mele
nu ar  trebui  să  își  facă  griji  pentru  a  doua zi,  cu
privire la ceea ce va mânca și bea, și cu ce el își va
îmbrăca trupul său. Pentru că aceasta este ceea ce
fac păgânii, care nu sunt ucenicii școlii mele. Ucenicii
Mei adevărați vor fi cu siguranță îngrijiți pentru ceea
ce ei au nevoie cel mai mult dintre toate.
[16]  Acum voi  știți  din  care  școală  Eu Mi-am luat
înțelepciunea  Mea. Dar  în  jurul  Mine,  voi  puteți
vedea deja un număr considerabil  de ucenici de-ai
Mei. Aceștia, de asemenea, vă pot spune că așa stau
lucrurile  în  ceea  ce  privește  Învățătura  și  Școala
Mea,  și  că nu este diferit  de ceea ce v-am arătat
acum vouă."
[17] Acum cei 2 grecii făcut ochii mari, s-au întors la
unul dintre ucenicii  Mei, mai exact la Ioan, care le
părea cel mai prietenos, întrebând dacă acesta era
într-adevăr  așa în  ceea ce  privește  aceste  lucruri,
care nu erau încă foarte clare pentru ei.
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Capitolul 156 Părerea grecilor despre singurul
Dumnezeu adevărat 
[1] Ioan  a spus: "Da, dragi prieteni, așa este, într-
adevăr, chiar dacă încă nu este complet clar pentru
voi,  atunci  când vă veți  alătura  acelei  școli  în  voi
înșivă  prin  credința  în  unul,  singurul  Dumnezeu
adevărat  și  prin  iubirea  pură  pentru  El  și  pentru
aproapele vostru.
[2]  Cu  toate  acestea,  pentru  această  școală,  nu
există nici o casă pe tot pământul, nici un templu și
nici  piramida  egipteană,  pentru  că  aceasta  există
numai  din  cunoașterea  adevărului  interior  din
Dumnezeu,  și  pe  lângă  aceasta,  din  acțiunea
credincioasă în conformitate cu acel adevăr știut.
[3] Voi ați căutat adevărul pentru o lungă perioadă
de timp și acum, de asemenea, l-ați găsit. Acum voi
știți ce trebuie să facă omul pentru a deveni, a fi și a
rămâne  un  adevărat  ucenic  al  școlii  vieții
interioare. Cu  toate  acestea,  cunoașterea  și
realizarea  de  singure  de  departe  nu  sunt  încă
suficiente pentru a fi tu însuți un ucenic al acestei
școli interioare a vieții din Dumnezeu în om. Numai
acțiunea  liberă,  provenind  din  voința  liberă  în
conformitate cu adevărul cunoscut va face omul un
ucenic  adevărat,  real  în  propria  școală  lăuntrică  a
vieții."
[4] Atunci când cei 2 au auzit aceasta de la Ioan, ei
au gândit în sine: "Ciudat. Acest ucenic vorbește la
fel ca Învățătorul său, și el spune, de asemenea, că
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noi am găsit în sfârșit adevărul pe care l-am căutat
pentru o  lungă perioadă de timp. Acest  lucru este
într-adevăr  foarte  lăudabil,  cu  toate  acestea,  noi
putem detecta  în  noi  înșine  doar  foarte  puțin  din
acest  adevăr. Noi,  de  asemenea,  ar  trebui  să
acționăm în conformitate cu acest adevăr, dar cum
este posibil  atunci când adevărul în sine este încă
foarte întunecat pentru noi?
[5] Noi ar trebui doar să credem în unul și singurul
Dumnezeu  adevărat,  să  Îl  iubim  foarte  pur  mai
presus  de  toate,  și  pe  semenii  noștri,  de
asemenea. Da,  aceasta  ar  trebui  acum  să  nu  fie
exact una dintre cele mai  dificile  sarcini  ale vieții,
dar cine și unde este acel unic Dumnezeu adevărat?
[6] Pentru că doar, prin coincidență, să-ți imaginezi
un  zeu  sau  altul  singurul  adevărat  și  apoi,  de
asemenea, să crezi ferm și fără a pune la îndoială în
acea ființa care este imaginată ca într-un singur zeu,
să  iubești  acest  gând mai  presus  de  toate,  și  din
faptul  acesta,  de  asemenea,  pe  aproapele  tău,
aceasta este cumva o cerere ciudată. Dacă fiecare
persoană  ar  face  aceasta,  atunci  toată  lumea  va
avea,  de  asemenea,  propriul  său  zeu,  ceea  ce  ar
duce apoi la atâți de mulți zei adevărați câte ființe
umane care trăiesc, au trăit și încă vor trăi pe acest
bun  Pământ. Și  aceasta  va  fi  apoi  chiar  mai  rău
decât  credința  noastră  în  mulți  zei,  pentru  că  noi
știm ceea ce observăm, și nimeni nu-i poate spune
altuia: "Uite, Zeus sau Apollo în care cred eu și pe
care eu îl observ este mai bun decât al tău."
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[7]  Această învățătură  trebuie,  în  timp să ducă în
mod  inevitabil  la  un  așa  rău  printre  oameni  că
fiecare persoană, care este oarecum înțeleaptă din
natură,  îl  vă  prefera  în  mod clar  pe  zeul  său mai
presus de cel al unei alte persoane care este de la
natură mai puțin talentată, și apoi vechile războaie
ale zeilor vor apărea din nou.
[8]  Astfel,  acel  unic  și  singur  Dumnezeu adevărat
trebuie atunci să se arate omului cu cea mai mare
certitudine și claritate ca și cum ar exista în afara
omului, și toți oamenii ar trebui să creadă numai în
acel Dumnezeu și să Îl iubească pur mai presus de
toate - altfel, la sfârșit, nimeni nu va beneficia deloc
din această învățătură.
[9]  Și  noi  credem  că  acesta  trebuie  să  fie,  de
asemenea,  Dumnezeul  iudeilor,  în  care  iudeii  mai
experimentați  nu  par  să  creadă  prea  ferm. Dar
atunci noi ar trebui să primim o lumină cu privire la
acest  Dumnezeu. În  caz  contrar,  de  asemenea,
Dumnezeul iudeilor nu va fi mai bun cu un fir de păr
decât Zeus al nostru, pe care noi, de asemenea nu l-
am văzut încă."
 

Capitolul 157 Învățătura Domnului despre
unicul, singurul Dumnezeu adevărat

[1] În timp ce cei 2 greci încă aveau aceste gânduri,
Eu i-am întrerupt  și  le-am  spus  următoarele:
"Prietenii Mei, după cuvintele lui Ioan ucenicul Meu,
voi  ați  lăsat  gânduri  ciudate să vină în  voi  înșivă.
Dacă  ar  fi  așa  cum  credeți,  voi  în  final  ați  avea
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dreptate. Dar  în  ce  îl  privește  pe  unicul,  singurul
Dumnezeu adevărat este destul de diferit decât ceea
ce voi ați gândit, și, prin urmare, părea voastră este
foarte incorectă.
[2] Vreți să primiți o lumină și o claritate completă
despre Dumnezeul iudeilor, și aceasta este o dorință
foarte  corectă  a  voastră. Cu toate acestea,  voi  ați
citit  cărțile lui  Moise în cazul  în care este scris cu
mare certitudine și multă claritate despre cine este
acest  unic,  singurul  Dumnezeu  adevărat,  în  care
oamenii ar trebui să creadă și în afară de care ei nu
ar trebui să aibă nici un dumnezeu străin.
[3] Acel, unic, singur Dumnezeu adevărat S-a revelat
pe Sine -, precum și faptul că El există - lui Moise pe
muntele Sinai. Și El nu a efectuat doar semne mari
vizibile  pentru  toți  israeliții  prezenți,  ci  El  de
asemenea le-a  dat  porunci  extrem de  înțelepte  și
reguli  cu  care  ei  puteau  fi  un  popor  foarte  fericit
dacă ei le-ar urma strict. Pentru că, cu aceasta ei nu
numai că L-ar fi avut pe Dumnezeu complet vizibil în
fața lor, cu care ei ar fi putut, și li s-ar fi permis, în
mod  liber  și  deschis  vorbească  ca  copii  reali  ai
Tatălui  lor  cu  privire  la  toate  cerințele  și  nevoile
lor. Ci El a luminat de asemenea, întotdeauna foarte
mult  calea către viața veșnică a sufletului  lor,  și-a
ținut deschisă lumea mare de dincolo cu locuitorii ei
binecuvântați, ceea ce mii de oameni încă mai pot
depune mărturie  în acest  timp foarte întunecat,  și
despre care o mulțime de bătrâni profeți și văzători
au vorbit și au scris.
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[4]  Acum,  dacă  acest  lucru  este  așa  si  nu  diferit,
atunci de ce, în aceste condiții fericite ale vieții, care
au fost adesea confirmate de o mulțime dintre cele
mai infailibile experiențe personale, nu au rămas ei
în acea credință și, în ordinea cea mai bună și cea
mai  vie  prin  iubirea  lui  Dumnezeu  mai  presus  de
toate că Tatăl lor drag?
[5]  Uite,  motivul  a  fost  iubirea  de  sine  și  iubirea
pentru lume, care a devenit tot mai predominantă cu
o mulțime de oameni, și de la care ei în final nu s-au
întors niciodată, în ciuda multor avertismente și, de
asemenea adesea a pedepselor severe.
[6]  Astfel,  ei  s-au  scufundat  în  vechea judecată  a
materiei  lumii  și  a  senzualității  cărnii,  au  pierdut
străvechea lumină  interioară  a  vieții  sufletelor  lor,
atât de mult, încât aceștia nu mai puteau distinge
sufletul lor de carnea lor. Ei nu mai știau ce este un
suflet, și, astfel, lor nu le mai este clar, deloc că au
un suflet, care va trăi pentru totdeauna.
[7] Iar dacă omul însuși s-a pierdut în partea sa cea
mai nobilă a vieții,  în așa fel încât el,  deși încă în
viață  și  existând,  nu  mai  este  în  măsură  să
descopere  că  el  există,  atunci  cum  poate  el
recunoaște Ființa lui Dumnezeu și crede ferm în El în
timp ce el a devenit aproape complet mort în partea
lui de viață printr-o iubire excesivă pentru lume și ce
ar trebui să fie în viață?
[8] Dar, așa cum s-a întâmplat cu voi, înainte de a
căuta străvechiul adevăr pierdut, și așa cum acest
lucru  încă  parțial  se  întâmplă  cu  voi,  se  întâmpla

~ 729 ~



acum  cu  aproape  nenumărat  de  mulți  oameni  în
moduri de om mie de ori mai teribile. Și cu adevărat,
dacă Eu nu aș fi venit în această lume pentru a arăta
oamenilor  din  nou  calea  spre  viața  veșnică  a
sufletului, atunci nici un om nu ar fi putut descoperi
această cale niciodată și să devină binecuvântat, aici
și în lumea de dincolo.
[9] Prin urmare, Eu Însumi sunt Calea, Adevărul și
Viața veșnică. Cel care crede în Mine și  trăiește și
acționează în conformitate cu cuvintele Mele, își va
salva sufletul de la moartea veșnică și judecata lumii
și a materiei acesteia.
[10]  Voința unicului,  singur  Dumnezeu adevărat  și
Tată al oamenilor, etern viu din propria Sa putere,
voi  o  puteți  cunoaște  din  cărțile  lui  Moise  și  din
profeți. Dacă voi strict veți trăi în conformitate cu –
să spunem – doar cele 10 porunci, atunci Spiritul lui
Dumnezeu vă va pătrunde și vă va ilumina. In acea
lumină voi atunci nu doar îl veți cunoaște complet pe
unicul  și  singurul  Dumnezeu  adevărat,  și,  prin
urmare, să fiți  în măsură să-L iubiți  mai presus de
toate,  dar  atunci  se  va  dezvălui,  de  asemenea  El
Însuși  să  vă  va  ridica  la  toată  înțelepciunea  și
puterea sa.
[11] Atunci voi nu veți mai gândi că în conformitate
cu învățătura Mea fiecare om va avea în final zeul
său, dacă el și-ar imagina unul, în care el ar trebui să
creadă  fără  să  se  îndoiască  și  pe  care  el,  de
asemenea,  ar  trebui  să-l  iubească  mai  presus  de
toate,  dacă  vrea  să  ajungă  la  viața  veșnică  a
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sufletului  său. Ci  atunci  voi  veți  primi în voi  înșivă
conștiința luminii că Dumnezeul care S-a revelat pe
El Însuși pentru voi este unul și același neschimbat
care întotdeauna fidel  S-a revelat  pe Sine în orice
moment  tuturor  celor  care  au  trăit  și  au  acționat
complet după voia Lui.
[12]  Dacă  voi  M-ați  înțeles  mai  bine  acum  decât
înainte, atunci acționați în consecință. Și doar atunci
când va fi  lumină și  atunci când acesta va deveni
clară în voi, veți realiza complet că ați găsit aici cu
Mine ceea ce ați căutat în zadar de 20 de ani lungi,
împreună cu încă câțiva dintre tovarășii voștri, și ați
găsit acesta dor acum, aici."
 

Capitolul 158 Grecii Îl recunosc pe Domnul.
Scopul și cauzele boli.  

[1]  Policarp a spus în această privință: "Extrem de
înțelept,  Învățător  Îți  suntem  extrem  de
recunoscători pentru această învățătură, și cu toată
puterea noastră, noi vom urma sfatul  Tău cât mai
strict posibil, deși Moise este greu de înțeles pentru
noi, în multe părți ale scrierilor sale. Dar pe baza a
ceea ce Tu ne-ai promis, noi sperăm să pătrundem
de asemenea, în întregul spirit al scrierilor lui Moise
și, de asemenea în cele ale celorlalți profeți, dacă noi
urmăm,  sfatul  tău,  ce  10 porunci  simple  la  fel  de
strict pe cât posibil.
[2] Dar, înțelept Învățător, Te rugăm să ai răbdarea
și  bunătatea să ne spui  dacă Tu,  de asemenea ai
ajuns prin această cale spirituală la înțelepciunea și
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puterea Ta cu adevărat divină."
[3]  Eu am spus:  "Ca  o  ființă  umană  din  carne  și
sânge, cu siguranță, prin nici o altă cale, pentru că în
conformitatea cu ordinea divină veșnic nu există nici
o altă  cale care se existe sau să poată exista. Dar
Eu, pe care voi Îl puteți vedea aici și cu care puteți
vorbi,  nu sunt  cel  care v-a dat  acest  sfat,  ci  este
Acela care locuiește în Mine, care este mai mare în
toată plinătatea iubirii divine, înțelepciunii și puterii
divine, și El este Cel care a vorbit cu voi acum, în
acest fel, așa cum El i-a vorbit lui Moise și profeților
și  multor  alți  înțelepți  înainte,  și  acesta  este,  de
asemenea, Cel în care voi ar trebui să credeți fără să
vă  îndoiți  și  pe  care  voi  ar  trebui  să  îl  iubiți  mai
presus de toate, acționând în conformitate cu voia
Lui, care v-a fost descoperit cu fidelitate vouă.
[4]  Astfel  în  Mine,  este,  de  asemenea,  Cel  care  a
venit vizibil în această lume, pe care voi L-ați căutat
și nu ați putut să îl găsiți în nicio școală, nici în vreun
templu.
[5] Așa cum Eu mă aflu aici  acum în Mine Însumi,
fiind  activ  prin  întreaga  infinitate,  tot  așa  Eu  voi
exista de asemenea, și voi fi activ în spirit în toți cei
care  vor  păzi  poruncile  Mele  simple,  care  cred  în
Mine și cine Mă vor iubi în mod activ mai presus de
toate.
[6] Dar în aceia care, deși ei cred în Mine și spun
"Doamne, Doamne", dar care sunt extrem de călduți
în acțiunile lor, și neglijenți în dragostea lor pentru
aproapele lor, eu nu voi trăi în ei și  Eu nu Mă voi

~ 732 ~



dezvălui lor, și puterea și înțelepciunea Mea nu va
umple  sufletul  lor. Căci  fiecare  om  are  o  voință
complet liberă, Eu vreau ca el mai întâi să vină la
Mine, complet din voința sa liberă, prin a acționa în
toate  în  conformitate  cu  voia  Mea,  care  i-a  fost
descoperită lui. Apoi Eu de asemenea, voi veni la el,
Mă  voi  dezvălui  lui  și  apoi  îl  voi  umple  cu  toată
înțelepciunea și  puterea  Mea  prin  Sfântul  Spirit  al
iubirii  Mele eterne că conduce pretutindeni. Acesta
este modul în care Domnul a vorbit înainte, și,  de
asemenea acum."
[7] Când cei 2 au auzit acest lucru din gura Mea, ei
s-au uitat foarte mult  surprinși,  și  după ce ei  s-au
gândit profund la acestea pentru o vreme, au spus:
"Foarte vag noi deja ne-am gândit că era ceva mai
diferit la Tine decât doar un om extrem de înțelept,
pentru că Tu foarte clar ne-ai arătat aceasta atunci
când  ne-ai  arătat  întregul  curs  al  vieții  noastre.
Acum însă, prin ultimele Tale cuvinte a fost la fel de
clar  ca  lumina  soarelui,  că  Tu  ești  complet
Dumnezeu în Tine Însuți, în ciuda trupului Tău, și, de
fapt, de fapt același pe care noi l-am căutat atât de
mult timp și nu am reușit să-l găsim până acum.
[8] Dar acum, că noi Te-am găsit, nici o putere din
lume va fi în stare să ne întoarcă de la ceea ce noi
nu numai că credem, dar de care suntem pe deplin
convinși.
[9] Dar din moment ce Tu, Doamne, Doamne, același
unic,  adevărat,  singur  Dumnezeu  în  Tine  însuți  în
care noi toți oamenii ar trebui să credem pe deplin și
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a cărui voință, care a fost fidel dezvăluită oamenilor
aceștia ar trebui să o îndeplinească în fapte foarte
active,  noi  îndrăznim să îndreptăm către Tine prin
credință deplină cererea noastră foarte umilă de a
face  trupurile  noastre  cât  mai  sănătoase  posibil,
ceea  ce  noi  vom  avea  nevoie  pentru  adevărata
desăvârșire  a  sufletelor  noastre. Pentru  că  noi
credem acum că nimic nu este imposibil pentru Tine.
[10] Cu toate acestea, noi nu vrem aceasta acum ca
un semn al adevărului a ceea ce noi credem despre
Tine, ci doar pentru că noi cu siguranță putem fi mai
bine  activi,  cu  un  instrument  sănătos  pentru
desăvârșirea  sufletelor  noastre  și  ale  tovarășilor
noștri  decât  cu  un  trup  bolnav  și  slab.  Pentru  că
împreună cu un trup bolnav, suferă, de asemenea,
sufletul, și are doar puțină dorință pentru o activitate
mai mare."
[11] Eu am spus: "Se va face în funcție de credința
voastră. Dar pe lângă a ceea ce credeți, voi ar trebui
să vă amintiți că, de dragul sufletului său, nu este
întotdeauna benefic pentru om să umble cu un trup
complet  sănătos. Căci  dacă  trupul  său  e  prea
sănătos,  de  asemenea,  acesta  devine  cu  ușurință
excitat  la  toate tipurile  de pofte  senzuale,  în  care
sufletul  devine  lacom la  fel  de  bine,  decât  atunci
când trupul lui  este bolnăvicios și  slab. Și  astfel,  o
boală fizică este într-un anumit fel un paznic înaintea
ușii vieții interioare a sufletului.
[12] Cu toate acestea, voi  veți  fi  complet sănătoși
fizic. Dar fiți atenți ca cu anumite ocazii,  care sunt
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frecvente la greci, să nu  cădeți din nou în vechile
voastre păcate, și prin faptul acesta, de asemenea,
în boli și mai rele. Așa că țineți întotdeauna poruncile
lui  Moise  în  minte,  în  inima  voastră  și  în  voința
voastră. Autonegați-vă, și  urmați spiritul Învățăturii
Mele.
[13] Eu nu vreau ca cineva să îndure această viață
de încercare a libertății voinței, cu un trup bolnav,
dar dacă oamenii nu vor urma vechiul sfat al iubirii
Mele și ordinea Mea, ci vor face ceea ce nu ar trebui
să facă, atunci ei sunt, de asemenea, creatorii înșiși
ai tuturor afecțiunilor trupului și sufletului lor.
[14]  Și  Eu  nu  pot  schimba ordinea  Mea prin  care
existența tuturor  lucrurilor  este posibilă,  de dragul
celor care sunt frivoli și care sunt orbi din propria lor
vină. Dacă cineva știe că trupul său este în durere
atunci când este lovit sau înțepat, dar care totuși îl
va  lovi  și  înțepa,  ea  este  vina  lui,  proprie,  când
corpul  său  simte  durere  multă  din  cauza  aceasta,
pentru că de dragul  nebuniei  absurde a oamenilor
Eu nu vor oferi unui suflet, un trup insensibili și nu
voi face de asemenea, posibil aceasta, ca din cauza
gravității,  el  să  poată  cădea  de  pe  acoperiș  pe
pământ. Acest lucru  vi-l  spun, de asemenea, astfel
încât să puteți să țineți aceasta în minte."
 

Capitolul 159 Practica iubirii de aproape 
[1]  Cei 2 greci au spus: "O, Doamne, Doamne, noi
îți mulțumim din adâncul inimii noastre și viu pentru
vindecarea  bruscă  atât  de  minunată  a  trupului
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nostru,  dar  noi  Te rugăm, de asemenea,  dacă noi
vom  deveni  slabi,  ca  urmare  a  sănătății  noastre
fizice, în indiferent ce fel, și vom fi atrași de o ispită
sau  alta  a  lumii  și  cărnii  noastre,  să  ne  dai
întotdeauna  puterea  necesară  pentru  a  rezista  cu
curaj  eroic  adevărat  întregii  ispite  care poate veni
peste  noi.  Pentru  că  noi  înșine  deja  putem vedea
acum  că  fără  ajutorul  Tău  nici  un  om  nu  poate
depăși  toate  pericolele  și  orice  inamic  care  stă  la
pândă pentru ei.
[2] Este ușor să scapi de un inamic pe care îl poți
vedea, sau ca puternic și cu curaj deplin mergi la el
cu armele în mână și să-l faci inofensiv. Dar omul are
nenumărat  de  mulți  dușmani  invizibili  împotriva
cărora  numai  Tu,  o,  Doamne,  Doamne,  poți  lupta
mereu  cu  succes. Prin  urmare,  noi  Îți  cerem,  de
asemenea, ajutorul Tău. în cazul în care un inamic
invizibil s-ar apropia să ne facă rău, pentru că astfel
de  dușmanii  pot  fi  cuceriți  de  om  doar  cu
atotputernicia Ta."
[3] Eu am spus: "Părerea ta este complet adevărată
și corectă. Fără Mine, nimeni nu poate realiza nimic
pentru mântuirea sufletului  său. Și  chiar  dacă el  a
păstrat  legile care i-au fost  descoperite lui,  ca din
puterea voinței lui, atunci el ar trebui să recunoască
în continuare în el însuși că el a fost un slujitor leneș
și  lent,  și  să-I  dea  onoarea  numai  lui  Dumnezeu
pentru toate faptele bune pe care le-a făcut, atunci
Dumnezeu  îl  va  sprijini  întotdeauna  și  îl  va  face
puternic.
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[4]  Cel,  care  va  da  întotdeauna  onoarea  lui
Dumnezeu pentru toate lucrurile bune pe  care le-a
făcut, este plăcut Lui și este un ajutor real și slujitor
după inima Lui. Dumnezeu nu îl va părăsi pe cel care
nu Îl  va părăsi  pe Dumnezeu în inima lui,  ci  îl  va
proteja cu mâna Lui. Cu toate acestea, cel care Îl va
părăsi  pe  Dumnezeu în  inima lui  și  cel  care  Îi  va
acorda o atenție puțină sau chiar deloc Lui, care se
gândește a fi propriul său stăpân și să acționeze în
conformitate cu rațiunea sa lumească, și care se va
lăsa să fie onorat, vorbind despre inteligența lui și
faptele  sale  nobile,  când  a  reușit  ceva,  se
recompensează  el  însuși  și  nu  va  trebui  să  se
aștepte  la  o  recompensă  de  la  Dumnezeu. Pentru
toate lucrurile bune și adevărate pe care le faceții, le
faceți, faceți-le în numele Meu, și Eu voi fi cu voi și
vă voi susține și vă voi face puternici."
[5]  Atunci  cei  2  greci  Mi-au  mulțumit  din  nou,
precum  și  Kisjona,  Philopold,  hangiul  din  Jesaira,
comandantul  și  conducătorul  cunoscutului  sat  de
pescari. Și toți ucenicii M-au lăudat pentru că Eu le-
am dezvăluit acest lucru celor 2 greci.
[6]  Acum  cei  2  M-au  întrebat  dacă  ei  puteau  să
spună tovarășilor lor, care au venit cu ei în această
stațiune curativă, despre ceea ce ei au experimentat
în mod așa minunat.
[7] Eu am spus: "Atâta timp cât Eu stau aici, voi nu
ar trebui să vorbiți  despre Mine și să nu Mă faceți
cunoscut pe Mine, dar ceea ce știți despre Moise și
despre  profeți,  în  special  cu  privire  la  Isaia  și
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Ezechiel,  și  din  psalmii  lui  David,  puteți  vorbi  cu
foarte mult zel.
[8] Înainte ca Eu să plec, Eu Însumi voi vizita oaspeții
stațiunii  și  le  voi  da  o  invitație,  întrebându-i dacă
aceștia de asemenea, ar dori să intre în Împărăția lui
Dumnezeu.  Numai  după aceea,  voi  puteți  vorbi  în
continuare cu ei. Cei peste care veți pune mâinile în
Numele Meu, vor deveni sănătoși. Dar acest lucru ar
trebui  să îl  faceți  numai  după ce Eu mai  întâi  voi
vizita stațiunea. Cu toate acestea, totuși,  astăzi  Eu
nu voi vizita stațiunea."
[9] Apoi cei doi greci s-au ridicat, Mi-au mulțumit din
nou  și  s-au  dus  la  tovarășii  lor,  care  deja  îi
căutau. Cu  toate  acestea,  noi  am  rămas  până  în
mijlocul zilei pe munte și am vorbit unul cu altul cu
privire  la  consecințele  credinței  și  a  dragostei
adevărate, pure pentru Dumnezeu și aproapele.
[10]  În  ceea  ce  privește  dragostea  de  aproape,
Marcus al  nostru  M-a  întrebat:  "Doamne  și
Învățătorule,  ar  trebui  să  arătăm  de  asemenea,
dragostea de aproape bine-cunoscuților oameni răi
și cheltuitorilor care adesea și-au evidențiat și risipit
bogăția  lor  într-un  mod  păcătos  iritant,  și,  de
asemenea  celor  care  sunt  în  mod  clar  dușmanii
noștri?"
[11]  Eu am spus: "În a arăta dragostea de aproape
nu ar trebui să faceți nici o excepție, dar faceți bine
pentru toată lumea, deoarece pentru că pentru cel
care va face excepții, de asemenea, Eu voi face tot
felul de excepții.
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[12] Atunci când cineva este în nevoie și vine la tine,
atunci arată-i dragostea de aproape în mod spiritual
sau,  de  asemenea  într-un  mod  material. Cu  toate
acestea, dragostea spirituală de aproape ar trebui să
vină înaintea  celei materiale.
[13] Dacă ați convertit un păcătos, și el este nevoie
într-un  mod  pământesc,  atunci  ajută-l  cu
aceasta. Dacă el păcătuiește din nou, după aceasta,
atunci mustră-l în dragoste, și nu deveni dușmanul
său. Căci cu ce măsură măsurați în Numele Meu, vă
va fi de asemenea în schimb, măsurat din nou vouă.
[14] Nu judecați pe nimeni, atunci de asemenea, voi
nu veți  fi  judecați mai târziu. Astfel,  de asemenea,
nu condamnați sau blestemați pe nimeni, astfel încât
voi  să  nu  fiți,  de  asemenea,  condamnați  sau
blestemați mai târziu.
[15] Faceți bine celor care vă fac rău. Prin aceasta
voi veți așterne cărbuni aprinși deasupra capetelor
lor și îi veți face prietenii voștri. Astfel, de asemenea,
binecuvântați pe cei care vă urăsc și vă blestemă,
atunci ei vor regreta. Iertați-vă dușmanii de 7 ori 77
ori. Dacă aceștia nu se vor îmbunătăți prin aceasta,
puteți  prezenta  problemă judecătorilor  lumești,  iar
inamicul incorigibili să fie dat afară din comunitate,
pentru că cel care face răul într-un mod incorigibil
trebuie,  de asemenea pedepsit,  pentru că semenii
lui să nu mai poate fi contrariați de el.
[16] Deci, fiți întotdeauna supuși autorității lumești,
indiferent  dacă este  ușoară sau severă,  pentru că
aceasta nu ar avea nicio putere dacă nu i-ar fi fost
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dată de sus, din cauza multor păcătoși incorigibili.
[17] Dar nu ar trebui să prezentați o plângere pentru
fiecare  lucru  mic,  și  să  nu  mergeți  la  judecătorii
lumești, fără o necesitate urgentă, pentru că ceea ce
nu  doriți  să  vină  peste  voi,  de  asemenea,  cruțați
aceasta  semenilor  voștri,  în  măsura  în  care  acest
lucru  este  posibil. Doar  hoți  și  tâlhari  și  de
neconfundat  și  curvarii  prea  severi  și  adulterii  îi
puteți da pe mâna justiției, precum și pe cel care a
comis o crimă. Dar voi nu ar trebui să deveniți furioși
din  cauza  aceasta,  ci  doar  să  faceți  ceea  ce  este
necesar. Lăsați tot restul Mie și judecătorilor.
[18] Iată, prietenul Meu Marcus, aceasta este voința
Mea cu privire la acest punct. Cel care va acționa în
consecință, nu va fi niciodată de asemenea, lipsit de
binecuvântarea Mea."
[19]  Marcus  și  toți  ceilalți  Mi-au  mulțumit  pentru
acest sfat.
[20] Acum, un slujitor a venit să ne spună că masa
de  prânz  era  acum  gata,  și  noi  ne-am  ridicat  să
mergem acasă.
 

Capitolul 160 Experiențele medicului grec și
mărturia lui despre Domnul  

[1] În timp ce noi am luat masa de prânz cu Marcus,
cei 2 greci au vorbit cu tovarășii lor, pentru că atunci
când aceștia i-au văzut foarte repede pe tovarășii lor
că  au  intrat  în  stațiune  complet  sănătoși,  ei  i-au
întrebat ce s-a întâmplat cu ei de au devenit atât de
sănătoși.
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[2]  Cei  2 nu au putut  totuși,  cu cea mai  bună de
voință,  să  țină  tăcerea  absolută  despre  toate
lucrurile care li s-au întâmplat dimineață. Așa că ei
M-au făcut cunoscut înaintea tovarășilor lor, dar ei
foarte discret și rezervați, s-au gândit la ceea ce le-
am spus Eu.
[3]  Ei  M-au  descris  ca  un  Om  foarte  înțelept  al
iudeilor care poseda de asemenea, o putere extrem
de  mare  de  vindeca  complet,  doar  cu  voința  sa,
toate  bolile,  într-o  așa  manieră  că  o  persoană
bolnavă ar deveni brusc la fel de sănătoasă cum ea
cu greu a fost vreodată în copilăria sa.
[4]  Atunci  când  tovarășii  lor  au  auzit  acest  lucru,
precum și alte lucruri despre înțelepciunea Mea, ei
au vrut să meargă la Mine și să-mi ceară sănătatea
trupului  lor,  dar  cei  2  greci  i-au  împiedicat,
spunându-le că Eu voi vizita stațiunea poate această
după-amiază. Însoțitorii  celor  2  greci  au  fost
mulțumiți cu acest lucru pentru moment, dar ei încă
au mai vrut să vorbească despre Mine.
[5]  Unul  dintre  ei, care  era  un  medic  foarte
respectat în satul său, și după ce a auzit mai multe
despre Mine de la cei doi tovarăși ai lui 2, a făcut
următoarea  observație:  "Îmi  amintesc  acum  ceva
despre  acel  Mântuitor  special  și  om  înțelept  al
iudeilor.  El,  cel  mai  probabil,  este  același  despre
care  eu  am auzit  multe  lucruri  în  Tir  și  Sidon. De
asemenea,  mulți  dintre  voi  trebuie  să fi  auzit  mai
multe despre El.
[6] Se spune că El este un galileean din Nazaret și
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fiul  unui  tâmplar  care  a  renunțat  la  profesia  de
tâmplar complet atunci când El era în jurul vârstei de
30 de ani. El  și-a atras ucenici  la  Sine și  apoi  și-a
început  activitatea  ca  învățător  și  vindecător. Cu
toate acestea, preoții iudeilor Îl persecută, pentru că
întregul popor merge la El și crede în El, pentru că El
confirmă învățătura Lui cu minuni mari și alte semne
mari.
[7] Unii cred că El este un mare profet, alții cred că
este un nou rege al iudeilor, care va alunga romanii
din  țara  iudeilor,  care  însă  nu  ar  fi  planul  lui,
deoarece el trebuie să fie un mult mai mare prieten
al neamurilor decât al iudeilor cărora le pasă puțin
de Dumnezeul lor. Alții cred că El este un pur Fiu al
lui  Dumnezeu,  și  unii  cred  că  El  este  străvechiul
Iehova Însuși, care s-a îmbrăcat cu trupul oamenilor,
în scopul de a-i  instrui  în legătură cu toate și  să-i
elibereze din lunga noapte a tuturor erorilor lor.
[8] Dar indiferent de modul în care poate fi aceasta,
când  El  va  veni  la  noi,  noi  cu  siguranță  îl  vor
cunoaște  mai  bine,  cu  condiția  ca  El  să  fie  într-
adevăr Acela despre care Eu - așa cum am spus -.
am auzit deja multe lucruri."
[9] Acum, de asemenea, ceilalți au spus: "Da, tu ai
vorbit adevărat și în mod corect. Noi, de asemenea,
am auzit de multe ori deja cele mai ciudate lucruri
despre care Galileean, care sunau desigur chiar mult
mai incredibile decât miturile zeilor noștri. De aceea
noi am spus: Dacă acest lucru este adevărat despre
El,  atunci  El  în  mod  clar  și  cu  adevărat  este  un
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Dumnezeu în care de asemenea, noi grecii și romanii
vom crede."
[10]  Cei  2  greci, care  au  fost  deja  vindecați  au
spus: "Tu ai dreptate, și tu ne-ai atras atenția că în
ultima  vreme  noi  am  auzit  de  asemenea  despre
acesta de câteva ori atunci când noi - după cum știți
-  eram în căutarea adevărului.  Dar în prezența Lui
noi nu ne-am gândit la aceasta, deși El a făcut aluzie
la  aceasta. Poate  că  El  Însuși  nu  a  vrut  aceasta,
pentru că noi  nu ne-am putut  aminti  ceea ce noi,
uneori, am auzit. Aceasta, de asemenea ar trebui să
fie  discutat  atunci  când  El  va  veni  în  stațiunea
curativă,  cu toate acestea nu de dragul  nostru,  ci
pentru binele vostru."
[11]  Tovarășii lor, au  spus:  "Aceasta,  dragii  mei
prieteni, va deveni evident dacă, în prezența Lui va fi
un  bun  prilej  pentru  aceasta,  și  dacă  El  ne  va
permite să-L întrebăm. Noi vom fi bucuroși și foarte
recunoscători  dacă  El  ne  va  vindeca  trupurile
noastre, și în special părțile noastre interioare, care
au  devenit  deja  atât  de  slabe  din  cauza  vârstei
înaintate,  și  au devenit  complet  nepotrivite  pentru
serviciul vital al membrelor noastre.
[12] Este adevărat că eu sunt un medic și am ușurat
durerea  a  deja  multor  oameni  suferinzi,  dar
slăbiciunea vârstei înaintate, pe care noi într-adevăr
ne-am cauzat-o în cea mai mare parte nouă înșine,
nu poate fi vindecată complet prin plantele noastre,
uleiuri sau băi curative, ca la voi amândoi prin acel
Om minunat.
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[13] Cineva care poate face acest lucru, numai prin
voința sa, este în mod clar mai mult decât masele
nenumărate de oameni care, prin voința lor, nu pot
rupe nici chiar cel mai slab fir al unui păianjen, să nu
mai  vorbim  de  vindecarea  sângelui  și  a  părților
interioare ale unui om bătrân și slab. Astfel, cineva
care poate face acest lucru, este în comparație cu
alte  persoane  un  Dumnezeu,  și  aceasta  pentru
motivul  foarte  logic  că  el  este  capabil  de  a  face
lucruri care pot fi așteptate doar de la înalții zei care
nu au fost niciodată văzuți de nicio ființă muritoare.
[14]  Cu toate că se spune că zeii  lucrează numai
invizibil  înaintea  noastră  a  oamenilor  noi  și  că
nenumăratele  multe  puteri  ale  naturii  și  spiritele
slujitoare sunt la dispoziția lor, dar acest lucru este
ceea ce oamenii trebuie să creadă. Cu toate acestea,
nimeni  nu a  privit  în  spatele  vălului  relei  Isis. Dar
Omul nostru face lucruri divine în fața ochilor noștri,
și  vorbește,  învață  și  chiar  acceptă  ucenici  care
învață de la El arta de a deveni egali cu zeii, și poate
de  asemenea,  să  devină  la  fel  de  nemuritori  ca
aceștia. De  aceea  un  astfel  de  Om  merită  mod
incontestabil, să fie preferat mai presus de toți zeii,
care nu au existat niciodată înaintea ochilor omului,
nici nu i-au dat omului măcar mărturie pe jumătate
adevărată a existenței lor și a lucrărilor lor.
[15]  Dar acest  Om există,  și  dă o  mărturie  foarte
adevărată  în  fața ochilor  tuturor  oamenilor  despre
faptul  că  El  este  real,  viu  și  cu  adevărat  un
Dumnezeu  existent. Și  aceasta  noi  nu  trebuie  nici
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măcar să credem orbește, pentru că noi ne putem
convinge de acesta,  cu toate  organele  noastre  de
simț. Astfel, deja pentru acest motiv, Eu Îl declar pe
El ca fiind un singur Dumnezeu adevărat, și eu trimit
toți ceilalți idoli, care au existat doar în fantezia și
imaginația oamenilor, în împărăția fabulelor vagi și
goale, pentru că El v-a făcut pe amândoi sănătoși,
numai  prin voia Lui,  în așa fel  încât,  în măsura în
care știu eu, voi nu ați fost mai sănătoși înainte. De
aceea, Eu vreau să-I dau Lui în avans toată cinstea
care se datorează unui Dumnezeu. În ciuda vechilor
Mele dureri de stomac și ficat, eu mă bucur să-L văd
și  să  merg  cu  El  cu  o  mare  dragoste  și  profund
respect. Poate  El  mă va  găsi,  de  asemenea demn
pentru  o  vindecare  completă,  ceea  ce  este  foarte
ușor pentru El."
 

Capitolul 161 Mărturisirea medicului 
[1] Atunci când medicul, care avea o minte limpede,
și-a  terminat  discursul  său  despre  Mine  către
tovarășii  săi,  care,  cu  excepția  celor  2  greci  deja
vindecați,  totuși  au  ridicat  umerii  lor,  la  anumite
afirmații  ale  medicului,  de  care  Eu  eram  foarte
conștient, Eu am vindecat doctorul de toate vechile
lui afecțiuni, prin voia Mea, la fel de complet ca și cei
2  greci  mai  înainte  pe munte. El  a  observat  acest
lucru imediat, și cu cea mai fericită față din lume el
făcut următorul discurs: "Ascultați, prieteni, Omul pe
care Eu L-am înălțat ca pe un singur Dumnezeu în
conformitate  cu  înțelegerea  mea  și  cu  toată
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convingerea,  în  ciuda  faptului  că  voi  frecvent  ați
ridicat din umeri, deja a realizat pe mine miracolul
pe care eu l-am dorit, fără ca măcar să se arate pe
Sine pentru noi. Pentru că eu mă simt acum dintr-o
dată atât de sănătos, și bine și întărit în toate părțile
trupului meu ca niciodată înainte în viața mea deja
de mult timp.
[2] Acest lucru mi-a fost făcut acum de acest om,
care  este  în  întregime  singurul  Dumnezeu
adevărat. Și  comparativ  cu  El,  tot  restul  aparține
împărăției întunecate a fabulei. Și cu aceasta, El mi-
a  dovedit  mine  mai  clar  decât  o  mie  de  sori  noi
creați  pe  cer  că  declarația  mea  este  total
adevărată. Pentru ca nici un om nu - chiar dotat cu
toate  artele  magicieni  care  face  oracole  -  nu  a
cunoscut niciodată cu adevărat dorințele secrete ale
cuiva, și, cu siguranță nu, fără nici un ajutor, nici nu
a ajutat în totalitate o ființă umană suferindă doar cu
voia sa așa cum eu sunt ajutat acum.
[3] Voi veți ridica din umeri de asemenea când eu,
care sunt un medic cu experiență în multe lucruri,
consider acel Om mare ca unul, singurul Dumnezeu
adevărat, care poate, vrea, și ne va ajuta în toate,
dacă noi Îi vom da onoarea, și când eu Îl consider pe
el  cu  toată  convingerea,  ca  pe  Acela  pe  care  El
indiscutabil este? Chiar dacă El - în ce privește trupul
sau vizibil - vine din Galileea.
[4]  Voi  puteți  crede  metamorfozele  copilărești  ale
zeilor și semizeilor noștri inventați care sunt formați
din piatră, lemn și metal, cu toate că ei nu au auzit
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niciodată rugăciunea cuiva și niciodată nu au ajutat
pe  nimeni,  dar  cu  acest  Om minunat  voi  faceți  o
grimasă  de  îndoială  pe  față. De  ce,  de  fapt,  eu
întreb?"
[5]  Unul  dintre  însoțitorii  săi a  spus:  "Dragă
prietene, care ești foarte respectat de către noi toți,
noi  te  cunoaștem și  știm că tu  ești  un  om foarte
drept, și tu ai avut întotdeauna o inimă foarte caldă
pentru  tot  ceea  ce  este  bun,  adevărat  și
extraordinar. Dar noi știm de asemenea, despre tine
că îți place să căutați extremele, în jos precum și în
sus, iar tu rar faci uz de așa-numita regulă de aur de
mijloc. Cu  toate  acestea,  cu  noi  este  întotdeauna:
festina lente (grăbește-te încet).
[6]  Noi  nu  respingem  deloc  declarația  ta,  și  noi
credem acum, de asemenea,  că opinia ta nu este
greșită, dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca un
fulger  pentru  noi,  și  cu  stomacul  nostru,  de
asemenea,  foarte  răsfățat  și  cu  memoria  noastră
slăbită, noi nu am putut digera acestea precum ai
făcut,  tu  care  ești  acum complet  sănătos. În  plus,
mai mulți greci și romani și evrei încă mai mulți alți
iudei  ne  ascultă. Dacă  noi  ne-am bucura  acum cu
voce tare despre ceea ce am experimentat - despre
cele ce noi în liniște, de asemenea, ne-am bucurat
foarte mult – noi cu ușurință putem face mai mult
rău decât bine în această problemă, care,  în sine,
este mare și cu adevărat divin minunată.
[7] Astfel, noi de fapt, nu am ridicat din umeri atât
de mult din cauza a ceea ce ei tu ne-ai afirmat nouă,
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ci  mai  mult  din  cauza  zelului  tău,  și  prin  faptul
acesta,  din  cauza  vocii  tale  care  a  devenit  prea
puternică din când în când, care în curând ar fi atras
prea mulți ascultători. Lasă mai întâi  ca acest mare
Om  al  lui  Dumnezeu  Însuși  să  vină  la  noi  și  să
vorbească cu noi. Apoi noi de asemenea, vom vorbi
cu  voce  tare. Nu suntem noi  de  asemenea,  drepți
dacă  preferăm  inteligența  mai  liniștită  în  locul
zgomotului prea mare imediat de la început?"
[8]  Doctorul a spus cu o voce oarecum mai mică:
"Prieteni,  cel  care  L-a  găsit  și  recunoscut  pe
adevăratul Dumnezeu, așa cum am făcut eu acum,
ar trebui să pună această inteligență liniștită a lui
deoparte, și să arate tuturor comoara nemăsurat de
mare, pe care a găsit-o, astfel ca, de asemenea cei
orbi să dorească lumina vieții.
[9] Din moment ce eu sunt acum foarte mult convins
în fibrele mele cele mai interioare ale corpului meu
și în viața mea de marele adevăr al declarației mele,
eu,  de  asemenea,  nu  mă  mai  tem  de  nici  o
mulțime. Nici  greacă,  nici  romană  și  cu  atât  mai
puțin de un fals iudeu pios. Luați-i în considerare pe
toți cei care sunt aici, la fel ca și noi, din cauza bolii
lor  în  această  nouă  stațiune  curativă,  au  fost  ei
capabili  să  mă  ajute  în  mod  miraculos  cum
Dumnezeul  și  Domnul  meu  m-a  ajutat  și  pe  care
mod deschis și cu voce tare L-am proclamat?
[10] Dar, dacă atotputernicia voinței Sale mi-a fost
acum atât de deschis confirmată, de ce ar trebui eu,
care mă pot baza pe ajutorul Lui,  să stau tăcut în
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fața  poporului  neputincios? Ar  trebui  să-mi  fie,
probabil, frică de a fi chemat la răspundere de către
unul sau altul din cauza noii mele confesiuni care se
bazează  pe  o  experiență  vie? Cu  adevărat,  pentru
aceasta nu ar trebui să îmi fie nici chiar de împărat.
[11] Un tiran într-adevăr poate ucide trupul meu, dar
nu poate face nimic sufletului. Dar Dumnezeul meu
poate învia morții din nou, și are sufletele noastre în
puterea  Lui. Altfel  el  nu  ar  putea  ști  în  fiecare
moment  cele  mai  secrete  gânduri,  dorințe  și
rugăminți ale noastre.
[12]  Odată ce  cineva L-a găsit  pe unicul,  singurul
adevărat și atotputernic Dumnezeu atât de evident
adevărat și clar, și se teme poporul neputincios mai
mult  decât  de  Dumnezeu,  este  un  prost. Cel  care
vrea  să  se  teamă,  să  se  teamă  de  Dumnezeu  și
niciodată de oameni de dragul lui însuși.
[13] Ce om mă poate apuca și îmi poate face rău
când mâna atotputernica a lui Dumnezeu mă ține,
mă  acoperă  și  mă  protejează? Toate  furiile  și  toți
demonii iudei – dacă există – să vin peste mine, și,
de asemenea, toate animalele devoratoare, viperele
și  șerpii. Vor  fi,  oare,  acestea  capabile  să  lupte
împotriva atotputerniciei lui Dumnezeu?"
 

Capitolul 162 Discuția dintre supremul
judecător roman și medicul grec

[1]  Acum  un  proeminent  lui  Roman, care  l-a
ascultat  pe  medic  deja  de  ceva  timp  i-a  zis:
"Prietene, ce fel de unic Dumnezeu adevărat ai găsit,
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ca  de  dragul  atotputerniciei  sale  să  declari  război
înaintea tovarășilor tăi mai modești împotriva tuturor
zeilor  antici,  tuturor  oamenilor,  tuturor  furiilor  și
demonilor,  împotriva  animalelor  sălbatice
devoratoare,  viperelor  și  șerpilor,  și  probabil  în
fantezia  ta,  de  asemenea,  împotriva  elementelor
naturii?  Tu cunoști legile  Romei  și  perseverența
strictă  și  necruțătoare,  iar  eu  sunt  un  suprem
judecător roman, și am oamenii mei aici. Ce-ai zice
dacă  eu  acum,  în  ciuda  atotputerniciei  noului  tău
Dumnezeu, despre care tu știi sigur sau speri că El
te va proteja, te va lăsa totuși prins de slujitorii mei
ai  justiției  și  te  vor  arunca  într-o  temniță
mizerabilă? Deci,  justifică-te  despre  noul  tău  unic
Dumnezeu adevărat, sau se va întâmpla cu tine ceea
ce am spus."
[2]  Plin  de  îndrăzneală  bărbătească  doctorul  a
spus: "Mare  judecător,  tu  ai  venit  aici,  de
asemenea, ca o persoană bolnavă, care după ce mai
întâi  ai  mers  la  toți  zeii  și,  de  asemenea,  la  toți
medicii, chiar și la mine în Melitia, și ai căutat ajutor
pentru  boala  ta  pulmonară  incurabilă.  Ce  ai  zice
despre o persoană pe care noi o putem vedea și cu
care  putem  vorbi,  care  poate  vindeca  într-o  clipă
prin puterea miraculoasă a voinței sale, chiar și de la
distanță, într-un așa fel mod că vei fi la fel de perfect
și  permanent  sănătos  cum  nu  ai  fost  niciodată
înainte, în tinerețea ta?
[3] Ai face tu o astfel de persoană egală cu noi, cei
care nu ne mai putem ajuta reciproc, și ai amenința-
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o cu puterea justiției tale romane? Sau tu, în cele din
urmă, nu ți-ai spune: "Uite, acel om este capabil să
facă  ceea  ce  doar  un  Dumnezeu,  iar  niciodată  o
ființă umană nu poate face. Astfel, El trebuie să aibă
în  Sine,  de  asemenea,  o  natură  divină  și  să  fie  o
perfectă ființă divină?”
[4]  Uite,  noi  am găsit  o  astfel  de  Persoană. Acolo
stau 2 oameni care au fost vindecați de El în această
dimineață, pe munte, numai prin voia Lui. Ei ne-au
adus  veștile  bune. Eu  sunt  un  doctor  din  Melitia,
după știi pentru că tu însuți M-ai vizitat cu un an în
urmă, datorită reputației mele bune larg răspândite,
și eu am recunoscut bine incurabilitatea vechii tale
afecțiuni,  la  fel  ca și  propria  mea stare  rea. Eu în
conformitate cu convingerea celor 2 prieteni ai mei
am  luat  o  încredere  deplină  în  mine  despre  acel
adevărat Dumnezeu-Om, și i-am cerut ca El să mă
ajute  în  același  mod  în  care  i-a  ajutat  pe  cei  2
prieteni, dacă El încă ar veni plin de binecuvântare
astăzi  în  această  stațiune  curativă,  așa  cum El  a
promis.
[5] Dar eu abia am rostit cu voce tare acea dorință
înaintea tovarășilor mei de nenorocire și de loc, pe
deplin  încrezător  în  puterea  miraculoasă  a  acelui
Dumnezeu-Om, când a fost ca și un fulger tras prin
toate fibrele corpului  meu. Și  uite,  în acel moment
eu am devenit  la  fel  de  complet  sănătos  cum eu
niciodată nu am fost înainte.
[6]  Acest  Dumnezeu-Om,  mare  judecător,  despre
care  vorbesc  acum,  nu  numai  că  posedă,  prin
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urmare,  calitatea  pură  sfântă  de  a  vindeca  toate
tipurile de boli prin atotputernicia voinței Sale, dar El
știe, de asemenea de la distanță toate lucrurile cele
mai secrete pe care tu le gândești și simți în tine, și
El, prin urmare, te poate ajuta de la cea mai mare
distanță.
[7] Poate face împăratul acest lucru de asemenea,
cu toate legiunile sale cele mai curajoase, sau mutul
nostru  Zeus,  Apollo  sau  orice  alt  zeu,  care  este
extrem de onorat de tine? Dacă ei ar fi  putut face
acest  lucru,  atunci  cu  siguranță  noi  înșine  cu
siguranță  nu  ne-am fi  încredințat  în  zilele  noastre
înaintate și de pe urmă acestei stațiuni de tratament
despre  care  noi  am  auzit  multe  lucruri  minunate
celebre. În ciuda tuturor rugăciunile noastre multe și
a darurilor oferite zeilor noștri nu ne-am îmbunătățit
cât un fir de păr. Dimpotrivă, noi am devenit mai rău
de la o zi la alta. Și această instituție atât de mult
apreciată, în care tu stai deja de mai mult timp decât
mine, după mine, încă nu a îmbunătățit vizibil starea
ta.
[8] Acum, dacă noul meu Dumnezeu care, conform
declarației  mele  îndrăznețe  este  Acela  singurul
adevărat,  și  nu  cel  care  este  inventat  de  preoții
bătrâni, egoiști și leneși, de asemenea te-ar ajuta la
fel de brusc cum El m-a ajutat, pe mine atunci care
ar  fi  părerea ta despre El,  și  ce fel  de cuvinte cu
siguranță  tu  voce  tare  ai  scoate  afară  pe  gură,
venind din profunzimea minții tale?"
[9] Acum judecătorul a spus: "Da, dacă acesta este
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cazul,  atunci  totul  trebuie  să  fie  văzut  într-o
perspectivă  diferită. Eu  lucrez  în  Tir,  și  eu,  de
asemenea,  am auzit  deja  multe  lucruri  despre  un
anumit  Mântuitor  miraculos  care  călătorește  prin
țara Iudaică, și că El răspândește o religie cu totul
nouă printre iudei, care are mulți adepți și care este,
prin urmare, persecutat peste tot de preoții iudei și
de  șefii  lor,  dar  pe  care  totuși  aceștia  nu-L  pot
prinde. Cu  toate  acestea,  despre,  potrivit  cu  tine,
definitiva divinitate stabilită a Lui, nu am auzit nimic
încă.
[10] Dar, indiferent cum, din moment ce El recent
stă  în  acest  loc  și  chiar  vrea  să  viziteze  această
stațiune  curativă,  eu  cu  această  ocazie,  de
asemenea, voi putea să Îl cunosc mai bine.
[11]  Eu  știu  de  la  guvernatorul  nostru  suprem
Cyrenius și de la consilierii săi subordonați că ei au o
părere  înaltă  despre  El,  dar  eu  nu  știu  dacă  ei  Îl
considerară  un Dumnezeu.  Acest  lucru ar  putea fi
așa  în  secret,  dar  ei  nu  vor  vorbi  deschis  despre
aceasta, ci numai între ei.
[12]  Astfel,  eu  te-aș  sfătui  acum  ca  prieten  să
păstrezi  aceasta  secret  un  pic  mai  mult,  și  să
vorbești  tare despre aceasta doar când mai multe
lucruri vor apărea în mijlocul poporului Dumnezeului
tău de natură cu adevărat divină, altfel tu vei putea
avea  probleme  serioase,  în  special  de  la  preoții
întunecați.
[13]  Eu  însumi  acum  numai  sunt  un  prieten  al
acestor leneși și, în plus întotdeauna rău intenționați
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închinători la idoli, pentru că ei au furat de la mine
de multe pounds de aur și o mulțime de pounds de
argint,  și  toate  acestea  pentru  nimic,  complet
nimic. Dar,  vai  de  cel  care  ar  îndrăzni  să
scormonească în vechile lor cuiburi de viespi, viespii
și bărzăuni și scorpioni. Eu nu trebuie să îți spun mai
multe."
[14]  Apoi  doctorul a  spus  cu  un  zel  strălucitor:
"Prieteni,  cu  ajutorul  noului  meu  și  singurului
Dumnezeu  adevărat  eu  îndrăznesc  să  rostesc  cu
voce  tare  sfântul,  marele  și  viul  adevăr  tuturor
oamenilor,  și  ei  nu  mă  vor  atinge.  Această
convingere trăiește acum deja adânc în mine, deși
eu  încă  nu  am  primit  mila  de  a-L  vedea  pe
Dumnezeul  și  Domnul  meu  personal. Cât  de  mult
mai mare vor fi curajul meu când eu îl voi vedea și
voi  vorbit  cu  El. Fie  ca  El  să  vină  repede  la  noi
acum."
 

Capitolul 163 Îndoielile judecătorului 
[1] La aceasta,  judecătorul a spus: "Eu laud zelul
tău, și tu ești fericit în convingerea ta întemeiată. Și
dacă Domnul și Dumnezeul tău mi-ar arăta mie, de
asemenea mila pe care El ți-a arătat-o ție și celor 2
însoțitori,  eu  cu  siguranță  voi  rosti  aceleași
cuvinte. Dar  din  moment  ce  noi  oricum  vorbim
despre această problemă acum, eu vreau doar să-ți
atrag atenția la ceva.
[2] Uite, atotputernicul tău Ajutor este - în ceea ce
privește trupul Său -, de asemenea, o ființă umană,
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în care se află multă putere supranaturală pe care
noi nu o putem înțelege, și care a existat și înainte,
în ființa umană Moise, care era un copil adoptiv al
unui faraon, și care apoi, de asemenea, a existat în
mulți  alți  profeți,  așa  cum  acest  lucru  ne  este
cunoscut nouă din Scriptura iudeilor.
[3]  Toți  acești  oameni  excepționali,  de  asemenea,
efectuau lucruri mari și semne. Cu toate acestea, în
ceea ce privește trupul lor ei au murit. Unde s-au dus
sufletele  lor,  nici  o  ființă  vie  nu  știe  acum  cu
certitudine  absolută. Se  crede,  într-adevăr,  pentru
multe  motive  valide  logice  că  sufletele  multor
oameni  foarte  mari  și  virtuoși  trăiesc  pentru
totdeauna  într-o  împărăție  spirituală  fericită  și  că
oamenii foarte evlavioși de asemenea, sunt asociați
deseori  cu  astfel  de  spirite  fericite. Dar  eu  și  cu
siguranță și tu și mai mulți tovarăși ai tăi nu avem
nici  o  experiență  cu  privire  la  acest  lucru,  și,  în
această privință, noi trebuie să fim satisfăcuți pentru
doar a  crede.
[4]  Dacă  noul  tău  Zeu,  în  cele  din  urmă va  muri
oricum  în  ceea  ce  privește  trupul  Său  -  într-o
manieră  violentă  în  mâinile  răzbunătoare  ale
dușmanilor Săi mulți, sau la fel ca orice alt om într-
un mod foarte natural – tu încă vei mai rămâne în
continuare cu afirmația ta?"
[5]  Doctorul  a zis:  "Chiar  mai  puternică  și  mai
serioasă decât  în  prezent,  pentru că trupul  Lui  nu
este cu siguranță cea mai puternică parte activă a
ființei  Lui,  ci  numai  Spiritul  Lui,  așa  cum  a  fost
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omniprezent activ acela trebuie să trăiască pentru
totdeauna.  Pentru  că  dacă  El  nu  ar  trăi  pentru
totdeauna în aceeași  putere și  tărie,  atunci cine a
creat un trup adecvat pentru El, prin care El poate fi
chiar vizibil acum pentru noi, oamenii orbi, așa cum
El a fost activ ca un spirit pur, din eternitate?
[6]  Faptul  că  El  M-a  ajutat  de  la  distanță  face
aceasta evident că nu este trupul Lui vizibil pentru
noi cel care este activă, ci numai Spiritul Lui, în timp
ce trupul  Său nu a  fost  prezent. Deci,  puterea Lui
activă și  tăria  cu siguranță nu provin de la  trupul
Său, ci de la Spiritul Său veșnic, care este complet
prezent peste tot.
[7] Acest spirit nu are nevoie de activitatea efectivă
a trupului,  iar  dacă El  Însuși  cu toate acestea, s-a
îmbrăcat cu un trup vizibil, El cu siguranță a făcut-o
doar pentru a se face vizibil, mai ușor de înțeles și
mai  accesibil  pentru  noi  oamenii,  care  suntem
complet orbi în sferele spiritului, și să ne dezvăluie
voia Lui veșnică și puterea și tăria sa nesfârșită într-
o manieră ușor de înțeles.
[8] Când El își va fi atins scopul cu noi, calculată în
conformitate  cu  înțelepciunea  Lui  infinită,  și, fără
îndoială, din iubire pură pentru noi oamenii, el nu va
mai avea nevoie de mai trupul Lui, care este acum
vizibil  pentru  noi,  și  El  se  va  dezbrăca  de  el  în
maniera care-I va părea Lui dreaptă.
[9] Dacă El de asemenea, va permite dușmanilor Săi
extrem de orbi și duri să pună mâinile lor pe trupul
Lui, sau dacă El va lepăda trupul Său într-un alt mod,
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nu se va schimba nimic în cuvintele mele. Pentru că,
în timp, cândva, El va fi invizibil din nou pentru noi
oamenii, dar totuși etern activ cum El a fost activ din
veșnicie înainte de a ocupa un trup. Căci dacă El nu
ar fi existat înainte, atunci nici o altă existență nu ar
fi imaginabilă.
[10]  Faptul  că  El  cu  siguranță  este  un  Stăpân  și
Domn peste toată existența și  viața eu deduc din
faptul că El trebuie desăvârșit și cel mai clar să știe
despre  aranjamentul  sănătos  și  bolnav  a  trupului
nostru, și acest lucru în cele mai mici fibre, astfel ca
El apoi cu puterea voinței Sale să poată face ceea
ce, în cursul timpului a devenit deteriorat, bolnav și
inutilizabil, sănătos și utilizabil pentru viața naturală,
ceea  ce  eu,  ca  un  doctor  bătrân  și  cu  siguranță
foarte experimentat cu siguranță trebuie să înțeleg.
Pentru  că  în  ce  mod  ar  putea  cineva  să  ofere
mijloacele adecvate unei persoane bolnave pentru a-
și  recupera sănătatea pierdută dacă nu ar  ști  mai
întâi ceea ce este în neregulă cu el, și în care parte?
[11] Dar percepția noastră, observarea și opinia este
și  rămâne,  în  ciuda întregii  noastre experiențe,  cu
toate  acestea  extrem  de  reduse  și  dezordonate,
stângace,  pentru  că  este  imposibil  pentru  noi  să
vedem și să evaluăm relațiile interioare ale mașinii
vieții  noastre  fizice  în  nenumăratele  sale  mici
părți. Și,  prin  urmare,  cu  toată  buna  noastră
cunoaștere  și  voință,  noi  nu  suntem  capabili  să
vindecăm  o  boală  gravă,  nici  chiar  cu
medicamentele cele mai puternice și mai eficiente,
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pentru ca noi efectiv nu vedem, poate cel mai loc
bolnav,  în  mașina  vieții  extrem  de  înțelept
construită. Cu  toate  acestea,  Creatorul  și  veșnicul
Stăpân al acestei mașini, poate vedea totul dintr-o
dată, în Spiritul Său, și, astfel, știe foarte exact unde
este  greșeala,  și  știe,  ca  rezultat  al  veșnicei  Sale
înțelepciuni  totale,  mijloacele  drepte,  care  sunt
prezente, și trebuie să fie prezente cu scopul de a
restabili  imediat  partea  deteriorată  din  nou  în
ordinea corectă și a o activa.
[12]  Dacă tu,  dragă prietene,  te  gândești  atent  la
acest lucru, tu de asemenea, vei realiza că eu nu pot
și nu mă voi întoarce cât lățimea unui fir de păr de la
prima mea afirmație, chiar dacă trupul Dumnezeului
meu, ar muri de o mie de ori. Pentru că eu sunt mai
convins  acum  decât  existența  mea  acum  foarte
sănătoasă că trupul Lui nu este El Însuși, ci doar un
mijloc de a se descoperi  pe Sine mai îndeaproape
nouă oamenilor decât ar fi  posibil  într-un mod pur
spiritual. Dacă El, de exemplu, m-ar fi atins pe mine
cu mâinile Sale, și numai după aceea eu aș fi  fost
complet  vindecat,  poate atunci  eu aș fi  împărtășit
îngrijorarea ta. Dar din moment ce - așa cum ți-am
spus înainte - am fost vindecat de la distanță, doar
prin Spiritul Său, El, de asemenea va rămâne, fără
trupul Său, Acela care El a fost din eternitate.
[13] Ia părerea mea cu adevărat adânc în mintea ta
ca un adevăr plin, și întoarce-te la o credință fermă
în atotputernicia voinței Sale. Cere-I, de asemenea,
vindecarea trupului tău, și atunci vei primi ceea ce
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eu am primit în mod miraculos."
[14]  Judecătorul, care  a  fost  complet  uimit  de
percepția solidă a medicului, a spus: "Îți mulțumesc,
dragă prietene, pentru această învățătură a ta.  Tu
mi-ai  schimbat  mintea  mea  complet,  și  eu
împărtășesc  părerea  ta  acum  complet. O,  dacă
unicul tău și acum, de asemenea, al meu Dumnezeu
adevărat ar dori să mă ajute așa cum El te-a ajutat
pe tine, eu voi lăuda doar numele Lui, iar acest lucru
de-a lungul  întregii  mele vieți,  și  cu voce tare voi
proclama onoarea lui tuturor. O, Doamne, și acum,
de asemenea singurul meu adevărat, atotputernic și
viu  Dumnezeu,  ajută-mă  ajută,  de  asemenea  pe
mine  în  deja  lunga  mea  suferință. Lasă  voia  Ta
sfântă să mă vindece."
 

Capitolul 164 Vindecare prin credință a
judecătorului pocăit 

[1] Când judecătorul a rostit în mod deschis aceste
cuvinte, care erau serioase și pline cu o încredere
fermă de nezdruncinat din interior, a fost ca și cum
un fulger a trecut prin pieptul său, iar el a devenit
imediat  vindecat,  în  așa  fel  cum  el  nu  a  fost
niciodată înainte în întreaga lui viață. Pentru că deja
de la  nașterea sa,  el  a  fost  slab,  iar  pentru acest
motiv  -  deși  el  era  fiul  unui  căpitan  -  el  nu  s-a
dedicat  serviciului  militar,  ci  a  studiat  legile  de  la
Roma și a devenit un judecător.
[2] După ce el a devenit brusc și complet vindecat,
el a început de asemenea să se bucure cu voce tare,

~ 759 ~



iar el Mi-a mulțumit Mie și, de asemenea, medicului
ale  cărui  neînfricate  cuvinte  și  al  cărui  discurs
profund al adevăratei vieți au trezit o așa credință și
încredere în el.
[3] După ce el a fost destul de epuizat de la laudele
mari  pentru  onoarea  a  ființei  Mele,  care  era  încă
foarte mult  necunoscută pentru el,  el  s-a întors la
medic  din  nou  și  a  spus  (judecătorul): "O,  tu
prietenul meu drag acum, cum te pot răsplăti pentru
curajul  pe  care  mi  l-ai  arătat  și  pentru  efortul  cu
adevărat, nu puțin pe care tu a trebuit să îl faci din
cauza  orbirii  mele.  Și  cum pot  eu  recompensa de
asemenea,  acești  2  însoțitori  ai  tăi,  care  au  fost
primii care ți-au adus mesajul prezenței personale a
marelui  Învățător  și  a  adevăratei  Sale
divinități? Spuneți-mi, voii doi prieteni dragi, ce v-a
spus El că ar trebui să facă cineva pentru a rămâne
siguri de mila Lui?"
[4]  Apoi  Policarp  al nostru  a  spus:  "În  ceea  ce
privește acest lucru, El a spus doar: "Păstrați cele 10
porunci ale lui Moise, și iubiți-L pe Dumnezeu, unicul
și  singurul  adevărat  mai  presus de toate,  în acest
mod, și pe aproapele vostru ca pe voi înșivă. Faceți
pentru  ei  ceea  ce  în  mod  rezonabil  voi  vă  puteți
aștepta ca ei să facă pentru voi. În plus, voi nu ar
trebui să vă lăsați tentați de ademenirile atrăgătoare
ale lumii, atunci voi veți rămâne în Mine și Eu în voi,
și  în acest fel  veți  avea viața veșnică, prin spiritul
dragostei  Mele  din  voi,  pentru  că  Eu  Însumi  sunt
Calea, Adevărul și Viața veșnică. Cine crede în Mine
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și păstrează poruncile Mele, este cel care Mă iubește
mai  presus  de  toate. La  el  Eu  Însumi  voi  veni. Eu
Însumi  Mă  voi  dezvălui  lui  și-i  voi  da  viață
veșnică." Iată, aceasta este esența învățăturii Sale.
[5] Noi am mai vorbit despre încă multe lucruri cu El,
și El ne-a instruit complet cu privire la multe lucruri
mari,  despre  care  noi  nu  putem  vorbi  acum,
deoarece acestea sunt atât de extinse, dar noi vom
găsi un moment bun pentru aceasta."
[6] Judecătorul și medicul i-au mulțumit lui Policarp
pentru  acest  anunț  și  ei  au  luat  decizia  fermă să
acționeze în consecință toată viața.
[7]  După  această  vindecare  a  2-a  de  asemenea,
ceilalți însoțitori au crezut acum complet în Mine și
Mi-au  cerut,  de  asemenea,  vindecarea  trupului  și
sângelui lor bolnav. Și ei, de asemenea au fost brusc
a ajutați, la care aproape nu a existat nici un capăt
al veseliei și proslăvirii numelui Meu, care a fost, de
asemenea anunțat de către Policarp.
[8] Aceasta a atras atenția multor oaspeți veniți la
vindecare care au mers la ei și i-au întrebat ce fel de
lucru  ciudat  s-a  întâmplat  pentru  veselia  lor
continuă.
[9]  Dar judecătorul a spus: "Noi de asemenea, nu
v-am întrebat de ce nu vă bucurați. Atâta timp cât
trupul  este  bolnav și,  de asemenea sufletul,  cuiva
nu-i  place să se bucure,  dar  atunci  când trupul  și
sufletul  să  devin  complet  sănătoși  există  toate
motivele să de bucurie."
[10] În această privință,  un iudeu bogat, a cărui
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sănătate  nu  s-a  îmbunătățit  mult  în  această
instituție,  a  spus:  "Cum  ați  devenit  voi  atât  de
repede sănătoși în acest loc?"
[11]  Judecătorul a spus: "Nu este foarte onorabil
pentru  tine,  ca  un  iudeu  să  ne  întrebi  pe  noi
neamurile.  Tu  crezi  în  unul,  singurul  Dumnezeu
adevărat, și noi doar am început să credem în El și i-
am cerut Lui ajutorul și El nu a așteptat să ne ajute,
și  pentru  acest  motiv,  noi  jubilăm  mulțumirea
noastră  Dumnezeului  tău,  care  este  și  va  rămâne
acum de asemenea, Dumnezeul nostru. De ce tu nu
te-ai  întors  în  credință  deplină  la  Dumnezeul  tău,
pentru ca El să te ajute, așa cum El ne-a ajutat fără
îndoială pe noi?"
[12] Complet uimit  iudeul a spus: "Eu nu am citit
nicăieri  în  Scriptură  că  Dumnezeul  nostru  a  ajutat
vreodată neamurile necircumcise."
[13] Judecătorul a spus: "Și totuși, noi suntem de
asemenea, în viață și am primit totul de la El, și El
ne-a lăsat să stăpânim peste voi. Atunci cum poate fi
aceasta?"
[14] Când iudeul și mai mulți dintre membrii tribului
său au auzit aceasta, ei nu au întrebat nimic, s-au
întors și au plecat.
[15] Cu toate acestea, cei care au fost vindecați au
fost  foarte  bucuroși  să  scape  de  acești  supărători
oaspeți în acest mod.
[16] Din moment ce Eu încă nu am ajuns în instituție
și ei Mă așteptau cu mare dorință, toți au hotărât să
meargă  și  să  Mă  caute  să  Îmi  dea  onoarea,  în
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prezența  tuturor  oamenilor. Prin  urmare,  ei  au
întrebat un slujitor al lui Marcus, dacă Eu încă eram
încă în casa lui Marcus și dacă ei M-ar putea întâlni.
[17]  Slujitorul a spus: "Domnul și Învățătorul este
încă  în  casă  pentru  masa  de  prânz  și  relatează
lucruri minunate."
[18] Pentru că Eu spuneam ceea ce s-a întâmplat în
legătură cu cei care s-au vindecat și despre ceea ce
ei au spus, dar slujitorul care ne-a servit înainte în
casă și  care  a fost  apoi  trimis  de către  Marcus la
instituție pentru a lua ceva, nu a înțeles aceasta, și
prin  urmare,  de  asemenea,  el  nu  a  putut  da  un
răspuns la întrebarea celor vindecați, pentru că el nu
știa nimic despre modul în care grecii din Melita și
judecătorul  roman  au  fost  vindecați  prin  puterea
voinței Mele.
[19]  Cu  toate  acestea,  el  a  spus  celor  care  l-au
întrebat să vină la Mine  (robul): "Mai am încă un
lucru  mic  de  făcut  aici  pentru domnul  meu.  După
aceea,  eu mă voi  întoarce la  casă și  voi  prezenta
cererea  voastră,  și  apoi  vă  voi  aduce  imediat
răspunsul marelui Domn și Învățător."
[20]  Atunci  cei  vindecați  au  fost  mulțumiți  cu
aceasta. Slujitorul a plecat și a făcut ceea ce trebuia
să facă, apoi a venit la noi în casă și Mi-a spus ceea
ce au cerut cei vindecați.
[21] Eu i-am spus: "Du-te la prietenii Mei care te-au
întrebat dacă Eu încă sunt în casă și în dacă ei ar
putea veni la Mine, și spune-le următorul lucru: Cine
este  condus  la  Mine  prin  iubire,  poate  veni
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întotdeauna  la  Mine,  atunci  Eu  îl  voi  accepta  cu
dragostea care l-au adus la Mine."
[22] După aceste cuvinte ale Mele, slujitorul a mers
din nou la instituție și le-a spus celor vindecați, care
au mers atunci direct cu mare bucurie și respect în
drumul lor spre casa lui Marcus.
 

Capitolul 165 Cei vindecați vin la Domnul
[1] Intrând în sala noastră de mese, ei i-au întrebat
imediat pe cei  2 greci  unde eram Eu. Iar aceia au
arătat imediat în direcția în care eram "Eu".
[2]  Știind aceasta,  ei  timid au venit  la  Mine,  M-au
privit  cu  respect  profund  și  nu  au  îndrăznit  să
vorbească cu Mine.
[3] Cu toate acestea, Eu M-am uitat la ei cu dragoste
deplină și le-am spus pe un ton foarte natural: "De
ce  sunteți  acum  atât  de  timizi  în  prezența  Mea,
prietenii Mei dragi? Sunt, Eu oare, diferit de acolo, în
instituție  unde  am  venit  la  voi  în  spirit  și  v-am
vindecat  de  afecțiunea voastră  în  conformitate  cu
credința și încrederea voastră? Prindeți curaj, veniți
și stați cu noi la această masă și, mai întâi mâncați și
beți  după  cum  este  necesar  pentru  a  întări
membrele  voastre. Numai  după  aceea,  noi  vom
continua să vorbim unul cu celălalt."
[4] Cei vindecați au făcut deja cu mult curaj ceea ce
Eu i-am sfătuit să facă, pentru că iubirea Mea a făcut
frica lor să dispară din ce în ce mai mult. Un număr
mare de pești excelent pregătiți erau pe masă, și, de
asemenea, pâinea și vinul nu lipseau. Cei vindecați
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erau  de  asemenea  deja  flămânzi  și  însetați.  Prin
urmare,  invitația  Mea  a  fost  pentru  ei  o  împlinire
fericită a dorinței lor, care li s-a potrivit bine. Ei au
mâncat și au băut după dorința inimii lor și au avut o
încredere copilărească tot mai mare în Mine și, de
asemenea, în ucenicii Mei.
[5] Numai după ce ei s-au întărit, la masa noastră în
funcție  de  nevoia  lor,  grecul  Policarp, care  a
devenit  acum  cel  mai  curajos,  M-a  întrebat:
"Doamne și Învățătorule, deși Tu ne-ai spus nouă pe
munte ca Tu ne vei  vizita în instituție -  și  noi  am
așteptat - dar totuși, Tu nu ai venit. Sunt acolo mulți
a căror condiție este rea și pentru care vizita Ta ar fi
cu adevărat necesară."
[6] Eu am spus: "Chiar dacă Eu nu am venit la voi cu
trupul Meu, Eu totuși am venit la voi cu iubirea mea
și i-am ajutat pe cei care au venit la mine în credință
și  încredere  deplină.  Și  așa  Eu  Mi-am  ținut
promisiunea pe care v-am făcut-o vouă.
[7]  Din cauza altora,  Eu personal  nu am nimic de
făcut în instituție. Pentru că ei au auzit deja multe
lucruri despre mine, și mulți dintre ei au văzut, de
asemenea, semnele pe care Eu le-am făcut, chiar în
fața ochilor  lor.  Și  știind unde să Mă găsească,  ei
totuși  nu  M-au  căutat  și  nu  au  acordat  atenție
semnelor,  și  cu  atât  mai  puțin  cuvintelor
Mele. Atunci de ce i-aș căuta Eu pe ei și le-aș acorda
atenție și Mi-ar păsa de afecțiunile lor?
[8]  Cu  toate  acestea,  Eu  totuși  voi  rămâne  aici
pentru  câteva  zile. Cel  care  Mă  va  căuta,  de

~ 765 ~



asemenea  rapid  și  ușor  Mă  va  găsi,  așa  cum voi
rapid și ușor M-ați găsit.
[9]  Atunci  când acest  prieten al  Meu, doctorul  din
Melita,  a  vorbit  despre  Mine  cu  voce  tare  în
conformitate cu înțelegerea adevărată din ceruri, el
a  fost  ascultat  la  mai  mulți  iudei,  dar  numai  un
singur roman - un păgân – s-a apropiat și a început o
conversație cu medicul despre acest nou Dumnezeu
al  lui,  și  el  a  adoptat  în  curând credința lui. Iudeii
însă, în curând au observat din cuvintele medicului
despre  cine  vorbea. Prin  urmare,  ei  i-au  întors
repede  spatele  și  în  plus,  nu  au  acordat  atenție
cuvintelor sale categoric înțelepte. Atunci de ce Eu
ar trebui să le acord lor atenție?
[10]  Mai  târziu,  când  voi  toți  cu  voce  tare  M-ați
glorificat, un alt iudeu blând a venit la voi, care este
un  om de  afaceri  bogat  și  schimbător  de  bani  în
Capernaum.  Și  când  judecătorul  i-a  dat  răspunsul
corect și a observat prin aceasta pentru cine era de
fapt menită glorificarea, el de asemenea v-a întors
spatele vouă și  v-a  părăsit  pe toți. Iar  dacă el  v-a
părăsit  pe  voi,  care  erați  cu  Spiritul  Meu,  el,  de
asemenea  m-a  părăsit  pe  Mine. Și  cel  care  Mă
părăsește pe Mine,  de asemenea, Eu îl  voi  părăsi,
atât de mult până când el pocăit și cu credință se va
întoarce la Mine din nou."
 

Capitolul 166 Domnul dă reguli de
comportament pentru credincioși 

[1] Dar voi toți trebuie să țineți minte: atunci când
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sunteți adunați în numele Meu - ca înainte în grădina
instituției  -  atunci  Eu,  de  asemenea,  va  fi
întotdeauna activ în mijlocul vostru, cu voi și în voi,
la fel ca înainte în grădină.
[2] Cel care vă va asculta pe voi, de asemenea Mă
va asculta pe Mine, și Eu voi fi  milostiv cu el. Și o
persoană  bolnavă,  care  va  adera  la  Mine,  se  va
îmbunătăți atunci când voi veți pune mâinile peste el
în Numele Meu.
[3] Cel care vă va accepta pe voi, Mă va accepta, de
asemenea pe Mine în voi. Și prin urmare, Eu îi  voi
ierta păcatele sale și îl voi binecuvânta pentru acest
timp  și  pentru  eternitate. Dar  cel  care  nu  vă  va
accepta, nu Mă va accepta, de asemenea pe Mine, și
păcatele sale vor rămâne în sufletul său, și mila Mea
va fi departe de el.
[4] Atunci când veți merge la cineva în Numele Meu,
și  el  vă  va  asculta  cu  atenție,  pe   voi,  și,  de
asemenea va crede ceea ce voi îi veți spune despre
Mine, dar după acceptarea învățăturii Mele, el nu vă
spune  din  inima  sa:  "Rămâneți  cu  mine,  dragi
prieteni,  și  mâncați  împreună cu mine",  atunci  nu
rămâneți  acolo. Pentru  Eu  voi  fi,  de  asemenea
limitat, cu binecuvântarea mea pentru cel care este
limitat cu voi, în timp ce voi nu ați fost limitați cu
Cuvântul Meu, care este de cea mai mare valoare
pentru  viața  sufletului  său. Deoarece  credința  în
Mine devine vie și activă prin faptele de iubire.
[5] Cel care vă va iubi de dragul numelui Meu, de
asemenea Mă va iubi pe Mine, și Eu îl voi iubi pe el
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în  schimb,  și  binecuvântarea  Mea  va  fi  de  atunci
înainte peste el. Cu toate acestea, cel care vă va urî
și vă va prigoni, Mă va urî și prigoni, de asemenea,
pe  Mine  în  voi. Dar  va  fi  în  zadar  că  va  lovi  cu
piciorul în spini, și se va răni atât de teribil că prin
aceste  răni  va  intra  în  moartea  și  ruina  sufletului
său.
[6] De dragul numelui Meu și al Cuvântului Meu, voi
nu ar trebui să cereți pentru voi înșivă nicio onoare
sau recompensă de la  nimeni,  dar  cel  care vă va
dezonora  și  își  va  împietri  inima  lui  împotriva
voastră,  va  face,  de  asemenea,  aceasta  împotriva
Mea, și Eu voi fi, de asemenea, la fel împotriva lui.
[7] Ceea ce Eu v-am dat pe nimic, dați acestea, de
asemenea  pentru  nimic  altora. Dar  ceea  ce  este
oferit  de  iubirea  de  oameni  luminați,  acceptați,  și
mulțumiți-Mi  mie  pentru  aceasta. Pentru  că  este
numai iubirea Mea din inima oamenilor cea care vă
va  da  acestea  vouă. Și  astfel  nu  nesocotiți,  de
asemenea, cel mai mic cadou.
[8] Cu toate acestea, niciodată să nu căutați câștig
pământesc,  de  dragul  numelui  și  cuvântului  Meu,
nici  vreo  împărăție  lumească  a  conducătorilor
lumești. Pentru că în primul rând, Împărăția Mea nu
este  din  lumea  aceasta,  și  în  al  doilea  rând,  prin
primirea  câștigului  pământesc  pe  care  voi  ați
încercat să-l primiți, și după ce ați primit o împărăție
a  acestei  lumi,  voi  deja  ați  primit  răsplata  vieții
pentru sufletul vostru, și apoi voi nu trebuie să mai
așteptați nici o recompensă mai departe de la Mine
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din Ceruri.
[9] Cu toate că în vremurile din urmă vor fi prooroci
mincinoși,  aroganți  care  vor  face  același  lucru  în
Numele Meu, ca acum fariseii și urmașii lor, și ei Mă
vor onora în ochii poporului, cu tot felul de ceremonii
și cu aur, argint și pietre nobile, dar prin gura celor
care  sunt  treziți  de  Spiritul  Meu,  Eu le  voi  spune:
"Iată, acești oameni mizerabili Mă onorează pe Mine,
Domnul vieții, cu mizeria și cu moartea și judecata
materiei,  dar  inima  lor  este  departe  de  Mine." De
aceea Eu, de asemenea, voi fi departe de astfel de
oameni.
[10] Prin urmare, voi, de asemenea nu ar trebui în
vremurile  viitoare  să  construiți  temple  și  altare
pentru Mine,  pentru că Eu niciodată nu voi  trăi  în
templele care sunt făcute de mâini omenești și Eu
nu mă voi lăsa să fiu onorat pe altare. Cel care Mă
iubește și care va păzi poruncile Mele simple, este
templul  Meu  viu. Și  inima  lui,  plină  de  iubire  și
răbdare, este altarul  adevărat și  viu al darurilor în
onoarea Mea, care este singurul lucru care Îmi este
plăcut Mie. Tot restul este judecată, moarte și ruină.
[11] Voi știți că toți preoții noștri iudei -, precum și
preoții  voștri  păgâni  –  au  acum  anumite  mijloace
externe  pentru  sfințire  și  purificare,  și  că  ei  își
forțează urmașii lor să le accepte și să le utilizeze, și
că ei  amenință,  cu cele mai groaznice și  cele mai
rele pedepse temporare și veșnice, pe cei care nu ar
accepta folosirea mijloacelor anterior menționate și
le-ar  numi  complet  nule  și  complet  lipsite  de
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sens. Dar Eu vă spun vouă: toate aceste lucruri ar
trebui să fie interzise cu voi pentru toate timpurile
viitoare, și la cel care vrea să folosească, chiar și în
numele  Meu,  astfel  de  mijloace  pentru  sfințire  și
purificare,  Mă  voi  uita  la  el  cu  ochi  furioși. Este
suficient ca voi să botezați pe cel care a acceptat
învățătura Mea în inima lui, și să-i dați un nume de
dragul ordinii, și apoi Eu îl voi întări.
[12] În plus, voi de asemenea, puteți da, dacă aveți,
din  când  în  când  pâine  și  vin  -  de  asemenea,  în
numele Meu și în dragostea Mea, care este în voi -
celor  care  în  mod  activ  cred  în  Mine  și  păzesc
poruncile Mele că o amintire a Mea. Când voi veți
păstra o astfel  de masă de iubire între voi,  Eu de
asemenea, voi fi în mijlocul vostru, cu voi și în voi, ca
și acum în carne și oase. Deoarece pâinea pe care
voi o veți da datorită iubirii voastre pentru Mine, va fi
la fel ca trupul Meu, și vinul ca sângele Meu, care în
curând va fi vărsat pentru mulți. Cum? Aceasta veți
auzi mai târziu.
[13] Doar aceasta, ar trebui să fie suficient pentru
voi, ca un semn exterior, care însă va avea o valoare
reală pentru Mine doar datorită cauza iubirii.
[14] Din moment ce Eu v-am instruit acum  în aceste
lucruri  importante,  noi  ne  vom  ridica  acum de  la
masă și vom merge afară la muntele nostru. Acolo
încă multe lucruri vă vor fi arătate și date vouă."
[15] După acest discurs, toți mi-au mulțumit, și noi
ne-am ridicat și ne-am urcat rapid pe munte.
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Capitolul 167 Melancolia romanilor la frumoasa
vedere 
[1]  Când am ajuns pe munte,  grecii  și  romanii  au
admirat mediul frumos.
[2] Romanul a spus: "Într-adevăr, eu nu am văzut
niciodată,  un  astfel  de  peisaj  acesta  este  atât  de
minunat  în  toate  direcțiile.  Dacă  noi  am  putea
rămâne mereu tineri, puternici și sănătoși pe acest
Pământ prețios, și să fim înzestrați cu toate lucrurile
necesare,  atunci  noi  ne-am  putea,  de  asemenea
bucura pentru totdeauna într-un astfel de mediu.
[3]  Dar  la  vederea  unui  astfel  de  peisaj  frumos,
mintea  umană  este  adesea  plină  de  o  mare
melancolie  atunci  când  ea  trebuie  întotdeauna  să
gândească prin aceasta: "Doar un scurt timp această
bucurie îți este acordată, și apoi tu plin de durere va
trebui  să  o  părăsești  pentru  totdeauna." Dar  ce
poate face omul  slab împotriva acesteia,  decât  să
ofteze? Pentru  că  el  atât  de  repede  va  trebui  să
părăsească  o  viață,  care  este  de  multe  ori,  de
asemenea,  pe  acest  Pământ,  foarte  frumoasă  și
plăcută, și nu va mai fi capabil să vizualizeze și să se
bucure de farmecul și frumusețile din astfel de medii
minunate ale acestui Pământ. Dar aceasta este așa
cum Tu dorești, o, Doamne și Stăpâne, și săracele
ființe umane, lipsite de putere trebuie să se supună
atotputerniciei voinței Tale."
[4]  Eu i-am spus: "Prietene, acum din nou, vechiul,
orb  și  păgân roman din  tine  a  vorbit,  și,  în  ciuda
credinței  tale  puternice  și  active  exemplare  și  a
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încrederii în Mine, tu ai demonstrat că într-adevăr nu
ești încă inițiat în secretele vieții adevărate, lăuntrice
a sufletului.
[5] Tu crezi, probabil, că sufletul nu va putea vedea,
de  asemenea,  regiuni  ale  acestui  Pământ,  fără
ajutorul trupului său material, cu condiția ca el să fie
perfecționat în conformitate cu ordinea Mea, care vă
este arătată în mod clar și ca el să își părăsească
trupul greu în acest fel?
[6]  Cine  este  cel,  care  poate  vedea  acum  acest
peisaj,  deși  imperfect,  prin cele 2 ferestre mici  de
sub  frunte? Cu  siguranță,  doar  sufletul  tău
viu. Deoarece trupul  i-a  fost  dat  lui  doar  pentru  o
perioadă scurtă de timp ca un instrument în scopul
de  a  dobândi  și  a-și  asigura pentru  el  însuși,  prin
folosirea  dreaptă  a  acestuia,  libertatea  deplină  a
vieții  și  independență  pentru  totdeauna. Cel  care
simte,  aude,  vede,  miroase,  gustă,  gândește  și
voiește în trup este cu siguranță ființa nemuritoare a
sufletului, și nu trupul mort în el însuși, a cărui viață
aparentă  nu  ar  fi  posibilă  fără  adevărata  viață  a
sufletului.
[7] Dacă sufletul tău poate vedea acum frumoasele
peisaje ale acestui Pământ prin trupul tău, cu toate
limitările  vieții  sale,  și  poate simți  o  bucurie  reală
despre acestea,  doar prin vizualizarea formei  celei
mai  exterioare,  el  va  simți  o  bucurie  și  încântare
chiar mai mare atunci când el va fi capabil a vedea,
a evalua și a înțelege, cu ochii săi mai luminați, nu
doar  învelișul  exterior  al  ființelor  și  lucrurilor,  ci

~ 772 ~



întregul interior, în conexiunile, acțiunile și sensurile
cele mai minunate.
[8] Da, cel care este încă atât de adânc îngropat în
trupul său, astfel  încât el  se va simți  ca și  tras în
moarte în timpul morții sigure a trupului său – ceea
ce este rezultatul iubirii sale prea mari pentru lume
și trup - atunci omul trebuie, desigur, să vorbească
la fel de jalnic cum tu ai vorbit acum, prietenul Meu.
Dar,  odată  ce  omul,  în  care  sufletul  este  liber  de
zgura pământului în conformitate cu învățătura Mea
și voia Mea, și care a devenit, prin faptul acesta mai
perfect și perfecționat, va vorbi destul de diferit și
exaltat la vederea unui mediu și peisaj, ca acesta.
[9]  O ființă umană naturală,  așa cum tu  încă ești
acum - deși tu Îl poți vedea acum cu ochii tăi și Îl
poți auzi cu urechile tale, pe Domnul și Învățătorul
întregii  existențe  și  vieți  –  dacă  aceasta  devine
melancolic la vederea unui mediu frumos, deoarece
sentimentul perisabilității s-a trezit în el, atunci acest
lucru  este  foarte  benefic  doar  pentru  sufletul
său. Pentru  că  sentimentul  acela  este  Spiritul
nemuritor din Mine din sufletul fiecărei ființe umane,
fără de care acesta nu ar avea o viață. Acel Spirit
strigă  sufletului:  "Nu  iubi  lumea  de  dragul  de
farmecelor sale exterioare, pentru că acestea toate
sunt  supuse  morții  și  perisabilității. Prinde  curaj  și
întoarce ochiul tău senzual de la ceea ce este nimic
în sine. În loc de aceasta, întoarce-te, în interior, în
cel mai profund interior al tău, în Mine, adevărata ta
existență și viață veșnică. Atunci tu nu doar că vei
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vedea  și  recunoaște  moartea,  învelișul  exterior  al
lucrurilor  și  ființelor,  ci  vei  vedea  și  recunoaște
excelent ceea ce este în ele și care este activ, și cum
și de ce, și ce scop final au."
[10] Spune-Mi acum, prietene, dacă acest lucru este
așa, și într-adevăr nu poate fi altfel, o ființă umană,
care  a  primit  înțelegere  cu  privire  la  ființa  și
existența sa, are de fapt, vreun motiv să devină ea
însăși melancolică la vederea unei forme exterioare
fermecătoare  pentru  că  odată  ea  va  trebui  să
dezbrace trupul său în descompunere?"
 

Capitolul 168 Dorința romanului 
[1] La aceasta, romanul, a cărui minte era deja într-
o stare de spirit mult mai bună, a spus: "Stăpân al
întregii vieți și existențe, atunci când cineva găsește
în  el  însuși  că  se  află  în  claritatea  Ta  eternă  a
existenței și a vieții, și vede lumea mare de dincolo
cu aceeași putere de lumină ca Tine, care pătrunde
totul,  atunci  cu  siguranță  nici  cea  mai  mică
melancolie nu va fi stârnită în el, la vederea mediu
unui  mediu atât  de frumos.  Dar  atunci  când omul
este melancolic el nu poate fi învinuit atât de mult,
deoarece  noi,  oamenii  sunt  miopi,  în  special  cu
privire  la  viața  interioară  a  spiritului  și  a
sufletului. Căci  cum ar  putea o persoană,  care s-a
născut în întunericul complet al vieții și care a fost
apoi  crescută  în  acesta,  să  aibă  vreo  noțiune  și
perspectivă despre adevărata ființă interioară a vieții
sufletului, pentru că deja din copilăria sa ea a fost
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implicată doar cu materia și diferitele sale forme?"
[2] Pentru că, desigur prin mila Ta, ajutorul Tău și
marea Ta compasiune, lucrurile vor deveni destul de
diferite  cu  mine  acum. Dar  până  acum,  trupul  și
sufletul meu erau încă atât de mult complet unul că
părea destul de imposibil pentru mine -, precum și
pentru  multe  mii  de  alți  oameni  -  că  un suflet  ar
putea exista pe cont propriu, fără un trup. Căci eu
mi-am imaginat sufletul, care gândește în mine, ca
un produs al  activității  inimii,  plămânilor  și  a altor
organe interne, căci atunci când această activitate
se  termină,  se  termină,  de  asemenea,  simțitul,
auzitul, văzul, mirosul, gustul, observarea, gândirea,
evaluarea și acțiunea.
[3] În plus, eu însumi niciodată nu am observat nimic
care, chiar și de departe, să pară a fi o existență a
unui suflet, după moartea trupului, deși alți oameni
mi-au spus multe lucruri despre aceasta. Pentru că
dacă eu – din moment ce eu, de asemenea, sunt o
ființă umană - nu am putut să mă conving de ceva,
eu nu pot doar pur să cred în aceasta. Și astfel, eu
chiar nu pot fi învinuit atunci când gândul despre o
moarte care vine stârnește întotdeauna melancolie
în mine, mai ales la vederea unui peisaj frumos ca
acesta.
[4] Dacă vreodată eu aș fi fost în stare să vadă și să
vorbească cu mulții  mei prieteni și  cu cunoștințele
care  au  murit  deja  cu  mult  timp în  urmă,  eu,  de
asemenea,  nu  aș  fi  fost  cuprins  de  melancolie  la
vederea unui astfel de peisaj frumos astfel de felul în
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care acest lucru a avut fost cazul cu mine pentru o
lungă perioadă de timp. Boala mea pulmonară, care
nu  putea  fi  vindecată  de  nici  un  medic  de  pe
Pământ, și vârsta mea înaintată, care nu-mi oricum
nici  o perspectivă pentru o viață lungă, de fapt,  a
contribuit  la  aceasta,  și  astfel  eu  am  devenit  un
dușman direct al vieții, al frumuseții, al naturii și al
tinerilor, al veseliei tinereții.
[5]  Acum,  în  timpul  prezenței  Tale  vizibile,  o,
Doamne  și  Învățătorule,  este,  desigur,  destul  de
diferit,  pentru că acum eu știu din  gura Ta divină
cum stau lucrurile cu omul, după moartea trupului
său, iar acest lucru a luat aproape complet frica și
teama mea de moarte, care m-a chinuit deja de o
lungă  perioadă  de  timp,  pentru  care  eu  îți
mulțumesc din adâncul inimii mele.
[6] Dacă în plus eu aș putea vedea și vorbi cu cineva
dintre  prietenii  mei  decedați  -  ceea  ce  Tu,  o,
Doamne și Stăpânul lumii senzoriale și spirituale poți
realiza cu siguranță - atunci mintea mea ar fi chiar
mai mult în ordine. Faptul că Tu poți face aceasta cu
ușurință eu nu mă îndoiesc câtuși de puțin, dar dacă
aceasta ar fi, de asemenea, permis în conformitate
cu înțelepciunea și ordinea Ta, aceasta doar Tu poți
ști,  și,  de asemenea,  persoana căreia  Tu i-ai  spus
aceasta. Dacă acest lucru ar fi permis, atunci aș dori
să te rog."
[7]  Eu  i-am  spus: "Este  posibil  și,  de  asemenea,
permis  pentru  persoanele  care  au  devenit  deja
mature pentru aceasta. Pentru ca oamenii  care au
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devenit deja puternici în propriul lor spirit nu mai pot
dăuna  sufletelor  încă  foarte  impure,  dacă  acestea
trebuie să se arate în această lume, ci numai acelea
care sunt încă imature în spiritul lor.
[8]  Toți  prietenii  tăi  și  cunoștințele  care  au  fost
separate  de  lumea  senzorială,  nu  ar  fi  un  aspect
plăcut, dacă ți i-aș arăta pe toți. De aceea, eu vreau
să  îți  prezint  câțiva  oarecum  mai  buni. Apoi,  poți
vorbi cu ei tu însuți despre starea lor în lumea de
dincolo.
[9] Dacă tu încă dorești serios acest lucru, eu sunt
dispus să fac  aceasta posibil  pentru tine pentru o
perioadă scurtă de timp, atunci tu nu numai că vei fi
în  măsură  să  vezi  și  să  vorbești  cu  cei  mai  buni
prieteni, ci de asemenea, vei fi capabil să vezi modul
în care arată lumea, în care ei trăiesc și acționează,
și cum este aranjată aceasta."
[10]  Romanul a spus: "Doamne și Învățătorule, Te
rog dă-mi acest favor."
[11]  Eu i-am spus: "Ei bine, așa să fie, și așa va fi
făcut."
 

Capitolul 169 Romanul vorbește cu tatăl său
decedat 

[1] Eu abia am spus aceasta când 4 romani înarmați
stăteau înaintea judecătorului nostru, care nu erau
vizibili numai pentru el, ci și pentru toți ceilalți care
erau prezenți, și ei au devenit într-adevăr speriați de
ei, pentru că ei se uitau la ei cu ochi care străluceau
de  furie. La  început,  el  nu  a  avut  curajul  să
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vorbească cu ei. Numai după ce i-am spus Eu că el
ar trebui să vorbească cu cei care au apărut,  el a
întrebat pe unul dintre ei - care era tatăl său - dacă
viața  sa  într-adevăr  a  continuat  și  după  moartea
trupului său, și cum.
[2] Atunci  spiritul a spus cu o voce stridentă care
era  foarte  bine  cunoscut  fiului  său:  "Prostie
nebunească din partea unui fiu, ce este aceasta că
tu  deranjezi  odihna  noastră,  dragostea  noastră  și
activitatea noastră?
[3] Faptul că noi am continuat să existăm și de fapt
nu am murit niciodată complet, tu cu siguranță poți
vedea  cu  ochii  tăi  plini  de  noroi. Noi  tocmai
pregăteam o mare campanie și noi ne grăbeam să
profităm  de  inamic,  și  acum  tu  vrei  să  împiedici
această  faptă  eroică  glorioasă  pentru  împăratul
meu. Aș vrea să te tai, ticălos prost, cu sabia mea
ascuțită în o mie de bucăți.
[4]  Dacă  acel  magician  prost  din  Nazaret,  căruia
prostia ta Îi  dă onoare dumnezeiască, nu ar sta în
spatele tău cu talentul Său, prostia ta te va costa
scump. But  întârzierea  nu  este  renunțare. Când  îți
vei  lăsa  sacul  tău  de  carne  și  vei  veni  la  noi,  cu
siguranță vei primi răsplata pentru prostia ta."
[5] Foarte înfricoșat, romanul nostru a spus: "Cum
aș putea să te deranjez din odihnă, din moment ce
tu pari să nu ai nici o odihnă în a merge la război. Și
dacă  Omul  de  lângă  mine  de  aici,  este  doar  un
magician prost din Nazaret, atunci de ce tu te supui
voinței  Lui. Nu  sunteți  voi  ca  eroi,  mai  puternici
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decât El?"
[6] Spiritul a spus: "Ce înțelegi tu, prost nebun din
lucrurile noastre. Noi facem ce vrem și nu permitem
nimănui să ne dea ordine."
[7] Judecătorul a spus: "Dacă ești atât de puternic,
atunci de ce stai aici și nu te gândești că inamicul
câștigă avantaj asupra ta acum? Atunci tu nu crezi
că  acolo  este  singurul  Dumnezeu  atotputernic,
împotriva  voinței  căruia  armele  voastre  inutile  nu
pot face veșnic nimic?"
[8]  Spiritul a zis: "Tu crezi, poate că noi, oamenii
desăvârșiți în lumea noastră mare, care nu are nici
început și nici sfârșit, încă suntem la fel de orbi ca
tine,  cârtițele  și  viermii  orbi  de  acest  Pământ
murdar,  care  nu  este  cu  mult  mai  mare  decât  o
alună?  Unde  a  existat  vreodată  un  Dumnezeu  în
afară  de  noi? Noi  suntem  zeii,  și  marele  nostru
împărat este principalul  zeu, iar  eu sunt acum, de
asemenea  în  linie  pentru  a  deveni  un  împărat,
pentru că deja există un număr mare de împărați cu
noi."
[9] Judecătorul a spus: "Da, atunci în cele din urmă
fiecare din voi poate deveni un împărat?"
[10] Fiind complet plin mândrie, spiritul a spus: "Să
știi, prostule, că niciodată nu va fi un împărat care să
vină din oamenii  de rând,  pentru că oamenii  sunt
acolo doar pentru a lucra mereu și lupta pentru noi
în sudoarea feței lor, astfel încât toată slava și toată
viața  bună  ni  se  va  întâmpla  incontestabil  numai
nouă.  Noi  dăm  legi  de  dragul  nostru,  iar  oamenii
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trebuie să le  urmeze pe acestea  sub amenințarea
pedepsei celei mai severe. Dacă unul din oamenii de
rând ar îndrăzni să vorbească chiar un cuvânt greșit
împotriva  noastră,  el  va  fi  pedepsit  pentru  înaltă
trădare prin moarte, pentru că noi suntem singurii
care  avem dreptul  de  a  măcelării  tot  ceea  ce  ne
nemulțumește  câtuși  de  puțin. Noi,  de  asemenea,
putem ucide în voie poporului nostru serviabil, și nici
un înțelept nu are dreptul să ne întrebe dacă acest
lucru a fost justificat sau nejustificat, pentru că doar
ceea ce ne dorim și facem noi este corect. Tot ceea
ce  este  împotrivă  este  o  infracțiune  și  se
pedepsește."
[11]  Aceasta  a  fost  un  pic  prea  mult  pentru
judecătorul nostru, și fiind foarte iritat, el a spus:
"O, voi, suflete extrem de oarbe, cât de nesfârșit de
departe  sunteți  de  adevărul  interior  al  vieții.  Cum
vreți  să  omorâți  pe  cineva  în  lumea  voastră,  din
moment ce moartea este imposibil să mai existe cu
voi?"
[12] Spiritul a zis: "Cu atât mai bine. Dacă aici cu
noi, un suflet comun, după ce a fost rupt în bucăți,
se  va  aduna  și  va  continua  să  trăiască,  atunci  el
poate fi luat și rupt în bucăți din nou."
[13]  Judecătorul  a  spus: "Atunci,  ce  e  cu  gloria
lumii tale?"
[14]  Spiritul a  spus:  "Prostule,  deschide  ochii  tăi
murdari și vezi."
[15]  Apoi,  judecătorul  a  văzut  un  mediu  foarte
întunecat, în care toate tipurile de castele puteau fi
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văzute. În  afară  de  acele  castele  erau  un  număr
mare de  cabane murdare. Și,  în  plus  el  a  văzut  o
mulțime  de  oameni  care  arăta  foarte  săracă. El  a
văzut, de asemenea războinici, echipați cu tot felul
de arme, și  la o distanță mai mare el a văzut,  de
asemenea tabere, și în afara acestora lupte.
[16] Apoi, el Mi-a cerut  (judecătorul): "O, Doamne
și Învățătorule, adu-mă din nou în starea în care eu
nu mai pot vedea sufletele care trăiesc în lumea de
dincolo, pentru că dacă toate sufletele trebuie să se
aștepte la astfel de condiții, după moartea trupului
lor, ar fi de o mie de ori mai bine pentru om, dacă el
nu ar fi creat sau născut."
[17] Apoi Eu imediat am luat capacitatea romanului
de  a  vedea  lumea  de  jos  murdară  a  sufletelor
necurate. Și când spiritele rele au plecat brusc și au
devenit invizibile,  Eu l-am întrebat: "Ei bine, acum,
prietene, ți-ai recunoscut bine rudele tale, în ceea ce
privește forma lor, vorbirea și caracterul? Cum ți-au
plăcut?"
[18]  Romanul și,  de asemenea, doctorul  au spus:
"Doamne și Învățătorule, aceasta este cu siguranță
mai mult decât îngrozitor."
[19] Apoi  romanul a continuat să vorbească singur
astfel:  "Eu  l-am recunoscut  imediat  pe  tatăl  meu,
pentru că el era același  roman extrem de mândru
care a fost în timpul vieții sale fizice. Cel, care nu era
un aristocrat însemna pentru el mai puțin decât un
câine rătăcit  fără stăpân și  eu,  care eram slab,  în
ceea  ce  privește  trupul  meu,  și,  astfel,  nepotrivit
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pentru  serviciul  militar  pe  care  el  l-a  slăvit  mai
presus de toate, nu am fost preferatul lui. Dar totuși,
eu  a  trebuit  să  fiu  cineva  în  fața  căruia  întregul
popor  a  trebuit  să  tremure,  și,  prin  urmare,  eu
întotdeauna  am  fost  pus  în  Asia,  care  era
întotdeauna înclinată spre rebeliune, cu atribuția de
a acționa împotriva celor fărădelege cu severitatea
extremă a legii, ceea ce Eu însă, ca o ființă umană
mai mult sau mai puțin suferindă, nu am făcut. Căci
eu m-am gândit în mine: "Voi de asemenea, sunteți
ființe  umane  la  fel  ca  mine,  în  ciuda  mândriei
neîngrădite a rudelor mele, și voi sunteți chinuiți din
nou  și  din  nou. Sigur  că  vreau  să  judec  în
conformitate cu dreptatea și  echitatea,  dar  voi  nu
veți fi chinuiți cu severitate tiranică de mine." Și de
aceea am fost mereu iubit de guvernatorul suprem.
[20] Când tatăl era încă un cetățean al acestei lumi
și a venit o dată la Tir, el m-a întrebat cu vocea sa
apăsată,  arogantă  câți  oameni  au  fost  deja
decapitați din cauza jurisdicției mele severe, și cât
de  mulți  au  fost  deja  răstigniți. Și  i-am  răspuns
complet în conformitate cu adevărul: "Nimeni până
în  prezent,  pentru  că  din  fericire  nu  a  existat  un
motiv bine întemeiat pentru aceasta încă."
[21]  Apoi  el  mi-a  zis  cu  ochii,  care  într-adevăr
străluceau de furie: "Tu ai fost, ești și vei rămâne un
nebun prost. Dacă vrei să ții un respect tot mai mare
pentru lege,  tu  tot  trebuie  să dai  un exemplu din
timp  în  timp,  chiar  dacă  nimeni  nu  a  încălcat
legea. Dacă  nu  există  criminali,  trebuie  să  iei  cu
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forța pe primul pe care îl găsești, din mulțime, să îl
acuzi de crimă, să o confirmi prin martori angajați și
apoi  să  îți  faci  treaba ta,  sever  și  necontenit. Prin
asta, tu vei incita un respect adevărat pentru lege
poporului,  și  prin  aceasta  tu  poți  dobândi  o  mare
onoare cu împăratul."
[22] Atunci eu am zis: "Dar noi în secret am primit
de la împărat ordinul de a nu chinui pe cineva cu
severitatea  prea  ascuțită  a  legii  atunci  când  nu
există un motiv suficient pentru aceasta. Un soldat și
comandant poate acționa într-adevăr așa, dar acest
lucru nu poate fi făcut în mod absolut sfera pașnică
a cetățenilor."
[23]  Atunci  tatăl  a  spus  din  nou,  cu  un  zâmbet
disprețuitor: "Tu ai fost, ești și vei rămâne un prost
stupid", s-a întors cu spatele la mine și m-a părăsit
cu o grabă aparentă, și mai târziu eu niciodată nu l-
am  văzut  din  nou. Câțiva  ani  mai  târziu,  eu  am
primit  mesaj  de  la  Roma,  că  el  a  murit. Și  eu  cu
adevărat, nu am putut plânge pentru el.
[24] Așa cum el a fost în timpul vieții sale fizice, așa
el  încă  este  acum,  dar  idolizarea  împăratului  este
mult mai rea.
[25] O, Doamne și Învățătorule al întregii existențe și
al  vieții,  un  astfel  de  suflet  nu  se  va  îmbunătăți
niciodată veșnic? El niciodată nu v-a mai primi o mai
bună  înțelegere  –  și  nici  mulțimea  de  suflete  din
lumea de dincolo, care se conformează la el?"
[26] Cu o față prietenoasă Eu i-am spus: "Prietene,
la Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile, chiar dacă
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acestea  par  pentru  omul  de  pe  acest  Pământ
vreodată atât de imposibile. Cu toate acestea, "cum"
și  "când", tu vei înțelege doar atunci când Spiritul
Meu al iubirii veșnice și al adevărului din sufletul tău
îți va dezvălui aceasta ție personal."
[27]  Romanul  a  fost  mulțumit  cu  aceasta,  și  s-a
gândit mult mai profund la ceea ce el a văzut și ceea
ce Eu am spus.
 

Capitolul 170 Domnul explică situația din
lumea de dincolo

[1] Acum, medicul de la Melita s-a întors spre Mine
cu cuvintele: "Doamne și Învățătorule, din moment
ce noi toți am văzut și auzit exact același lucru, a
fost această apariție,  care a fost permisă de Tine,
într-adevăr complet adevărată și nu o apariție ca de
vis într-o stare trează, așa cum eu am experimentat
în mod repetat cu mai mulți dintre pacienții mei, mai
ales într-un loc unde 5 persoane bolnave cu febră au
văzut, de asemenea, ființe similare în una și aceeași
cameră. Dar ființele pe care ei  le-au văzut  nici  pe
departe nu corespund, pentru că fiecare pacient a
văzut  ființe  total  diferite. Și  eu  le-au  auzit,  de
asemenea, vorbind într-o altă limbă. Și eu am avut
impresia că ființele care au fost observate de către
pacienții  mei  febrili  corespundeau cu cele  dintr-un
vis, care nu este nimic altceva decât un joc gol al
fanteziei puternic crescute, încălzite de sângele care
curge mai rapid prin vene.
[2] Dar, în timpul acestei apariții, care a fost permisă
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de tine pe o zi lumina clară, nici unul dintre noi nu
suferea de febră, și, astfel, de asemenea, nici de o
bătaie rapidă a inimii și nici de o fantezie aprinsă. Și
noi toți am văzut și auzit același lucru, și de aceea
această apariție, după cum s-a menționat deja, pare
într-adevăr să fie adevărată.
[3]  Dar  acum  întrebarea  este:  este  acest  mediu
întunecat și  murdar pe care noi toți  l-am văzut ca
același,  încă  localizat  pe  acest  Pământ  cu  toate
lucrurile  pe care noi  le-am văzut  în  el,  sau a fost
vizibil pentru noi doar ca o imagine care corespunde
unei condiții - mai mult sau mai puțin ca o imagine a
unui vis - bazat pe fantezia nesigură a spiritelor pe
care le-am văzut? Și au fost alte spirite pe care le-
am văzut de asemenea în acest mediu, suflete de
oameni care au o dată au trăit pe acest Pământ, sau
ele, de asemenea, aparțin împărăției fanteziei rele a
spiritelor  pe  care  noi  le-am  văzut  aproape  de
noi? Căci  în  timp  ce  ne  uitam  la  mediul  trist  din
lumea de dincolo, era ciudat că noi, de asemenea,
puteam vedea mediul  de pe acest  Pământ prin el
fără  nici  o  obstrucție. Și,  în  același  timp,  noi  am
văzut de asemenea, tristețea de dincolo foarte clar
din punct în punct. Și,  în cele din urmă întrebarea
vine de la sine: pot spiritele, pe care le-am văzut, să
vadă,  de  asemenea,  Pământul  nostru  sau  numai
lumea fanteziei lor?"
[4] Eu i-am spus: "Spiritele pe care le-ai văzut aici -
și  încă  multe  mii  de  acest  gen  -  dețin  realitatea
perfectă.  Ele  trăiesc  în  acele  castele  și  cetăți,  pe
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care  le-ați  văzut  în  acel  mediu  murdar-
întunecat. Mediul,  toate  castelele  și  cetățile,  cu
colibe  murdare,  corturi,  spirite  sărmane  la  aspect
subordonate și în tabără cu soldații,  nu sunt nimic
altceva decât produsul prost al fanteziei lor rele, în
special mediul și amenajarea acestuia. Căci, dacă vă
puteți imagina 1.000 ca o unitate, atunci sărmanele
spirite pe care le-ați văzut sunt reale, pentru a mia
parte. Deci, în cea mai mare parte ele aparțin sferei
fanteziei rele, înșelătoare a spiritelor pe care le-ați
văzut, și o a mia parte încă, ele încă mai dețin mai
mult  sau  mai  puțin  o  realitate  spirituală
adevărată. Ca și  pe Pământ, umbra ta aparține de
asemenea  realității  tale  reale. Deși  o  umbră  în
abstract  cu  siguranță,  nu  este  ceva  existent  cu
adevărat, dar totuși, nu ar fi acolo, dacă voi înșivă nu
ați fost acolo mai întâi.
[5] Spiritele sărmane pe care le-ați văzut sunt în cea
mai  mare  parte,  de  asemenea,  deja  în  lumea  de
dincolo,  dar  parțial  trăiesc  încă  fizic  pe  acest
Pământ. Cu toate acestea, spiritele reale, pe care le-
ați văzut, împreună cu semenii lor, plini de iubire de
sine, mândrie și  poftă de putere, au fost în timpul
vieții lor pământești conducători în contact cu multe
mii  de  oameni  în  subordine. Și  din  cauza  asta,
imaginile  lor  -  sau  într-un  anumit  fel  imaginile
umbrei  lor  -  au  rămas  într-o  formă  slăbită  în
conștiința sufletului lor.
[6]  Spiritele  rele  pe  care le-ai  văzut,  împreună cu
încă mulți alții care sunt complet similare cu ele, cu
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greu  dețin  cea  mai  mică  scânteie  de  lumină  a
adevărului  deplin  în  ele,  și,  prin  urmare,  nu  pot
vedea  sau  percepe  nimic  din  ceea  ce  este  cu
adevărat în afara lor. La fel ca atunci când cineva
care  este  profund  adormit  nu  poate  vedea  sau
percepe nimic din ceea ce este în realitate în jurul
lui. Acesta  este  motivul  pentru  care  ei  pot  vedea
numai în lumina lor interioară, înșelătoare extrem de
slabă ceea ce este creat de fantezia lor - ieșind din
reaua  iubire  de  sine  -  și  acest  lucru  cu  ajutorul
amintirilor care se păstrează în conștiința lor.
[7] Ceea ce ei au creat poate fi văzut de orice spirit
desăvârșit. Și  dacă  un  astfel  de  spirit  perfecționat
din când în când cu voia și viziunea lui din voia și
lumina Mea, vine într-un anumit fel aproape de astfel
de grupuri rele, sau le va acorda lor o atenție, atunci
el va ști, prin intermediul mediului aparent înșelător,
care este imediat și în întregime vizibil pentru el, de
ce natură, sun efectiv cu adevărat spiritele unui grup
și  ce  caracter  au. Și  astfel,  spiritelor  rele  le  este
imposibil  să  acopere  sau  să  ascundă  răutatea  lor
interioară înaintea ochilor spiritelor perfecționate.
[8] Aici, în această lume, un lup se poate arăta în
haine de oaie, dar în lumea cealaltă aceasta îi va fi
proclamat, lui cu voce tare și în mod deschis de pe
acoperișuri,  ceea  ce  el  gândește,  vrea  și  face  în
partea cea mai interioară a casei lui.
[9]  Și,  din  moment  ce  fiecare  spirit  perfecționat
poate face aceasta, el poate - datorită înțelepciunii și
puterii  sale  -  să  confrunte  în  mod  eficient,  cu
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mijloacele  cele  mai  potrivite,  tot  răul  care  a  fost
planificat.
[10] În funcție de puterea relei lor dragoste de sine,
un astfel  de  grup,  adesea se  scufundă în  cel  mai
adânc pământ al împărăției răului, și foarte mult se
distrug ei  înșiși  și  ca și  cum s-ar  duce ei  înșiși  la
ruină. Numai după aceea, este o mică posibilitate ca
treptat, din ce în ce mai ascendent din nou să iasă la
lumina adevărului.
[11] Și aceasta este, de asemenea, ceea ce se va
întâmpla  cu  spiritele  pe  care  le-ai  văzut. Cu  toate
acestea, în cazul în care există unii dintre ei care vor
începe să  vadă inutilitatea strădaniilor  lor  prin  tot
felul de apariții corespunzătoare, care sunt permise
de Mine, atunci ei de asemenea, vor urca mai ușor la
lumina adevărului."
[12]  Acum,  medicul M-a  întrebat  mai  departe:
"Doamne și Învățătorule, cum este posibil ca, de fapt
astfel  de  spirite  rele  să  distrugă  foarte  mult  ele
însele și să se aducă la ruina?"
[13]  Eu i-am spus: "La fel cum în decursul timpului
când  toată  materia  se  va  autodistruge,  va  aduce
forma sa exterioară  vizibilă  la  ruină și  apoi  se  va
întoarce la adevăratul său element inițială.
[14] Pentru aceste spirite, ceea ce a fost creat de
fantezia lor, rea este o, realitate materială fermă. Și
ceea ce pare a fi va rămâne atât timp cât amintirea
spiritului, și fantezia care vine din aceasta, nu vor fi
distruse  și  deteriorate  de  patimile  în  continuă
creștere. În  cazul  în  care  acest  lucru  se  întâmplă,
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atunci  lumea  lui,  cu  toate  castelele,  cetățile  și
comorile, de asemenea, vor dispărea imediat.
[15] Aceasta poate fi comparată cu cineva care are o
comoară  ce  este  prețioasă  mai  presus  de  toate
pentru el, și a îngropat-o într-un anumit loc, pe care
el l-a ținut minte bine, dar pentru că el este tot mai
împovărat  de griji  că această comoară ar  putea fi
descoperită  de  altcineva,  el  cade  treptat  într-o
confuzie spirituală în continuă creștere. Memoria lui
devine  din  ce  în  ce  mai  slabă,  și,  de  asemenea,
amintirea lui și fantezia lui. El în plus, cade într-un fel
de febră a creierului, care ia în timp toată memoria
sa și întreaga sa amintire, în așa fel încât el nu mai
este capabil să-și amintească comoara lui pe care el
atât de sincer și atât de bine a ascuns-o. Acum ce
înseamnă  totuși  comoara  pentru  el? Unde  s-a
dus? Iată a dispărut din existența sa. Și aceasta este
ceea ce se întâmplă cu aceste spirite cu lumea lor.
[16]  După  cum  omul  pierde  de  fapt  totul,  cu
pierderea  memoriei  și  amintirii  sale  -  chiar  dacă
acestea încă mai există ca atare - tot așa un spirit va
pierde tot ceea ce fantezia sa a creat din amintirea
lui,  care  a  rămas  în  conștiința  lui. Și  un  astfel  de
spirit  va  fi  apoi  extrem de sărac  și  abandonat  de
toate.
[17] Apoi, numai în aceste condiții, este posibil ca un
astfel de spirit înțelept să se apropie de el în modul
cel mai potrivit. Și el îi va arăta lui și îl va face să
înțeleagă ceea ce este inutil, și, de asemenea rău și
răul care a venit cu propria lui voință, și să-l aducă,
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neobservat și treptat, să meargă pe calea luminii.
[18] Dar la fel de repede cum tu, prietenul Meu, îți
imaginezi  acum, astfel  de spirite  nu vor  ajunge la
lumina deplină. Pentru că imediat ce ajung la acest
tip de conștiință liberă, astfel încât el își va aminti
mai  multe  lucruri,  vechea  lui  fantezie  va  veni  din
nou. Și cu aceasta, el în curând va crea din nou o
lume  pentru  sine,  care  corespunde  cu  vechea  lui
dragoste,  și  el  este  mulțumit  cu  aceasta. Deci,  el
trebuie are să își piardă din nou paradisul său auto-
creat și să înțeleagă irealitatea acestuia, după care
el a poate fi din nou pus pe un nivel mai ridicat de
lumină.
[19] Acest lucru se întâmplă de multe ori cu multe
spiritele pe care le-ai văzut aici. Pentru ca o iubire
greșită -  care,  în ciuda tuturor  lucrurilor  care sunt
greșite în ea, este singurul lucru care aduce auto-
conștientizarea vieții unui spirit - nu poate fi atât de
ușor  și  rapid  transformată  într-o  dragoste  reală,
adevărata  dragoste  prin  modul  necesar  al  voinței
libere, după cum îți imaginezi tu."
 

 Capitolul 171 Îndrumarea sufletelor umane
spre desăvârșire

[1] Acum tu gândești: "Da, dar, înțelepciunea divină
și atotputernicia ar trebui să fie foarte bine capabile
să facă acest lucru. "Dar Eu îți spun ție: dacă Eu aș fi
dorit  aceasta,  atunci,  de  asemenea,  nu  ar  fi  fost
necesar pentru Mine să vină vreodată Eu Însumi în
trup ca un Fiu al Omului pe acest pământ și ca un

~ 790 ~



Învățător  să  vă  învăț  pe  voi  oamenii,  și,  de
asemenea,  nu  ar  fi  fost  necesar  la  începutul
vremurilor să trezesc tot felul de oameni înțelepți și
profeți pentru voi.
[2] Căci, dacă, numai prin atotputernicia Mea, voi ați
fi putut fi transformați în copii care sunt ca Mine în
toate, atunci Eu cu siguranță aș fi făcut aceasta. Dar
din  moment  ce  voi  niciodată  nu  ați  putea  fi
transformați  vreodată  în  copii  liberi,  independenți,
care  să  fie  ca  Mine  în  toate  și  să  fiți  ținuți  în
permanență  în  legătura  strânsă  a  îndrumării
atotputerniciei Mele, ci ați fi rămas întotdeauna la fel
ca toate celelalte ființele materiale, cum ar fi argila,
aerul, apa, pietrele, metalele, plantele și tot felul de
animale, aceasta trebuie să fie așa cum este, și nu
altfel, ceea ce eu, ca Creator al tuturor lucrurilor și
ființelor pot, desigur, vedea cel mai clar. Pentru că -
înțelege foarte bine acest lucru - crearea de zei este
ceva destul de diferit decât crearea sorilor, lumilor și
a tuturor celorlalte ființe din întregul spațiu nesfârșit
al  creației. Ai  înțeles  destul  de  bine  acest  lucru
acum?
[3]  Acesta  este  motivul  pentru  care  omul  vine  în
această lume în întregime, fără nici o cunoaștere și
știință, și el trebuie să fie învățat în toate, în timp ce
animalele aduc deja tot ce au nevoie în lume, pentru
a-și menține viața lor.
[4] Atunci când omul vine în această lume, el este, în
ceea ce se privește sufletul său, complet separat de
atotputernicia  lui  Dumnezeu,  și  în  fiecare  aspect
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acesta trebuie să se bazeze pe propria sa voință și
pe  cunoștințele  sale. Numai  atunci  când  el  ajunge
să-L  cunoască  pe  Dumnezeu  prin  educația  de  la
părinți și alți învățători înțelepți, atunci când el se va
întoarce la El cu încredere și îi va cere Lui ajutor și
asistență,  începe  de  asemenea,  din  partea  lui
Dumnezeu, afluxul prin toate cerurile. Apoi, sufletul
omului va trece într-o cunoaștere tot mai mare, și
din  faptul  acesta,  la  o iubire  tot  mai  mare pentru
Dumnezeu. El  face  propria  sa  voință  subordonată
celei a lui Dumnezeu și se unește în acest mod cu
Spiritul lui Dumnezeu. Astfel, el va deveni treptat, la
fel de perfect în și prin Spiritul lui Dumnezeu, din El
ca  Spiritul  divin  în  sine,  și  va  rămâne  cu  toate
acestea va rămâne complet liber și independent, în
toate,  așa  cum  Dumnezeu,  ca  atare,  este  veșnic
perfect liber și independent.
[5] Acum, cu voi cu iluminarea voastră, mai degrabă
lumească iluminat gândiți:  "Dar când fiecare suflet
perfecționat  va  deveni  într-un anumit  fel  la  fel  de
perfect  ca și  Mine Însumi,  nu poate acest  lucru în
timp duce la un fel de război al zeilor, și cine va fi în
cele din urmă victorios?"
[6]  Iată,  acest  lucru  poate  fi  imaginat  cu  oameni
pământești care sunt needucați și de multe ori încă
foarte  afectați,  de  toate  tipurile  de  dragoste
înșelătoare pentru lume și  dragoste de sine,  și  de
asemenea, aceasta ar fi  foarte posibil  – după cum
istoria  lumească  dovedește  foarte  clar  -  dar  în
adevărata Împărăție a lui Dumnezeu, acest lucru nu
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este imaginabil și nu este posibil, de loc. Căci cum ar
putea  veni  cineva  într-o  luptă  cu  adevărul  etern
inițial din Dumnezeu atunci când el însuși se află în
adevărul  perfect  al  lui  Dumnezeu,  și  înțelege  că
nimic nu este posibil fără acesta?
[7] Căci, dacă ar fi posibil ca, de exemplu, un spirit
înger  să  vină  într-o  luptă  cu  un  adevăr  inițial
dumnezeiesc -, deoarece aceasta constituie ființa sa
-  atunci  el  nu  s-ar  lupta  și  bate  prin  urmare,  cu
Dumnezeu, ci numai cu el însuși, și, astfel, nu ar face
rău nimănui decât lui însuși
[8]  Ați  experimentat  vreodată  pe  Pământ  ca,  de
exemplu  2  persoane  care  sunt  bine  informate  în
aritmetică,  să  lupte  unul  împotriva  celuilalt,
deoarece în conformitate cu sistemul aritmetic, care
este  acceptat  în  întreaga  lume,  2  unități  complet
egale cu din nou 2 unități complet egale duce la un
total de 4 unități? Iată, toți oamenii, care pot socoti
într-un  fel,  sunt  de  acord  în  totalitate  cu  faptul
acesta, și cu o perspectivă oarecum clară nu se vor
certa cu siguranță și luptă cu privire la faptul acesta,
pentru  că  de  asemenea,  de  dragul  propriului  lor
avantaj  ei  trebuie  să  recunoască  faptul  că  acest
adevăr aritmetic este valabil peste tot și de fiecare
dată.
[9]  Acesta  este,  de  asemenea,  cazul  cu  toate
sufletele  desăvârșite  din  Împărăția  lui
Dumnezeu. Acestea toate sunt pătrunse cu unul  și
același  adevăr,  pentru  că  vine  ca  o  lumină  din
dragostea lor pentru Dumnezeu și aproapele.
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[10]  Atât  timp  cât  oamenii  se  pot  certa,  lupta  și
război  între  ei,  aceștia  sunt  încă  departe  de
Împărăția lui Dumnezeu. Și ei nu vor intra în aceasta
înainte de a fi crescut neschimbat în toată răbdarea,
smerenia,  umilința  și  iubirea  adevărată  de
aproape. Dar, odată ce ei sunt așa, și astfel, în sine
vor  veni  la  adevărul  din  Dumnezeu,  atunci  toată
cearta,  lupta  și  războiul  se  vor  termina  pentru
totdeauna, și războiul vostru al zeilor niciodată nu se
poate întâmpla veșnic. Ați înțeles aceasta?"
 

Capitolul 172 Domnul îl cheamă Rafael să
explice existența Împărăției lui Dumnezeu

[1] Doctorul  a  spus: "Doamne  și  Învățătorule,
acum  totul  este  clar  pentru  mine,  și  noi  îți
mulțumim,  în  primul  rând  pentru  că  ai  descoperit
atât de clar lumea spiritelor pentru noi, și noi știm
acum modul  în  care  în  continuare  viața  sufletelor
oamenilor cu o atitudine lumească va lua formă și
trebuie să ia formă în lumea mare de dincolo. Și în al
doilea  rând  noi  îți  mulțumim,  Doamne  și
Învățătorule,  pentru  explicațiile  Tale  despre  starea
spiritelor desăvârșite în Împărăția lui Dumnezeu.
[2] Ar fi, desigur, de dorit să avem o privire în natura
Împărăției  lui  Dumnezeu și  să vedem locuitorii  săi
care  sunt  deja  binecuvântați. Dar  din  moment  ce
mila și dragostea Ta a explicat aceasta cu cuvinte
atât  de  clare  încât  aproape  că  noi  puteam pur  și
simplu  vedea  aceasta  cu  ochii  noștri,  eu  aș
considera prea îndrăzneț să doresc de la Tine să ne
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arăți,  de asemenea, lumea spiritelor binecuvântate
din lumea de dincolo. Și de aceea, Îți mulțumim încă
o dată pentru mila Ta mare pe care ne-ai dat-o nouă
din belșug."
[3]  Eu am  spus: "Da,  prietenul  Meu,  să  vă  arăt
natura  Împărăției  lui  Dumnezeu,  în  care  se  află
nenumăratele  spirite  binecuvântate  de  deja  lungi
vremuri și eternități care sunt de neimaginat pentru
voi, nu este încă posibil pentru nici unul dintre voi.
Nu  până  când  Regatul  lui  Dumnezeu  nu  va  fi
complet dezvoltat și nu va deveni un adevăr vizibil al
luminii din voi.
[4] Cu toate acestea, când Regatul lui Dumnezeu va
lua forma în voi înșivă, venind la activitate deplină în
conformitate  cu  voia  Mea,  care  v-a  fost  revelată
vouă, atunci voi de asemenea, îl veți vedea și veți
experimenta deosebita  plăcere  a  acestuia. Dar  din
moment ce voi toți  v-ați  hotărât să faceți  complet
voia  Mea  -  cu  excepția  aceluia  de  care  Eu  v-am
avertizat  de  multe  ori  și  care  nu  poate  încă  să
renunțe  la  lăcomia  lui  –  Eu  voi  chema  un  înger
binecuvântat aici,  care este perfecționat deja de o
lungă  perioadă  de  timp. Apoi,  el  vă  va  explica  în
continuare despre natura Împărăției lui Dumnezeu."
[5] Apoi Eu am chemat cu voce tare: "Rafael, vin-o și
slujește-Mi Mie și fraților tăi!"
[6]  Eu  abia  am spus  aceasta  când  Rafael a  stat
înaintea Mea cu o față serioasă și prietenoasă, care
era cu adevărat strălucitoare cu o totală frumusețe
cerească, și el a spus: "Domnul meu și Dumnezeul
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meu.  Voința  Ta  este  existența  Mea,  viața  mea
veșnică și înțelepciunea mea și puterea. Permite ca
acești frați să vadă voia Ta ca Împărăția Ta în mine."
[7] Când mai ales grecii și romanul nostru l-au văzut
pe  Raphael,  ei  au  fost  într-adevăr  fără  grai,  și  în
inima lor,  ei  au fost  extrem de surprinși  de forma
extrem de minunată a îngerului. Mai mult decât atât,
discursul său scurt cu Mine, plin de spirit, adevăr și
viață, a făcut o impresie atât de adâncă în mintea lor
că ei într-adevăr nu știau ce aveau de a făcut acum
cu acest spirit înger desăvârșit.
[8] De asemenea, hangiul din Jesaira care era încă
prezent, comandantul de navă și liderul cunoscutului
sat de pescari au fost extrem de surprinși de apariția
foarte bruscă a lui Raphael, și de asemenea, ei nu au
știut ce aveau de făcut cu și despre el și într-un timp
surprinzător  de  scurt. Pentru  că  în  primul  rând,
apariția sa foarte bruscă i-a surprins, și în al doilea
rând și frumusețea lui era ieșită din înălțimea cerului
mai presus de orice noțiune și imaginație pe care ei
au avut-o vreodată despre cea mai mare frumusețe
a formei umane.
[9]  Aceștia toți  nu-și  puteau lua ochii  de la el,  iar
medicul și-a  spus el:  "Nu,  nu,  acest  lucru în sine
este  deja  o  fericire  prea  mare  în  Împărăția  lui
Dumnezeu. Pentru că privind la o atât de extrem de
frumoasă, perfectă formă umană, 1.000 ani ar trece
la fel de rapid ca un moment trecător pentru orice
ființă umană."
[10] Și mai mulți dintre ei au gândit la fel.
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[11]  După  ce  au  fost  uimiți  pentru  ceva  timp,
doctorul  nostru a  prins  curaj  din  nou  și  a  zis:
"Doamne, Doamne și Învățătorule, ar fi  bine să fie
aici pentru eternitate, și eu pentru mine însumi nu
mi-aș  dori  niciodată vreo fericire  încă mai  mare a
vieții.  Dar  din  moment  ce  Tu,  prin  dragostea  Ta
nesfârșit de mare și mila Ta, ai făcut să apară acest
spirit, ca atare, deja cu totul desăvârșit, ca și cum ar
fi fost aprins de dragoste pentru noi, și din moment
ce  el  a  vorbit  cu  voce  tare,  în  mijlocul  nostru,  al
tuturor,  aș  dori,  dacă  este  posibil  și  admisibil,  să
vorbesc  cu  el  despre  natura  Împărăției  lui
Dumnezeu."
[12]  Eu am spus: "Acesta este motivul pentru care
Eu l-am chemat. Puteți vorbi cu el acum ca și cu unul
din tovarășii tăi. Mergi la el și vorbește cu el."
 
Capitolul 173 Natura Împărăției lui Dumnezeu 
[1]  Apoi,  medicul  nostru  a  mers  foarte  prudent  la
Rafael, care era între timp în discuție cu Kisjona și
Philopold despre câteva lucruri în ceea ce privește
viitorul apropiat, s-a înclinat adânc în fața lui și i-a
spus:  "Tu  care  ești  un  înalt  spirit  din  Ceruri,  și
binecuvântat prieten al Celui care este acum printre
noi,  ca  o  ființă  umană  care  Și-a  asumat  carne  și
sânge,  și  care  mărturisește  despre  Sine  prin
cuvintele  Sale  și  prin  faptele  sale  că  inițialul,
veșnicul, extrem de înțeleptul și atotputernicul Spirit
al unicului și singurului Dumnezeu trăiește în El, ai
dori  să-mi  spui  ceva  despre  natura  Împărăției  lui
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Dumnezeu,  în  așa  fel  încât  să  fie  ușor  de  înțeles
pentru mine, o ființă umană încă imperfectă."
[2]  Rafael a spus: "Da, prietene, tu nu trebuie să
stai atât de timid în fața mea, pentru că atunci eu nu
îți pot dezvălui prea multe despre natura Împărăției
lui Dumnezeu. Pentru ca un suflet care este timid nu
este  de  fapt  capabil  să  absoarbă  adevăruri  mai
profunde în el, nici nu poate să le înțeleagă în mod
clar în beneficiul Spiritului său divin care ar trebui să
devină treaz în el. Așa că ia curaj și consideră-mă ca
fratele  tău  care  a  purtat,  de  asemenea,  carnea
acestei lumi înainte. Atunci noi vom putea vorbi cu
ușurință unul cu altul."
[3] După aceste câteva cuvinte, medicul a prins mai
mult  curaj  și  i-a  spus  lui  Rafael:  "Iată,  acum sunt
deja  mai  curajos  decât  înainte,  când  apariția  ta
bruscă la chemarea Domnului m-a surprins mult. Și
acum eu sunt gata să aud o explicație corectă de la
tine  despre  ceea  ce  este  de  fapt  Împărăția  lui
Dumnezeu. Vă rog să îmi spui,  spirit  înalt și  foarte
binecuvântat din Cerurile lui Domnului."
[4] Apoi Rafael a spus: "Atunci ascultă, dragul meu
prieten și frate, în numele și iubirea Domnului. Pe de
o parte tu ești, un medic din Melita, care este acum
vindecat, un om cu adevărat înțelept, pentru că în
stațiunea de cură, atunci când Domnul te-a vindecat
la cererea ta, tu ai fost primul care L-ai recunoscut
cel  mai  corect  ca  unicul  și  singurul  Dumnezeu
adevărat,  și  acum credința ta este atât  de fermă,
pătrunzând întreaga ta ființă, că nici o apariție din
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lume, nu te-ar putea lua de la ea, iar acest lucru este
în onoarea sufletului și inimii tale. Dar, din moment
ce tu ai recunoscut adevărul cel mai important și cel
mai mare al vieții atât de repede, în lumina fostului
tău  întuneric  păgân,  aceasta  este  acum  oarecum
ciudat că tu nu ai recunoscut mai devreme și mai
ușor natura Împărăției  lui  Dumnezeu  decât tu L-ai
recunoscut pe Domnul din lucrările Sale, fără să-L fi
văzut înainte, nici să fi vorbit cu El.
[5] Pentru că, de departe, nu faptul că tu ai  auzit
despre  un  Om  excepțional  din  Nazaret,  care  era
acum aici, și care a fost în măsură - cum se spune -
să te vindece în mod miraculos ca pe mulți alții, a
fost  ceea  ce  ți-a  dat  convingerea  că  era  Domnul
Însuși, cel care era în spatele acestui lucru, ci a fost
spiritul tău cel care ți-a dezvăluit cel mai mare și cel
mai sfânt adevăr dintre toate adevărurile.
[6] Dar unde este spiritul tău acum, care ar trebui
să-ți  spună:  "Cum  poți  să  întrebi  acum  ce  este
Împărăția  lui  Dumnezeu? De  ce  nu  poți  vedea
pădurea dintre copaci? Nu este natura Împărăției lui
Dumnezeu,  în  primul  rând,  foarte  clar  acolo  unde
Domnul Însuși este prezent și activ personal?"
[7] Când tu vei fi adoptat complet voia lui Dumnezeu
și  vei  fi  complet  pătruns de Spiritul  Său,  atunci  la
lumina  zilei,  tu  vei  putea  vedea  în  Împărăția  lui
Dumnezeu din tine, ceea ce tu acum doar vag poți
vedea cu ochii trupului tău.
[8] Privește, și înțelege, tot ce vezi acum în întreaga
lume, reprezintă natura Împărăției lui Dumnezeu. Tu

~ 799 ~



nu ar trebui să gândești că Împărăția lui Dumnezeu
este  situată  într-un  loc  sau  în  altul. Împărăția  lui
Dumnezeu este pretutindeni în întregul infinit etern,
și  omul  care  își  dă  seama  de  acesta  din  Spiritul
Domnului,  are  Împărăția  lui  Dumnezeu în  el,  și  el
este peste tot în Împărăția lui Dumnezeu și în natura
deplină a acestuia, indiferent unde el este, stă sau e
activ, sau dacă el încă este activ în trupul său sau în
sufletul său curat ca o ființă spirituală.
[9] Tu încă ești în trupul tău acum, și eu sunt în ființa
mea pură ca o persoană spirituală, și noi amândoi ne
aflăm în unul și același adevărat Regat existent al lui
Dumnezeu. Diferență  foarte  mică  este  doar  că  eu
sunt totdeauna perfect și în mod clar conștient de
acesta în mine, iar tu încă imperfect, și acesta este
motivul pentru care tu încă nu-ți poți vedea frații și
surorile, care sunt binecuvântați și pur spirituali de
deja o lungă perioadă de timp, cu excepția unui vis
clar. Cu toate acestea, atunci când tu vei fi încă și
mai perfect decât acum, aceștia nu vor fi ascunși de
ochii tăi.
[10]  Faptul  că  tu  mă  poți  vedea  acum,  este,  de
asemenea, pentru că spiritul tău este deja atât de
mult trezit încât de la distanță acesta a recunoscut
în  Isus  Dumnezeul-Om  din  Nazaret  pe  singurul,
adevăratul, veșnicul Spirit al lui Dumnezeu. Și că în
caz contrar nu ar fi atât de ușor pentru tine să mă
vezi și să vorbească cu mine. Ai înțeles acum ce este
de fapt Împărăția lui Dumnezeu?"
[11]  Medicul a fost complet uimit de înțelepciunea
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clară  a  lui  Rafael,  și  a  zis:  "O,  prieten  minunat,
nemuritor și frate. Tu ai luat acum legătura teribilă
de la ochii mei. De fapt, omul vede întotdeauna cel
mai  puțin  ceea  ce  este  pus  chiar  în  fața  ochilor
săi. Eu am căutat cu adevărat ceea ce am avut în
mâna mea. Eu îți mulțumesc pentru lumina pe care
mi-ai dat-o. Lasă-mă să mă gândesc acum pentru o
vreme  la  aceasta. Apoi,  vom  continua  această
discuție."
[12] Rafael a spus: "Poți face asta. Atunci, acesta va
fi complet clar în sufletul tău."
 

Capitolul 174 Natura lui Rafael 
[1] Apoi medicul s-a să dus la tovarășii săi și a vorbit
cu ei într-un mod foarte înțelept cu privire la ceea ce
a  auzit  de  la  Rafael  despre  existența  și  natura
Împărăției lui Dumnezeu.
[2] Raphael a vorbit din nou cu Kisjona și Philopold
despre  condițiile  viitoare  ale  Împărăției  lui
Dumnezeu  pe  acest  pământ  și,  de  asemenea,  cu
privire la motivele pentru care se permit.
[3]  Și  Eu eram fost  într-o conversație  cu romanul,
care nu putea înțelege apariția bruscă a lui Raphael,
și  la început el aproape a gândit în el că era zeul
păgân  Apollo,  dar  Eu  l-am  descurajat  repede  din
această iluzie.
[4]  Atunci,  de  asemenea,  Romanul  a  vrut  să
vorbească cu Rafael,  dar el  nu a vrut  să perturbe
conversația celor 2 prieteni anterior menționați.
[5] Atunci când medicul și-a încheiat conversația sa
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extinsă  cu  însoțitorii  săi  despre  ceea  ce  i-a  spus
Raphael, el a luat din nou curaj, s-a dus la Rafael și i-
a cerut o iluminare suplimentară a sufletului său.
[6]  Rafael i-a zis: "Da, dragul meu prieten și frate,
acest lucru nu îți  poate fi  dat la în același mod în
care cineva luminează o cameră pe timp de noapte
cu aprinderea lămpii și apoi o lasă să strălucească
pentru toți cei care stau în acea cameră. Atât timp
cât lumina aprinsă arde, camera va fi cu siguranța
iluminată, dar de îndată ce nu mai este ulei, camera
va fi întunecată din nou. Cu toate acestea, în cazul în
care camera nu trebuie să mai  devină întunecată,
atunci este nevoie de mult decât a aprinde doar o
singură lampă, umplut cu un puțin ulei.
[7]  În  camere  aceasta  este  o  problemă  dificilă,
pentru că vremurile în care anumiți oameni înțelepți
dintre  oameni  știau  arta  de  a  face  un  foc  veșnic,
care  nu  s-ar  stinge  niciodată,  au  trecut. Și,  prin
urmare, în aceste vremuri,  camerele pot fi  în mod
constant  iluminate  pe  timp  de  noapte,  doar  prin
umplerea  lămpilor  în  interior  cu  ulei  atât  de  mult
încât fiecare lampă să aibă hrană suficientă pentru
toată noaptea, și pentru aceasta, un calcul inteligent
este  necesar,  care  se  bazează  pe  experiență. Și
acesta  este  modul  în  care  un  om inteligent,  care
este preocupat de mântuirea sufletului său, în acest
timp întunecat, al nopții trebuie să își asigure, mult
ulei  spiritual,  astfel  încât  acesta  să  îi  fie  suficient
până  la  zorii  zilei  sale  zile  spirituale  interioare  a
adevărului,  a  vieții  veșnice,  care  este  lumina
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străveche, eternă în om, care nu va arde. Și în acest
mod  el  va  avea  întotdeauna  suficientă  lumină  în
această cameră a vieții sale pământești.
[8]  Uleiul  spiritual  constă  în  primul  rând  cuvântul
Domnului, și din acesta, din faptele bune ale iubirii în
conformitate  cu  cuvântul  și  voința  Domnului.  Cel
care este bogat aprovizionat cu acest ulei este deja
în Regatul  real  a lui  Dumnezeu și  niciodată nu va
mai  trebui  să  treacă  printr-o  noapte  a  vieții  în
sufletul său.
[9]  Lumina  acestei,  în  întregime  lămpi  a  vieții  în
viața sa pământească este o credință vie completă,
care  luminează  lucrurile  Împărăției  lui  Dumnezeu
mai  mult  decât  suficient  pentru  el. Cel  care
perseverează  în  acea  lumină  și  care  nu  mai  este
preocupat  de lucrurile  acestei  lumi  decât  cât  este
necesar pentru viața lui fizică, va veni mai devreme
la lumina vieții veșnice în el însuși, și în acest mod,
de asemenea, deja de această parte, la realul Regat
al lui Dumnezeu prezent in mod clar, și la puterea și
tăria Sa. Pentru că cel, care este una cu voința lui
Dumnezeu  Domnului,  este,  de  asemenea,  una  cu
înțelepciunea  Lui  perfectă-veșnică,  cu  libertatea,
independența, puterea și tăria, și este, prin urmare,
de asemenea, pentru totdeauna un adevărat copil al
lui Dumnezeu.
[10] Uite, eu sunt un astfel de copil al lui Dumnezeu.
Dar eu nu am devenit așa în lumea pură a spiritelor,
ci încă din timpul vieții mele pământești. Și, de fapt,
în  așa  fel  încât  puterea  Spiritului  divin  din  mine

~ 803 ~



putea face tot ceea ce poate face acum.
[11] Deci, în ceea ce privește trupul meu eu nu am
murit ca toți oamenii acum, ci puterea Duhului divin
din mine dizolvat brusc trupul meu atât de complet
încât nici măcar ceva de dimensiunea unei particule
solare  nu  a  fost  lăsat  în  urmă  pe  acest  Pământ.
Întregul meu trup a devenit îmbrăcăminte veșnică,
indestructibilă, și de aceea mă puteți vedea acum cu
trupul, sufletul și spiritul.
[12] Dacă acest lucru este dificil pentru tine să crezi,
atunci atinge-mă. Apoi, vei simți că eu sunt un om
cu carne și oase, aceasta atât timp cât vreau eu. Iar
dacă eu vreau să schimb totul în purul spiritual, voi
mă veți vedea ca acum, dar nu cu ochii de carne, ci
cu  ochii  sufletului  vostru,  pe  care  eu  vi-i  pot
deschide  vouă  atunci  când și  atât  timp cât  vreau
eu. Doar apropie-te și atinge-mă, căci, de asemenea,
această experiență este parte din aceasta, dacă eu
vreau să luminez mai mult pentru tine și mai precis
și mai puternic natura Împărăției lui Dumnezeu "
 

Capitolul 175 Medicul nu găsește nici o
explicație pentru natura lui Rafael 

[1] La aceasta,  medicul a venit foarte aproape de
Rafael  și  a  simțit  mâinile  lui.  Când  a  terminat  cu
aceasta, el a spus: "Da, frumos, și cu siguranță de
asemenea, binecuvântat prieten, exteriorul tău este
fără îndoială de natură spirituală, datorită delicateței
de nedescris și a corectitudinii pielii  trupului tău și
hainele eterice împăturite pe tine proclamă tare că
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un astfel de lucru nu a fost niciodată experimentat
sau a văzut de către om. Dar brațele tale ferme și
puternice, pe care eu le-am simțit acum nu au nimic
spiritual,  ca atare,  și  arată că, în afară de tăria și
puterea  ta  spirituală,  tu  de  asemenea  ai  putea
concura  cu  mai  mulți  luptători  datorită  tăriei  și
solidității  naturale  a  mușchilor  tăi. Și  cu  toate
acestea, tu ești un spirit complet pur. Cum poate fi
aceasta înțeles?"
[2] Rafael a spus: "Doar fi puțin mai mult răbdător,
atunci  vei  realiza  și  înțelege  mai  clar.  Acum  mai
atinge-mă  încă  o  dată,  și  convinge-te  dacă  mai
există ceva fizic pe mine, și  fă-ți  apoi o părere cu
claritatea minții tale și cu puterea rațiunii tale."
[3] Atunci doctorul a atins mâinile lui Rafael încă o
dată. Cu  toate  acestea,  atunci  când  le-a  luat  cu
degetele sale cu putere bărbătească, el a simțit doar
aerul,  pentru că degetele au venit nestingherite în
palma lui și nu a simțit nimic fizic între ele. Și totuși,
doctorul l-a văzut pe Rafael stând în fața lui la fel ca
înainte, dar, desigur, mai mult cu ochii sufletului său
decât cu cei ai trupului său. După ce a experimentat
de asemenea aceasta, el a fost jenat și nu știa ce să
spună despre aceasta.
[4] Numai după ce s-a gândit profund la aceasta, el a
spus - nu atât de mult pentru Raphael, ci mai mult
pentru  a  sine  (medicul): "Acest  lucru  arată  ca
existent  și  inexistent.  O  dată,  un  organism foarte
ferm,  și  acum,  deși  încă aceeași  formă,  dar  nimic
dintr-o  ființă  tangibilă. Cum poate  înțelege  mintea
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umană aceasta, și cum poate chiar cel mai ascuțit
intelect  uman să evalueze aceasta? Aici,  mintea și
rațiunea  mea  sunt  într-adevăr  neclintite. O  mare
prieten minunat și binecuvântat, tu ar trebui să-mi
explici aceasta mie, în caz contrar acesta va fi chiar
mai dificil pentru noi, grecii să înțelegem mai clar și
mai bine în ce constă Împărăția lui Dumnezeu.
[5] Tu ești aici, pentru că eu te pot vedea, și pot auzi
vocea ta clară,  și  totuși,  în conformitate cu simțul
mâinii mele tu nu ești aici, deloc. Dar chiar dacă eu
te pot vedea acum mai mult cu ochii sufletului meu
decât cu cei ai trupului meu, eu te-am atins a doua
oară, cu mâinile mele fizice la fel ca prima dată când
eu am putut vedea foarte bine trupul tău. Cum poate
fi  aceasta? Sau  poate  că  eu  te-am  atins  doar  cu
mâinile sufletului meu, la fel ca într-un vis, care este
fizic  poate  la  fel  de  ireal  cum  este  psihicul  sau
spiritul pentru fizic? Dar dacă acest lucru este așa,
este dificil pentru mintea umană să descopere ceva
cu adevărat existent în lumea materială a trupurilor,
precum și în cea a spiritelor, pentru că prima nu are
nici  o  valoare  pentru  cea  de  a  doua,  și  invers  la
fel. Și totuși, pentru simțul văzului și auzului acestea
stau una în fața celeilalte ca ceva existent.
[6]  Cum  se  poate  aceasta? Cine  poate  înțelege
acesta? Tu ești ceva care există, dar, în același timp,
pentru  simțul  meu  tactil,  nu  exiști  deloc. Și  eu
trebuie să fiu la fel din punctul tău de vedere. Și așa
noi  amândoi  suntem  vizibil  și  auzibil  drept  ceva
existent,  și  cu  toate  acestea,  în  ceea  ce  privește
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simțul  vieții,  inexistenți în  totalitate.  Ce  este
aceasta? O existență fără existența și, de asemenea,
o non-existenta, fără non-existență. Prietene, nici un
om  nu  poate  înțelege  aceasta  cu  rațiunea  sa. Și
mintea lui devine prin acesta ca un stâlp de fier, pe
care furtunile sălbatice ale timpului îl vor bate, atâta
timp cât în cele din urmă va ajunge complet la ruină,
în ciuda durității sale.
[7] Cine și ce sunt aceste furtuni? Nici un ochi uman
nu a văzut de fapt ființa efectivă a acestora, doar
simțul  tactil  simte  curgerea  lor  trecătoare. Dar
pilonul  este  puternic,  și  stă  acolo,  vizibil  înaintea
tuturor organelor de simț ale omului. Cum pot aceste
furtuni  inutile  în  timp  duce  la  distrugerea
acestuia? Și de ce pilonul, care este existent pentru
toate organele de simț ale vieții omului, nu distruge
furtunile? Ce  este  mintea  omului  care  a  inventat
pilonii  și  îi  pune  jos,  în  ciuda  tuturor
furtunilor? Lucrările  sale  durează  mai  mult  decât
mintea în sine, și această minte, care este creatorul
lor,  este  moartă  și  nu  poate  niciodată  comanda
furtunilor  inutile  să  scutească  lucrările  sale
puternice.
[8] O prietenul meu ceresc, cu experiența pe care eu
am avut-o cu tine acum, nu este tocmai ușor pentru
noi, ființele umane să înțelegem natura Împărăției lui
Dumnezeu,  decât  dacă  tu  ne  vei  explica  această
chestiune nouă mult mai în detaliu și mai precis. Eu
mă  pot  gândi  la  aceasta  până  la  sfârșitul  tuturor
vremurilor – dacă aceasta ar fi posibil - și să rămân
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în continuare în același loc cum și eu stau acum. Tu
ești  ceva sau nu ești  nimic,  sau eu sunt  nimic,  în
ciuda sentimentului meu că eu exist acum?"
 

Capitolul 176 Existența și non-existenta 
[1] Rafael a spus: "Știam că vei avea o experiență
cu mine, prin care filosofia ta greacă care este încă
foarte mult fixată în tine, va fi naufragiată. Aceasta
trebuie  să  fie  scoasă  din  mintea  ta,  dacă  vrei  să
înțelegi  natura  Împărăției  lui  Dumnezeu  deja  în
timpul vieții tale fizice.
[2]  Ce  este  această  vorbărie  nebunească  despre
existență și non-existență? Este doar o existență. Nu
există absolut nicăieri în spațiul nesfârșit al întregii
creații  o  non-existență. Deși  temporara,  existență
materială este doar un test al existenței, cu scopul
de  a  ajunge  la  adevărata  existență  care  nu  mai
poate fi distrusă niciodată, este totuși de asemenea,
în  sine,  o  existență  spirituală  completă,  pentru  că
este imposibil ca o altă existență reală și adevărată
să poată exista în sfera extinsă a întregului infinit.
[3] Uite prietene, cu toată înțelepciunea ta lumească
greacă, aici este Domnul, stând în mijlocul nostru. El
singur este adevărata existență și veșnic adevărată
în Sine. Noi suntem doar, prin voia Lui, prin ideile și
gândurile Lui de lumină realizate, de la cel mai mic
la cel mai mare.
[4] Întrucât ideile și  gândurile sale de lumină sunt
rodul iubirii Sale nesfârșite veșnice - care este Ființa
și  Viața  sa  -  și  care  sunt  la  fel  ca  El  Însuși,
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nepieritoare și veșnic indestructibile, tot așa este, de
asemenea  existența  noastră  pentru  totdeauna
complet indestructibilă în adevărata viață spirituală.
[5] Și, din moment ce înțelepciunea Lui nesfârșită și
dragostea  Lui,  nu  a  creat  doar  imaginile  vizibile,
mobile pentru Sine din Ideile și gândurile Sale – în
cazul în care acest lucru poate fi spus într-o manieră
umană –  ca și  cum ar  fi  într-un anumit  fel  pentru
plăcerea  Sa  temporară  perisabilă,  dar  acestea
trebuie  să  existe  veșnic  ca  ființe  independente,
libere, care sunt complet ca El – din moment ce ele
există  din  El  -  ideile  și  gândurile  Sale  nu  pot  fi
comparate  cu  fantezia  oamenilor,  ci  acestea  sunt
realități adevărate, așa cum El Însuși este Unica,  și
pentru totdeauna singura adevărată realitate.
[6] El dă tuturor ideilor și gândurilor Sale extrem de
multe,  nesfârșite  un  anumit  test-material  de
existență  pentru  fortificarea  independenței  lor. Și
pentru aceasta, el mai mult ca sigur are motivul cel
mai  bună  și  mai  adevărat  în  înțelepciunea  Sa
nesfârșită. Pentru că ce maestru adevărat, care vrea
să construiască o mare operă de artă, mai întâi nu
va delibera clar cu sine însuși despre modul în care
poate  fi  păstrată,  așa  cum  trebuie  să  fie  în
conformitate cu planul foarte înțelept al maestrului.
[7]  Deci,  este  absolut  imposibil  chiar  și  pentru un
mic  punct  să  fie  distrus  din  ceea  ce  a  existat
odată. Pentru că o dată ce ceva există în abundență
nesfârșită  de  gânduri  și  idei  ale  Domnului  și
Maestrului  etern,  deține  realitatea  sa
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indestructibilă. Faptul  că  formele,  aparițiile  și
lucrurile  și  ființele  existente  din  lumea  materială
sunt  supuse  schimbării  și  temporalității  aparente
determinate de Domnul, la fel ca și  cu un înțelept
arhitect care trebuie să construiască un mare castel
puternic. Astfel,  voi  veți  vedea,  de  asemenea,  la
începutul construcției multe și tot felul de pietre de
construcție brute, cărămizi, grinzi și încă o mulțime
de alte lucruri care sunt necesare pentru construcție,
dar toate aceste lucruri vor trebui mai întâi separat,
să  fie  supuse  la  schimbări  mari  înainte  de  a  fi
potrivite  pentru  a  fi  utilizate  pentru  construcția
marelui castel, ceea ce voi foarte ușor veți fi capabil
să  concluzionați  și  să  înțelegeți  din  imaginea
menționată. Exact în același mod, toate lucrurile din
natură, dintre care omul este piatra de temelie, sunt
materialele de construcție precedente din care doar
apoi  reala  și  indestructibila  existență  a  lumii
spirituale trebuie și va continua să existe.
[8]  Sau  tu,  poate,  crezi  că  Maestrul,  care  a  creat
cerul vizibil, al acestui Pământ cu toate lucrurile de
pe  el,  și  pe  om  din  El  Însuși  în  conformitate  cu
dragostea și cu înțelepciunea Lui veșnică, va lăsa să
existe cea mai neînsemnată plantă mușchi, așa ca
El, Cel veșnic, să aibă plăcerea micii creaturi, pentru
câteva momente și apoi să o lase să ajungă la ruină
și să piară, și imediat după aceea, pentru plăcerea
Lui,  El  va  începe  un  același  joc  într-un  alt  loc? O
prietene, ce minte îngustă ar fi o astfel de idee.
[9] Uite, dacă Domnul ar fi în măsură să elimine și să
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distrugă complet chiar și unul dintre cele mai mici
create, divine gânduri și idei ale sale El evident ar
pierde ceva din perfecțiunea Lui fără sfârșit, ceea ce,
în sine ar fi o pură imposibilitate. Pentru că, în ceea
ce  privește  Spiritul  Său  veșnic,  El  este  tocmai
puterea care umple spațiul nesfârșit al creației peste
tot  cu activitatea Sa omniprezentă. Atunci  unde în
Sine  ar  putea  El  pune  o  ființă  care  odată  a  fost
scoasă din El și în El într-o existență independentă,
realizată  prin  voința  Lui,  astfel  încât  aceasta  să
poată fi complet distrusă?
[10] Dacă ai înțeles toate acestea, în mod drept, vei
fi  capabil  să  corectezi  vechea  ta  filozofie  de
existență și non-existență, în măsura în care poate fi
doar  o  existentă,  dar  etern  niciodată  o  non-
existență.  Căci  dacă  ar  exista  o  non-existență,
aceasta totuși trebuie să existe undeva și, în cazul în
care există undeva, atunci în mod evident, nu ar fi o
non-existență, ci în cele din urmă ceva care ar exista
oricum, iar atunci nu ar mai trebui să existe întrebări
cu  privire  la  toată  înțelepciunea  lumească  a  unei
non-existențe.
[11] Uite, din moment ce tu ai vrut să-mi dovedești
mie, din filosofia ta greacă ta, ceva ce nu poate fi
dovedit niciodată, eu m-am folosit de aceeași armă
și  am  iluminat,  astfel,  o  lumină  reală  pentru
tine. Dacă tu vei lăsa să devină o adevărată flacără
luminoasă a vieții  din tine însuți,  de asemenea, tu
vei înțelege clar ceea ce este, de fapt, Împărăția lui
Dumnezeu  în  sine. Aceasta  însemnând  în  sfera  sa
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pur  spirituală,  precum  și  în  ceea  ce  privește
corespondențele  sale  și  conexiunea  lăuntrică,  pe
acest  Pământ,  precum  și  de  pe  alte  nenumărate
corpuri cerești pe care tu poți vedea foarte puține ca
stele pe așa-numitul cer. Dar tu ar trebui să elimini
din tine complet  vechea ta filozofie  greacă. Pentru
că în acest adevăr evident tu cu siguranță vei găsi
un  confort  mai  adevărat  decât  într-o  învățătură
conform  căreia  o  persoană  la  sfârșitul  vieții  sale
pământești scurte trebuie să-și aștepte fericirea sa
într-o non-existență completă."
 

Capitolul 177 Contra-întrebările medicului 
[1]  Complet  uimit  de  înțelepciunea  lui  Rafael,
doctorul  a spus: "Foarte eminent prieten, tu acum
aproape ai ucis toate îndoielile vechi din mine, și eu
mă simt mai ușor, mai viu și mai curajos în sufletul
meu, pentru care eu îți mulțumesc din profunzimea
inimii  mele,  și  voi  rămâne,  de  asemenea
recunoscător pentru tot restul întregii mele vieți. Dar
eu încă mai trebuie să te întreb o întrebare cu privire
la  ceea ce tu mi-ai  explicat  despre imposibilitatea
unei  non-existențe. Dacă,  în  răspunsul  tău,  tu  îmi
poți  explica  mie  acest  lucru  într-un mod la  fel  de
ușor  de  înțeles,  atunci  toate  îndoielile  mele  mai
vechi  cu privire  la  o non-existență,  care încă este
imaginabilă pentru noi oamenii miopi, vor fi complet
îndepărtate.
[2]  Întrebarea mea este:  unde și  ce  au fost  toate
ființele  care  există  în  prezent,  înainte  de  a  exista
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prin atotputernica voință a lui Dumnezeu? Unde și ce
am  fost  eu  înainte  de  procrearea  și  nașterea
mea? Am  fost  eu  deja  undeva,  și  am  fost  eu
vreodată  ceva? De  ce  nu  există  nici  o  memorie
rămasă în sufletul meu?
[3] Fără această  memorie, rațiunea mea consideră
aceste fiecare existențe așteptate în viitor, precum
și  o  existență  anterioară,  drept  o  non-existență,
aceasta în comparație cu existența mea actuală de
care  în  mod  evident  eu  sunt  conștient.  Pentru  că
dacă eu nu mai sunt ceea ce am fost, și dacă fiecare
memorie a indiferent cărei foste existențe anterioare
va  fi  complet  luată  de  la  mine  într-o  existență
viitoare, atunci fiecare existență este pentru mine ca
o completă non-existență.
[4] Așa că sufletul meu, care trăiește acum în corpul
meu, ar fi putut de exemplu, trăi într-o căprioară sau
într-un  alt  animal  -  cum  unii  dintre  mulții  noștri
antropologi cred – ceea ce eu nu-mi amintesc câtuși
de  puțin. Dar  din  moment  ce  eu,  în  starea  mea
actuală  de  existență,  nu  dețin  cea  mai  mică
memorie a unei astfel de foste condiții de existență,
indiferent  care,  pentru  mine,  o  astfel  de  fostă
posibilă  existență  este  o  completă  non-existență,
sau, pe scurt, să spun diferit: cel care sunt acum, nu
a existat înainte, și, astfel, eu nu am existat.
[5] Și, dacă într-o existență viitoare eu voi fi din nou
ceva foarte diferit de ceea ce sunt acum, unde de
asemenea fiecare amintire  va fi  luată de la  mine,
atunci eu nu voi mai fi  același care sunt acum, și,
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astfel, din nou, eu nu voi mai exista. Pentru că la ce
folosește un lanț dacă mai multe mii de legături care
ar  trebui  să fie  împreună nu vor  fi  niciodată puse
împreună ca legături care susțin una pe alta? Atâta
timp  cât  acestea  nu  sunt  puse  împreună,  într-o
legătură un cu alta, nici o fostă legătură nu există
pentru  legătura  care  urmează  după  ea. Iar  atunci
când  acest  lucru  este  în  mod  evident  așa,  atunci
existența lanțului, de asemenea, nu este de nici un
folos,  și  astfel,  de  asemenea,  existența  fiecărei
legături separate în ceea ce privește relația cu o altă
legătură care aceasta nu are nici o legătură.
[6]  Uite,  prieten foarte  eminent,  această întrebare
conține  mult  din  ceea  ce  este  de  o  importanță
extrem  de  mare  pentru  om,  care  este  sărac  în
conștiința  sa  de  viață  deplină  și  care  continuă  să
trăiască pe acest pământ, care de cele mai multe ori
gândește  în  mod  clar  și  care  este,  prin  urmare,
chinuit de teama de moartea întotdeauna dureroasă
și aproape. Și eu absolut nu pun această întrebare
cu intenția de a pune înțelepciunea ta cea mare la
un test greu, ci doar cu intenția de a primi claritate
în  mine  însumi  prin  înțelepciunea  ta,  care  poate
vedea  prin  orice. Prieten  foarte  eminent,  te  rog,
acum, vorbește."
 
Capitolul 178 Necesitatea de a învălui memoria
[1] Rafael a spus: "Ascultă, prietene, dacă tu într-
adevăr  ai  fi  acordat  mai  multă  atenție  interioară
exemplului construirii unui mare castel, puternic, tu
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cu greu ai fi avut nevoie să-mi pui această întrebare.
Ce  importanță  au  acele  materiale  care  au  existat
înainte de castel, care încă nu este construit? Lasă
mai  întâi  castelul  să  fie  complet  construit.  Apoi,
materialele  precedente  va  avea  o  conexiune  bine
recunoscută pentru întregul castel.
[2]  Dacă tu ai  fii  foarte clar  conștient  de ceea ce
sufletul tău ar fi experimentat înainte la mai multe
niveluri diferite pe acest Pământ până la starea ta
actuală,  tu  prin  aceasta  vei  deveni  atât  de  mult
divizat și sfâșiat în gândirea, evaluarea și voința ta în
tine însuți că ar fi imposibil pentru tine a absorbi în
sufletul  tău  unitatea  morală,  puterea  și  tăria  din
Spiritul iubirii lui Dumnezeu, care este acum în ființa
ta interioară, care este singura ta viață adevărată și
care o aduce. Aceasta înseamnă să o absorbi în așa
fel încât sufletul tău să devină una în și cu Spiritul.
[3] Odată ce sufletul va deveni una cu el, el în timp
ce  el  însuși  va  contempla,  va  primi  acea  clară
amintire totală, din care el va recunoaște foarte clar,
cu  un  sentiment  senin  de  recunoștință,  iubirea
nesfârșită  și  înțelepciunea  Acelui,  mare  Maestru
Constructor,  și  îl  va  admira  pentru  totdeauna  pe
El. Atunci posibilitatea de a privi înapoi, pe care tu o
dorești acum, va fi benefică pentru viața lui veșnică,
în timp ce acum ar fi foarte dăunătoare pentru tine.
[4] Chiar și acum, când Domnul a hotărât să învăluie
complet  amintirea  condițiilor  anterioare  ale
sufletului, oamenii încă prea ușor și frecvent cad în
pofte și pasiuni animalice care se agață de suflet -
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indiferent cât de ascuns - și se supun poftelor lor, îl
părăsesc  pe  Dumnezeu  și  se  comportă  ca
animalele. Cu  cât  mai  mult  ar  deveni  ei  așa  dacă
Domnul foarte înțelept și cât mai mult posibil, nu ar
fi învăluit aceste amintiri?
[5]  Israeliții,  care  erau  fost  poporul  ales  al  lui
Dumnezeu, au început să se văicărească și să strige
atunci când în deșert ei nu au mai avut oalele pline
cu carne din Egipt. Copiilor lui Avraam, care în Egipt
au  revenit  la  un  comportament  animalic,  nu  le-a
plăcut mana din Cerurile lui Dumnezeu, în timp ce
prin consumul acelei pâini, organismul lor putea și ar
fi fost adus mai mult la nivelul sufletului, și sufletul
lor, mai mult la nivelul spiritului.
[6] Dacă oamenii lui Israel, care au fost eliberați de
către Moise din robia grea a Egiptului,  dețineau în
plus amintirea deplină a condițiilor  de existență și
dezvoltare  a  sufletului  lor,  eu  vă  spun:  lăcomia
furioasă a unor astfel de oameni ar fi  devenit mai
rea decât cea a tuturor animalelor  devoratoare,  și
mult mai rea decât porcii tăi, care, atunci când li se
face foame, nu-i cruță pe cei mici ai lor.
[7]  Poate  fi  imaginată  vreodată  o  dezvoltare
spirituală și unire ulterioară cu Spiritul divin pentru
oamenii  care  sunt  în  acest  fel  de  condiție  –  în
această  formă  de  gândire,  cunoaștere  și  voință  a
sufletului care este atât de mult împovărat și stricat?
[8] Din ceea ce v-am arătat acum în conformitate cu
adevărul  deplin  și  evident,  veți  înțelege  că  ar  fi
foarte dăunător pentru om, dacă el complet și clar
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și-ar aminti toate condițiile anterioare ale sufletului
său atâta timp cât el încă este pe acest Pământ, în
proces  de  a  deveni  una  cu  Spiritul  divin  în
conformitate  cu  voia  lui  Dumnezeu  ce  i-a  fost
revelată lui, și de asemenea, din libertatea deplină a
propriei sale voințe și înțelegeri.
[9]  Astfel  fi  una  cu  Spiritul  divin  din  tine,  în
conformitate cu voia lui Dumnezeu, pe care tu acum
o știi foarte bine și o înțelegi acum. Fii tu însuți un
maestru  constructor  perfect  în  conformitate  cu
voința Domnului. Apoi, tu în curând vei fi foarte clar
conștient  de  ce  înțeleptul,  abilul  și  priceputul
Constructor al unui castel mare, puternic, a ordonat
cu înțelepciune, în acest și  acel mod, Fostele Sale
materiale de construcții dezordonate, de la cel mai
mare la cel mai mic, și apoi le-a unit și le-a conectat,
astfel  încât  acestea  să  devină  un  întreg  mare,
frumos și veșnic nepieritor.
[10]  Dar,  atâta  timp cât  tu  însuți  nu  ești  complet
experimentat  și  un  expert  în  arta  menționată,  a
construcției, este inutil pentru tine să te uiți la marea
clădire,  având privire  atât  de  critică,  pentru  că  în
cele din urmă te va face confuz în toate privințele."
 

Capitolul 179 Înțelepciunea Domnului
[1] Când vei vedea, de exemplu într-o mare clădire,
care este terminată, o piatră într-un perete, iar apoi,
de  asemenea  o  rază  de  lumină  ce  o  evidențiază,
atunci tu vei gândi de asemenea, astfel: "Acum, de
ce  maestrul  constructor  de  fapt  a  lăsat  această
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cărămidă să fie pusă în acest zid, și această rază de
lumină  asupra  sa? Nu  putea  el  la  fel  de  bine  să
folosească această piatră eficient într-un alt perete
și să îndrepte acea rază în altă parte?"
[2]  Constructorul  îți  va  spune:  "Prietene,  tu
raționalizezi despre arhitectura mea, în care eu sunt
foarte  bine  informat  și  abil,  precum  o  persoană
oarbă despre culoare. Iată, acea piatra, care te irită
atât  de mult  trebuie să fie  pusă exact  în  acel  loc
pentru întreaga structură și durabilitate a clădirii. La
fel cum ochii tăi sunt eficienți în acel loc în capul tău,
care este  locul cel mai potrivit pentru ei.  Și acest
lucru este, de asemenea, cazul cu raza de lumină. În
primul  rând,  fii  abil  în  arhitectură,  pornind  de  la
elementele  de bază,  apoi  vei  fi  capabil  a  forma o
opinie  corectă  și  adevărată  despre  o  clădire  și
despre elementele sale distincte, de la început până
la sfârșit și de la cel mai mic la cel mai mare."
[3] Ce arhitect, care are experiență în arhitectură, îți
va spune ca un răspuns la părerea ta despre clădirea
pe care el a construit-o, la fel cum îți spun eu acum
ca  un  răspuns  la  părerea  ta  despre  condițiile
precedente ale  sufletului până la forma lor finală.
[4] În scopul de a explica foarte clar întrebarea ta
pentru mine, bazat pe înțelepciune ta greacă, tu ai
folosit  imaginea unui lanț,  ale cărui  zale sunt într-
adevăr  separate  și  prezente  ca  atare,  dar  din
moment  ce  nu  erau  conectate  unele  cu  altele,  o
legătură de fapt nu exista pentru cealaltă, și nu ar
putea  avea,  prin  urmare,  o  relație  reciprocă  cu
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aceasta. Căci dacă o legătură nu este agățată bine
recunoscută,  vizibilă  și  concretă  cu  următoarea,
întregul lanț neatins este complet inutil, și nu există
de fapt, deloc.
[5] Dar eu îți spun: du-te și observă un fierar foarte
bun, cum face un lanț. La început, sunt făcute doar
legături separate. Odată ce acestea sunt prezente în
cantitatea potrivită, ele sunt conectate între ele cu
legături, în conformitate cu vechile norme ale artei
de fierar. Și acest lucru în așa fel încât din aceasta,
după  ce  prima conexiune,  de  grupuri  de  numai  3
zale  legate  vor  apărea. Odată  ce  această  muncă
este terminată, cele 3 legături sunt conectate cu alte
3 între  ele  cu o  a  7-a legătură în  între  ele.  După
aceea, cu utilizarea unei noi legături între ele, există
grupuri de 15 legături, care sunt din nou conectate
între  ele. Și  acest  lucru  va  continua  până  când
întregul lanț, lung este gata.
[6] După ce lanțul lung este gata, de la prima până
la ultima verigă, în conformitate cu acest mod vechi
de fierărie, tu, atunci încă vei spune și întreba de ce
maestrul  fierar,  care  este  foarte  experimentat  în
lucrul  său  manual,  a  făcut  la  început  numai  zale
separate,  care  nu  au  legătură,  în  formă  de  inele
pentru realizarea unui lanț lung? Sau tu, atunci nu
vei gândi mai degrabă în tine însuți: "Maestrul fierar
a  fost  complet  drept  a  lucra  așa. Pentru  că  prin
aceasta  el  însuși  și-a  asigurat  puterea  fiecărei
legături  separate. Odată  ce  fiecare  legătură  este
puternică în sine, atunci, după conexiune, întregului
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lanț va fi, de asemenea, puternic și de durată."
[7] Deși separatele foste condiții ale unui suflet par a
fi la fel ca și cum ar fi fost fără nici o legătură pentru
înțelegerea  ta,  cu  toate  acestea,  în  ochii  marelui
Maestru Fierar, ei deja existau ca conectate. Pentru
că ce maestru fierar de pe  întregul Pământ ar fi atât
de prost să facă continuu zale separate, doar pentru
plăcerea  lui  extrem  de  plictisitoare,  fără  a  avea
vreodată ideea și  voința de a le conecta pentru a
deveni un lanț întreg, foarte util?
[8] Iar, dacă un fierar pământesc nu va face acest
lucru,  a  cărui  înțelegere,  comparativ  cu
înțelepciunea lui Dumnezeu, este la fel de bună ca
nimic, atunci cum te poți aștepta la ceva de genul
acesta de la extrem de iubitorul și mai mult decât
înțeleptul  Dumnezeu? Un  fierar  care  ar  fi  prost  și
nebun, nu ar fi cu adevărat capabil să facă cea mai
rea  za  a  unui  lanț,  să  nu  mai  vorbim de  un  lanț
întreg. Dar dacă un fierar cu ajutorul rațiunii sale, a
îndemânării și forței poate face inele distincte, el de
asemenea, va fi foarte bine capabil de a face un lanț
întreg din acestea, pentru că el a făcut doar zalele
separate în prealabil  pentru a obține întregul  lanț,
foarte util.
[9] Și, cu atât mai mult, Dumnezeu doar a lăsat să
existe  condițiile  separate  anterioare  ale  sufletului
omului în prealabil,  permițându-i să devină ca și  o
existență  separată,  în  beneficiul  conexiunii  sale
complete finale.
[10]  Cu  toate  acestea,  dacă  Dumnezeu  nu  ar  fi
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înțelept, El, de asemenea, nu ar fi atât de puternic
pentru  a  aduce  ceva  la  viață  din  Sine,  având  o
formă, ca și când ar exista în afara Lui. O putere și
tărie  supremă  nu  este  totuși  imaginabilă  fără  o
iubire  supremă,  pură,  cea  mai  neegoistă  -  și
provenind  din  focul  său  veșnic  viu,  o  supremă  și
extrem de vie lumină a înțelepciunii. Și din această
perspectivă, nici un om nu, cu o rațiune umană într-
un fel, purificată, nu se poate aștepta vreodată  că
iubirea și înțelepciunea lui Dumnezeu să aducă tot
felul de ființe slabe și neajutorate la o viață care este
de multe ori extrem de scurtă, pentru a avea prin
faptul acesta o satisfacție scurtă - precum copiii cu
jucăriile lor. Căci în acest caz, ceea ce este absolut
imposibil  ca atare, Dumnezeu ar fi  în dragostea și
înțelepciunea Lui la fel de neputincios ca și o ființă
umană, și El nu ar fi capabil  să aducă nici o ființă
într-o existență reală prin puterea voinței Sale.
[11]  Din aceasta poți  trage concluzia  că în primul
rând,  un  adevărat  și  veșnic,  în  Sine  Însuși
neschimbat  Dumnezeu  trebuie  să  existe,  fără  de
care nici  o  altă  ființă nu este  imaginabilă. Și  în  al
doilea  rând,  faptul  că  acest  și  unic  Dumnezeu
adevărat este cea mai mare, cea mai pură Dragoste,
și,  prin  urmare,  de  asemenea,  cea  mai  mare
Înțelepciune, despre care toate lucrările Sale infinit
de multe sunt mărturie. Și, prin urmare, El trebuie să
aibă,  de  asemenea,  putere  mai  presus  de
toate. Pentru că fără aceasta, nimic nu ar putea fi
creat. Și în al treilea rând, din moment ce Dumnezeu

~ 821 ~



este în Sine Însuși, Ordinea eternă, de neschimbat,
atunci,  de  asemenea  pentru  creaturile  Sale,  este
imposibil să fie diferit decât să rămână, la fel ca El,
pentru  totdeauna  neschimbate  -  aceasta  după
perioada planificată  de  perfecționare  a  lor  în  care
unele modificări aparente trebuie să preceadă.
[12] Acum, în cazul în care acest lucru nu este încă
de  ajuns  pentru  tine,  poți  căuta  etern  mai  multe
dovezi convingătoare, dar acestea tu nu le vei găsi
niciodată. Tu cu adevărat și într-adevăr ai înțeles tot
ceea ce eu ți-am spus ție acum?"
 

Capitolul 180 Medicul și ucenicii sunt
recunoscători pentru învățătură

[1]  Doctorul  a  spus: "O,  foarte  eminentul  meu,
prieten ceresc, acum tu ai șters toate obiecțiile mele
și  îndoielile  -  și  acest  lucru  în  întregime  până  la
ultimul atom. Acum totul  este complet  clar  pentru
mine,  și  cu  siguranță  acesta  va  fi,  de  asemenea,
cazul tuturor tovarășilor mei. De aceea, toată lauda
pentru Celui unic Sfânt dintre noi, care din dragostea
Lui imensă ne-a anunțat nouă, prin tine, un cetățean
al Cerului, adevărata înțelepciune din Ceruri, atât de
luminoasă și atât de ușor de înțeles pentru mintea
noastră încă o proastă.
[2] Acum, natura Împărăției lui Dumnezeu este ca și
pusă înaintea ochilor mei fizici și a fost clarificată. O,
cât de fericit și vesel este sufletul meu acum."
[3]  Atunci  ucenicii au  spus  medicului:  "Prietene,
adevărata  natură  a  Regatului  lui  Dumnezeu  nu  a
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devenit  complet  clară  doar  pentru  tine,  ci,  de
asemenea pentru noi.  Pentru că în acest  sens,  de
asemenea, mintea noastră a fost mai mult sau mai
puțin învăluită într-o ceață, chiar și după ascultarea
lucrurilor  nenumărate foarte  mari  din  dragostea și
înțelepciunea lui Dumnezeu, și, de asemenea, de la
tine. Prin  urmare,  de  asemenea,  toate  dragostea
noastră, toată lauda și toată cinstea vor merge doar
la Domnul, care ne-a dat din nou prin tine pe acest
munte o lumină, atât strălucitoare nouă tuturor. Cu
această  lumină  din  Ceruri,  tot  ceea  ce  încă  este
întunecat  pe  Pământ,  trebuie  să  fie  complet
luminat."
[4] Rafael a spus: "Prieteni, aceasta ar fi bine dacă
iluminarea ar fi la fel de ușor pe cât îți imaginezi tu.
Oamenii  au  devenit  în  general  prea  materialiști  și
animalici,  și  este  dificil  a  proclama  Evanghelia
despre  Împărăția  lui  Dumnezeu  pietrelor  și
animalelor sălbatice, devoratoare.
[5]  Voi  aveți  doar  o  persoană  foarte  lumească  la
minte în mijlocul vostru, care a fost cu voi încă de la
început  și  care,  de  asemenea  a  auzit  și  a  văzut
totul. Pentru  el,  conversația  mea  deschisă  cu
medicul nu a însemnat același lucru cum a însemnat
pentru voi. El se gândea în sine: "O, dacă aș avea
înțelepciunea și puterea lui, atunci toți munții de aur
ai Pământului ar fi proprietatea mea."
[6]  Prin  urmare,  lumina  din  Ceruri  pentru  trezirea
spiritului este dată numai celor care o căuta și care
iubesc această  cea mai  mare  posesie  a  vieții  mai
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presus  de  toate  și  o  apreciază  foarte  mult. Dar
pentru cei care doresc doar să se laude cu aceasta,
cu scopul doar de a dobândi o abundență de comori
moarte pe Pământ, o astfel de lumină este inutilă, și
îi  împinge  și  mai  mult  în  vechea  judecată  a
materiei. De aceea, nu este bine să arunce perlele
din Ceruri la porci. Prin urmare dați ceea ce este pur,
în primul rând doar celor puri.
[7] Când voi veți schimba animalele în ființe umane,
atunci să le dați alimente pure, care sunt potrivite
pentru ființele umane. Cu toate acestea, există doar
câteva ființe umane adevărate, și acestea trăiesc în
mizerie și sunt aproape zdrobite de ființele umane
din piatră și  sunt călcate în picioare de animalele-
ființe umane.
[8] Când veți proclama Evanghelia oamenilor, atunci
proclamați-o  mai  întâi  săracilor  și
nenorociților. Numai după aceea, încercați să faceți
ființe  umane  din  pietre  și  animale. Ceea  ce  v-am
spus acum, aparține, de asemenea, înțelepciunii din
ceruri."
[9]  Judecătorul  roman care,  de  asemenea  a
ascultat  foarte  atent  toate  cuvintele  înțelepte  ale
Rafael  și  pe  care  Eu  de  asemenea,  l-am trezit  în
secret, astfel că el să poată înțelege sensul a ceea
ce a fost spus, Mi-a spus: "Doamne și Învățătorule,
cât  de extrem de înțelept este acest  frumos spirit
ceresc. Da, dacă omul ar fi înțeles cum să explice în
mod  clar  și  ușor  de  înțeles  lucrurile  interioare,
ascunse ale vieții sufletului, atunci cu siguranță n-ar

~ 824 ~



fi  venit  niciodată  o  idolatrie  întunecată  printre
oameni. Căci după ar fi  avut astfel de învățături  și
experiențe  minunate,  chiar  și  persoana  cea  mai
simplă ar începe să gândească și să lucreze asupra
sa  de  la  lumina  credinței  sale  conform învățăturii
respective și să se conforme pe sine cu aceasta. Și
cu ajutorul Tău el ușor și repede, ar fi ajuns în acest
mod la acea finalizare a vieții interioare a lui, pentru
dragul căreia iubirea, înțelepciunea și puterea Ta l-
au creat.
[10] Și, așa cum se spune: "unui exemplu bun îi va
urma  o  bună  urmare",  atunci  cu  siguranță  că
aceasta ar fi atras atenția altor persoane, iar acestea
l-ar  fi  întrebat  pe omul  complet  cum a ajuns la  o
astfel de finalizare divină a vieții.
[11]  Și,  dacă  el,  atunci  ar  fi  proclamat  adevărul
evident  cu  claritate  acestui  spirit,  pe  care  Tu,
Doamne, l-ai numit "Raphael", atunci, cu toată forța
lor  de  viață,  ei  cu  siguranță  s-ar  fi  întors  de
asemenea  la  acele  fapte  prin  care  era  posibil  ca
aceștia să ajungă la finalizarea adevărată a vieții, din
moment ce aceștia sunt de asemenea ființe umane.
[12] Dar, din câte știu eu, nu a apărut niciodată un
Învățător  divin  al  vieții  cu  o  așa  claritate  simplă,
înaintea  oamenilor  și  printre  oamenii  de  pe  acest
Pământ,  ca  acum  cu  acest  spirit  minunat. Și  așa
este,  de  asemenea  de  înțeles  că  atât  de  mulți
oameni, în timp l-au, pierdut pe Dumnezeu, ei înșiși
și destinația adevărată a vieții lor: din gradul lor de
conștientizare și percepție.
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[13]  Ca  judecător  eu  m-am  specializat  în  toate
învățăturile divine și umane și legile care există în
regatul  roman,  și,  astfel,  de  asemenea,  în  mod
evident  în  învățătura iudaică. Dar  peste  tot  există
mistere  peste  mistere  care  au  fost  strânse,  care
pentru  o  ființă  umană  naturală,  chiar  dacă  este
înzestrată cu o perspectivă clară și o minte ascuțită,
este imposibil să le înțeleagă și să le aplice practic
cu adevărat mai presus de toate pentru dezvoltarea
necesară  a  vieții  interioare  a  sufletului  lui. Și,
Doamne și  Stăpâne al tuturor ființelor și  lucrurilor,
după  o  astfel  de  învățătură  ar  trebui  să  fie  clar
pentru toată lumea ceea ce el este, ceea ce trebuie
să devină și  ce  ar  trebui  să facă pentru a  deveni
conform cu  planul  tău. Doamne  și  Învățătorule,  în
acest sens, este opinia mea cumva corectă?"
 

Capitolul 181 Cel mai mare obstacol pentru
creșterea spirituală 

[1] Eu am spus: "Da, prietenul meu, pentru oameni
ca  tine,  tu  ai  ave  dreptate,  dar  aceasta  nu  va
funcționa la fel de bine aici, cum crezi tu.
[2] Nu ai auzit din gura lui Rafael, când toată lumea
ia mulțumit din inimă pentru marile revelații pe care
el  le-a  făcut  cu  privire  la  natura  Împărăției  lui
Dumnezeu, cum l-a admonestat pe unul din primii
Mei  ucenici  care  a  fost,  și  încă  este,  cu  mine  din
momentul  în  care  Eu  am învățat? Acest  discipol  a
văzut și a auzit totul, și totuși încă, lumea înseamnă
mai mult pentru el decât toate adevărurile pe care
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le-a auzit.
[3]  Poate  el  să  se  plângă  că  învățătura  Mea este
greu de înțeles, indiferent dacă aceasta provine din
gura Mea proprie sau din gura unuia dintre îngerii
Mei? O, absolut nu. El înțelege totul, dar când voința
sa, care încă este pusă pe câștig pământesc, va fi
pregătită și gata de acțiunea spirituală pură?
[4] Și așa cum acesta este cazul cu acel ucenic, în ce
privește voința sa liberă, așa este cazul cu multe mii
de  oameni. Câți  oameni  am  învățat  Eu  Însumi,  în
câmp deschis, pe străzi, în orașe, sate, case, pe lac,
pe munte, în templu și în deșerturi, și a făcut astfel
întotdeauna  mari,  nemaiauzite  semne  pentru  a
deschide ochii acelor orbi. Doar du-te și vezi cât de
puțini dintre ei într-adevăr s-au pocăit dintre toți cei
care M-au auzit și M-au văzut.
[5]  Și  uite,  așa  cum este  acum,  așa a  fost  și,  de
asemenea,  așa va fi  și  în  viitor,  pentru că fiecare
persoană  are  iubirea  sa,  voința  sa  și  rațiunea  sa
libere. Chiar dacă acesta înțelege adevărul deplin cu
rațiunea  sa,  apoi  el  încă  mai  vede,  cu  ochii  săi
pofticioși, de asemenea, lumea cu ademenirile sale
numeroase, iar acesta nu vrea și nu poate întoarce
inima sa de la acestea pentru că trupul său preferă
acestea în loc de lucrurile spirituale pe care ochiul
său senzorial nu le poate vedea și carnea lui nu le
poate simți.
[6] În plus, lenea este foarte tipică pentru om. El are
de multe ori o intenție bună după alta, dar odată ce
el ar trebui acționeze complet asupra tuturor acestor
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lucru,  atunci  trupul  său leneș și  senzual  se opune
împotriva acestora, și trage, de asemenea, sufletul
în jos la ceea ce este cel mai important pentru lene
și senzualitate. Atunci ce avantaj este pentru suflet
să aibă claritate în lucrurile spiritului atunci când el
nu vrea să se lepede de sine și nu vrea să meargă
serios integral  pe căile pe care el  ar  putea atinge
unitatea deplină cu Spiritul Meu din el?
[7] Acum tu crezi în inima ta ș îți spui: "Doamne, dar
atunci  de  ce  ai  acoperit  Tu  sufletul  oamenilor  cu
această  carne  care  doar  este  nepotrivită  pentru
finalizarea lui spirituală?"
[8] Dar Eu îți spun că doar Eu pot vedea cu siguranță
cel  mai  bine  și  mai  clar  modul  în  care  un  suflet
trebuie să fie pus într-un echilibru corect între lumea
materiei și cea a spiritelor pure, de dragul vieții lui
test  pământești  scurte,  deoarece  acestea  sunt
condițiile pentru dobândirea libertății depline a iubirii
și voinței lui.
[9] A fost determinat în acest fel că pentru fiecare
suflet, materia trebuie să aibă un anumit excesul de
greutate,  astfel  încât  sufletul  prin  aceasta  să  fie
forțat  să  devină  activ  împotriva  micului  exces  al
materiei, în scopul de a se folosi drept de libertatea
voinței sale. Pentru a realiza acest lucru, învățătura
din Ceruri i-a fost dat lui în toate timpurile și în toată
claritatea,  ceea  ce  pune  sufletul  într-o  stare
plutitoare complet liberă între spirit și materie.
[10]  Dacă sufletul va face apoi un mic efort pentru a
se  ridica  activ  la  spiritual,  spiritualul  apoi,  de
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asemenea  va  primi  imediat  un  exces  mare,  iar
sufletul  se  va  ridica  cu  mare  ușurință  peste
greutatea lenei materiei trupului său, și va pătrunde
în viața spiritului din el.
[11]  Odată  ce  el  va  fi  realizat  aceasta  cu  unele
dificultăți,  greutatea materiei  trupului  său nu-l  mai
poate împiedica în progresele spre o cât mai înaltă
posibilă împlinire a vieții finalizarea lui. Și chiar dacă,
pe acel drum ușor de progres, el  încă din când în
când  se  va  lovi  de  vreo  mică  piatră  de  poticnire,
atunci  aceasta  îl  va  costa  doar  foarte  puțin  efort
pentru a o îndepărta."
 

Capitolul 182 Cum să salvezi sufletele
materialiste 

Cu  toate  acestea,  dacă  sufletul,  care  a  primit
învățătura  pură,  care,  de  asemenea,  înțelege
adevărul și gândește în el însuși: "Aha, acum știu ce
ar  trebui  să fac drept  pentru mântuirea mea. Dar,
înainte de a lucra complet la aceasta, eu încă vreau
să  mă  bucur  pentru  un  timp,  de  farmecele  și
lucrurile dulci ale acestei lumi, pentru că ele îmi sunt
oferite mine, pentru că acum eu știu cu precizie că
pentru  modalitățile  de  împlinire  spirituală,  într-
adevăr nu va conta când eu cu seriozitate voi merge
pe  ele. Și  când Eu  voi  merge pe acele,  căi  eu  cu
siguranță  voi  face,  de  asemenea  progrese.  "Uite,
prietene,  atunci  sufletul  începe  să  guste  din
farmecele și lucrurile dulci ale lumii, și de asemenea,
să  se  bucure  pe  deplin. Prin  aceasta,  el  va  da un
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exces  de  greutate  materiei  trupului  său,  care  cu
greu sau deloc nu mai poate fi complet cucerită cu
înțelegerea sa clară în lucrurile spiritului.
[2] Din moment ce un astfel de suflet a acționat la
început  împotriva  judecății  lui  mai  bune,  el  se
scufundă  încet  chiar  mai  adânc  în  materie. Și,  de
asemenea  iluminarea  spirituală  pură,  originală,
devine tot  mai  opacă. Sufletul  intra  în  tot  felul  de
îndoieli, și în lenea sa materială pentru el, aceasta
într-adevăr nu mai merită să se ridice și - cel puțin
pentru scurt timp de câteva zile sau săptămâni – să
facă o încercare serioasă, prin negarea de sine , să
se convingă el însuși dacă mai există ceva adevărat
din  învățătura  care  i-a  fost  descoperită  din  ceruri
pentru a primi viața interioară, adevărată.
[3]  Da  prietene,  odată  ce  un  astfel  de  suflet  a
devenit  leneș  împotriva  propriei  sale  judecăți,  și
vede oamenii din jurul lui, care au obținut împlinirea
vieții interioare, pentru că au făcut ce era mai bine
încă de la început, atunci acest lucru în continuare
nu va avea nici o influență puternică asupra lui, și nu
va aduce la nici o activitate în el. Dacă el este într-o
stare de spirit bună, el va lăsa minunile spirituale din
om să îi fie spuse de semenii săi treziți. Și din când
în când, de asemenea, dorința va fi trezită în el să fie
la  fel  ca  acei  oameni  împliniți. Dar  imediat  după
aceea,  ademenirile  acestei  lumi,  de  care  el  s-a
bucurat  și  încă mai  vrea să se bucure,  acționează
atât de puternic asupra lui că el nu le poate rezista,
și el va gândi prin faptul acesta: "Ei bine, da, eu nu
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fac nimic greșit dacă eu nu mă pocăiesc imediat în
totalitate. Întâi  eu  încă  vreau  să  văd  și  să  încerc
acest lucru și acela, din lume, și apoi eu încă voi mai
avea destul  timp pentru a merge pe urmele celor
împliniți."
[4] Și iată, în acest mod urmașii acelor oameni, care
au  devenit  călduți  și  leneși,  gândesc,  decid,
simulează și calculează chiar mai mult în ei înșiși. Și
ei devin complet întunecați și răi în spiritul lor, dacă
aceștia doar își amintesc ceea ce ei ar trebui să facă
ca  oameni  să  ajungă  la  împlinirea  vieții  lor
interioare.
[5] Și  așa vor crește și  vor deveni haine grele ale
nopții sufletelor, ca urmare a trezirii poftei lor pentru
plăcerea lumească și  a  lenei  tot  mai  mari  de la o
generație de oameni la alta. Atât de mult încât Eu nu
am  de  ales  decât  să  las  astfel  de  oameni  să
experimenteze  personal  inutilitatea  și  răutatea
năzuinței lor lumești, trimițându-le tot felul de urgii
și judecăți.
[6] Numai după toate tipurile de experiențe amare -
atunci când ei vor ajunge la punctul în care ei înșiși
vor detesta lume și ademenirile sale zadarnice - va fi
din  nou vremea,  ca acum, pentru a le  arăta căile
spre lumina vieții  prin revelații  noi din ceruri,  care
vor  fi  apoi  urmate  de  mulți  cu  multă  dăruire. Dar
totuși  mult  mai  mulți  oameni  care  s-au  scufundat
prea adânc în noaptea judecății și în moartea lumii,
vor rămâne cu toate acestea în locul în care aceștia
sunt. Și ei îi vor persecuta pe toți cei care doresc să
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se trezească la viața spiritului, până când aceștia vor
fi  șterși  de  pe  Pământ  prin  judecățile  care  sunt
permise  să  vină  peste  ei,  precum  furtunile  suflă
praful.
[7]  Da  prietene,  din  partea  Mea,  proporția  dintre
spirit, suflet și trup este perfect și precis cântărită cu
fiecare ființă umană. Este doar înțelepciunea iluzorie
a  oamenilor,  acel  vechi  păcat  moștenit,  care  a
schimbat proporția bună într-o proporție de rea.
[8] Luați, de exemplu, vechiul mit despre Prometeu
al  vostru și  auto-creata sa fiică Pandora. Cine este
acea Pandora de fapt?
[9]  Uite,  aceasta  este  o  imagine  care  vine  din
înțelepciunea  iluzorie  și  zvonuri  și  pofte  lumești
pentru plăcerea omului prin care el este înlănțuit de
materia grea. Chiar dacă din când în când un vultur
vine la el din ceruri, și îl avertizează puternic că el ar
trebui să se elibereze de materie, atunci acest lucru
este de puțin folos. Căci, imediat după ce vulturul a
plecat pentru un timp, ficatul  din sufletul  omului  -
care este simbolul poftelor lui lumești - este din nou
complet  mărit,  iar  vulturul  din  ceruri  trebuie  să-l
mănânce din nou. Ai înțeles această imagine?
[10] În plus, uită-te la ceea ce însuși Moise a spus
într-o  imagine  clară  despre  prima  pereche  de
oameni, și acolo vei găsi acolo exact același lucru.
[11] Și dacă acest lucru este așa, atunci nu este din
cauza Mea că oamenii au devenit mai răi, pentru că
Eu am pus în suflet un mic avantaj pentru lume, dar
i-am dat pe de altă parte, în același timp, o lumină
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completă din ceruri,  cu care el  poate depăși  acea
mică preferință pentru lume cu puțin efort. Ai înțeles
aceste lucruri, prietene?"
[12]  După  această  învățătură  a  Mea,  la  care,  de
asemenea,  ceilalți  au  ascultat  atent,  romanul
precum și  toți  ceilalți  Mi-au mulțumit,  cu  excepția
unuia care nu i-a plăcut explicația Mea.
 

Capitolul 183 Învățătura lui Raphael
[1] După primele învățături ale lui Rafael și ale Mele,
a fost liniște, pentru că toți s-au gândit la ceea ce au
văzut  și  auzit,  și  ei  le-au pus în memoria lor  și  în
întreaga lor minte cât mai adânc posibil.
[2] Și Rafael a vorbit din nou cu Philopold și Kisjona
despre  primele  vremuri  și  schimbările  de  pe
Pământ. Deoarece Philopold era un geolog bun, el a
scris deja multe dintre observațiile sale și a format o
opinie  cu  privire  la  aceasta,  precum  și  Kisjona  al
nostru. Prin urmare, cei 2 erau foarte interesați  de
ceea ce Raphael ar putea foarte clar și  ușor să le
dezvăluie cu privire la aceasta.
[3]  Ucenicii  Mei,  care  au  auzit  foarte  clar  aceste
lucruri  deja  de  mai  multe  ori,  au acordat  cu greu
atenție la aceasta și mai degrabă au discutat cu ei
despre ceea ce Rafael  a spus cu privire  la  natura
Împărăției  lui  Dumnezeu,  și  despre motivul  pentru
deteriorarea chiar  și  mai  mare  a  oamenilor  de pe
acest pământ, pe care au auzit-o de la Mine. But toți
ceilalți,  care  nu  au  auzit  nimic  în  detaliu  și  în
profunzime cu privire la ceea ce Rafael le explica lui
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Philopold și Kisjona, l-au ascultat cu mare atenție pe
Raphael  și  au  fost  surprinși  de  puterea  și
înțelepciunea Mea,  pentru că Eu am aranjat  toate
acestea în modul celei mai mari ordini.
[4] În special medicul din Melita (în prezent Malta)
era interesat în aceasta, pentru că el își dobândise
cunoștințele  sale,  în  principal  în  Atena,  de
asemenea, în Alexandria, în Egipt și în Siracuza din
Sicilia,  iar  în  tinerețe  el  a  fost  foarte  implicat  în
explorarea Pământului și puterile sale. În acest scop,
el  a  călătorit  în  acel  moment  în  Egipt  până  la
cascade  și,  de  asemenea,  prin  toată  țara  Greciei,
regiunile  Pontului  și  de-a  lungul  Mării  Caspice,
precum  și  printr-o  mare  parte  din  Arabia  și  pe
țărmurile Asiei la Marea Mediterană. Și de aceea el
cu bucurie a vrut să înceapă o conversație cu Rafael
despre acest lucru, dar din moment ce Rafael doar
ocazional vorbea despre toate, doctorul nostru nu a
putut scoate un cuvânt, și astfel el a preferat doar să
asculte  în  tăcere  explicațiile  lui  Rafael  și  a  luat
numai unele note personale.
[5]  Atunci  când  Rafael  a  vorbit  despre  vulcani,
doctorul nostru nu s-a mai putut abține și i-a cerut
lui Rafael să-i permită să-l întrebe câteva lucruri.
[6] Dar  Rafael a zis:  "Prietene, tu trebuie doar să
asculți  ceea  ce  eu  voi  spune  pe  scurt  despre
aceasta. Apoi, vei primi o explicație bună, ușor de
înțeles pentru experiențele pe care le-ai avut și pe
care nu le-ai înțeles până acum.
[7] Pentru că eu știu Etna și Vezuviul vostru încă de
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la începuturile lor, la fel cum eu știu și gândurile și
întrebările  voastre,  precis  și  cu mult  înainte  ca  tu
însuți să te fi gândit la ele. Pentru că spiritul și viața
Domnului,  care  este  totul  pentru  mine,  este,  de
asemenea atotcunoscător și atotputernic în mine."
[8] Când doctorul a auzit aceasta de la Rafael, el a
fost complet mulțumit cu aceasta și a continuat să
asculte cu toată atenția explicația îngerului.
[9] Explicația a durat mai mult de 2 ore pline, iar cei
care  au  ascultat  cu  atenție  dreaptă  au  învățat  în
acest  timp  scurt,  mai  mult  despre  natură  și
caracteristicile  Pământului  mai  mult  decât  chiar  și
cel mai zelos ucenic ar fi învățat vreodată la un liceu
în  Atena  sau  Alexandria  sau,  de  asemenea,  în
Siracuza, în 100 de ani.
[10]  Atunci  când  Rafael  și-a  terminat  discursurile
sale, prin care el a explicat de asemenea ucenicilor
relația  dintre  Pământ  și  Lună  până  la  soare,
fenomenele  care au loc  astfel,  precum și  celelalte
planete  și  stelele  fixe,  romanul Mi-a  spus:  "O,
Doamne și Învățătorule, acum eu din nou încep să
văd  lumina.  Ideile  noastre  extrem de  incorecte  și
total  greșite  despre  planeta  noastră,  lună,  soare,
planete, comete, stele fixe, precum și toate celelalte
fenomene din cer,  trebuie să fi  aruncat poporul în
superstiția  cea  mai  adâncă,  mai  oarbă  și  fără
sens. Cine  ar  fi  putut  vreodată  să  ne  scoată  din
aceasta, dacă Tu însuți nu ai venit la noi din ceruri
cu robii tăi să ne arăți faptele minunate, adevărate,
ale  acestor  lucruri  mari  ale  Tale? Atunci  primii
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oameni nu au știut  nimic despre toate acestea? Și
dacă  știau  ceva  despre  acestea,  atunci  te  poți
întreba cum au putut cădea de la o astfel de lumină
a  adevărului,  în  superstiția  cea  mai  întunecată  și
prostească."
 
Capitolul 184 Acceptarea învățăturii Domnului
[1]  În  exact  același  mod  în  care  Eu  tocmai  v-am
arătat vouă.
[2]  Primii  oameni  știau  totul  în  conformitate  cu
adevărul deplin, dar odată ce sufletul omului devine
întunecat într-un lucru sau altul, ca rezultat al lenei
lui,  prostiei  și  poftei  simțurilor  sale,  el  va  deveni
întunecat în toate celelalte lucruri.
[3]  Moise  însuși  a  scris  o  carte  personală  pentru
copiii lui Israel care au devenit întunecați în Egipt. În
același  mod  în  care  Raphael  al  Meu  v-a  instruit
acum. Acest  lucru  a  fost  considerat  a  fi  important
până  în  momentul  primilor  regi. Cu  toate  acestea,
atunci când descendenții lor s-au lăsat capturați de
către  toate  senzualitățile,  atunci,  de  asemenea,
toată știința pură a ajuns la ruină printre ei. Și în loc
de aceasta, a venit ceea ce se poate vedea acum
printre  evrei  într-un  grad  de  multe  ori  încă  mai
întunecat decât cu păgânii.
[4] Totul a fost acum exact, foarte detaliat și foarte
clar arătat pentru voi, și, de asemenea pentru primii
ucenici înainte în mai multe rânduri. Și în afară de ei,
de asemenea, pentru o mulțime de alți oameni. Dar
socotește doar 200 ani  de acum înainte,  atunci  în
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ceea  ce  privește  știința  pură  vei  vedea  din  nou
vechea superstiție.
[5]  Dar,  de  asemenea,  această  cunoaștere  va  fi
ținută  secretă  printre  cei  care  vor  rămâne  în
învățătura Mea. Și atunci va fi un timp cadrul căruia
această  știință,  și  în  același  timp,  1.000  de  alte
științe, vor distruge complet toate vechile superstiții
pentru totdeauna. Dar mai întâi încă va fi o luptă de
lungă durată și grea. Cu toate acestea, adevărul va fi
în  cele  din  urmă  victorios,  și  tot  ceea  ce  este
întunecat,  fals  și  rău  va  fi  condamnat  pentru
totdeauna în abis.
[6] Tu în curând vei avea ocazia de a te întâlni cu
geologii,  fizicieni  și  astronomii  voștri,  iar  apoi  vei
încerca să le arăți adevărul pe care ai ajuns să îl știi
aici,  dar  prin  aceasta  tu  vei  lovi  pietre  dure. Deși
puțini se vor gândi la asta, dar ei totuși vor rămâne
cu vechiul lor sistem. Alții, fără nici o reflecție, o vor
numi nebunie. Pentru ca cineva de asemenea în mod
corect și cu adevărat să înțeleagă lucrurile din lumea
naturală, fără îndoială, trebuie să fie în primul rând
trezit  spiritual,  să  îl  cunoască  pe  unicul,  singurul
Dumnezeu adevărat  și,  de asemenea pe el  însuși,
după  care  omul  fi  în  mod  clar  și  activ  va  deveni
conștient de cine este el și de ce există.
[7] După ce omul va vedea clar în aceste aspecte
cele  mai  importante  ale  existenței  și  vieții  sale  și
atunci  când,  astfel,  Spiritul  Meu se  va dezvolta  în
sufletul său cu viață și activitate iluminatoare, și va
pătrunde în întregul om, el, de asemenea, rapid și
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ușor  va  prinde,  cu  rațiunea  sa  luminată  de  sus,
natura și ordinea lucrurilor lumii naturale mari și mici
în  adevărul  său deplin  și  indiscutabil,  și  el  le  va
înțelege  complet. Dar  dacă  veți  vesti  neamurilor
ceea ce ați auzit de la Rafael - chiar dacă aceștia au
participat  la toate școlile  înalte de înțelepciune cu
mare zel - ei nu vor înțelege aceasta, o vor numi o
nebunie  și  o  vor  ridiculiza. Și  preoții  întunecați,
extrem de egoiști  și  aroganți cu grabă și furie vor
blestema aceasta și vor îndrepta oamenii împotriva
acestei învățături noi, care nu se potrivește absolut
în planurile lor vechi ale idolilor și înșelăciunii.
[8]  Prin  urmare,  cel  mai  important  lucru  este  mai
întâi  a  vesti  adevărata  evanghelie  a  Împărăției  lui
Dumnezeu pe Pământ printre oameni, și după ce ei
au  acceptat  faptul  acesta,  și  au  fost  întăriți  prin
Spiritul  lui  Dumnezeu,  ei  cu  ușurință  vor  înțelege
toate celelalte adevăruri. Pentru că Spiritul Meu, pe
care Eu îl voi revărsa din belșug peste toți cei care
într-adevăr  cred  în  Mine  și  care  Mă  iubesc,  îi  va
călăuzi în tot adevărul și toată înțelepciunea.
[9]  Voi  credeți  că  ați  fi  înțeles  lucrurile,  pe  care
Rafael vi le-a explicat, de asemenea, fără credința
vie pe care voi a aveți acum în Mine? Eu vă spun: voi
ați fi înțeles aceasta atât de puțin pe cât pietrele de
pe acest munte.
[10] Atunci când baza tuturor cunoștințelor umane
este minciună și înșelăciune, cum vor fi capabile alte
adevăruri să înflorească de la o astfel de bază?
[11] Dacă nu tu nu ști unitatea în timp ce numeri,
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care este condiția fundamentală pentru toate cifrele
care  vin  dintr-o  sumă  de  unități,  atunci  cum  vei
ajunge  tu  însuți  vreodată  să  cunoști  adevărul
cifrelor?
 
Capitolul 185 Proorocii mincinoși și adevărați 

[1] Acum, Romanul a privit foarte surprins și a spus:
"O,  Doamne  și  Învățătorule,  Tu  Însuți  ești  cu
adevărat  singurul  Adevăr  și  Înțelepciunea
eternă. Abia acum eu văd că, în instruirea oamenilor,
o  anumită  ordine  trebuie  respectată  întotdeauna,
astfel că învățătura să fie de fapt utilă pentru viața
omului."
[2] Eu i-am spus: "Desigur,  a învăța pe cineva  în
mod greșit, înseamnă a construi casa pe nisip. Cât
va dura atunci când furtunile și ploile torențiale vor
veni peste astfel de casă?
[3]  Numai  cel,  care-l  învață  pe  aproapele  său,  în
ordinea corectă, așa cum v-am arătat Eu, va construi
o casă pe o suprafață stâncoasă. Când furtunile și
inundațiile vor veni peste o astfel de casă, ele nu vor
putea să o deterioreze, pentru că a fost construită
pe o suprafață stâncoasă. Și acea stâncă sunt Eu. Și
atunci când începeți cu Mine, veți fi capabili să faceți
totul  foarte  bine. Cu  toate  acestea,  fără  Mine
nimic. Amintește-ți aceasta bine, prietenul Meu.
[4]  Dacă  cineva  vrea  în  mod  serios  să-și  învețe
semenii  lui  despre  Mine,  el  nu  ar  trebui  să  caute
sfatul în sine prea mult timp ca și cum el ar trebui să
se ocupe de acesta în modul cel mai fructuos. Pentru

~ 839 ~



că Eu însumi voi pune cuvintele potrivite în inima și
în gura lui.
[5] Și acum că tu, de asemenea, știți aceasta, tu nu
vei face un pas greșit, atunci când îi vei instrui pe
semenii tăi în numele Meu. Dar cine nu-și va aminti
complet acest lucru, repede și ușor va veni pe căi
greșite,  pe care el  și  ucenicul  său cu greu își  vor
putea găsi drumul lor.
[6]  Acesta  a  fost  întotdeauna  începutul  rău  al
proorocilor  mincinoși  și  înșelătoare și  întunecați  ai
oamenilor  și  a  deteriorării  acestora. De  aceea,  ar
trebui să-și învețe semenii săi, numai cel care a fost
învățat  de Mine în inima lui. Cu toate acestea,  cel
care îi va învăța pe semenii lui din el însuși și numai
din  ceea  ce  a  auzit,  bucată  cu  bucată  de  la  alte
persoane, ca și cum el a fost învățat de Mine, și care,
de  asemenea,  va  striga:  "Uite,  aici",  "acolo"  sau
"dincolo  este  Hristos,  Unsul  Adevărat  al  lui
Dumnezeu, încă din eternitate", voi nu ar trebui să
credeți,  pentru că acesta este un profet  mincinos,
care doar vrea să acționeze ca un profet de dragul
reputației sale și al câștigului temporar.
[7] Și cine vrea să distingă cu puțin efort un profet
mincinos de un profet adevărat și învățător care a
fost chemat de Mine, ar trebui să se uite la lucrările
sale.
[8]  Ceea ce omul poate ascunde cel mai puțin de
toate formele de ochi ai semenilor săi sunt egoismul
său  și  căutarea  profitului. Pentru  a-și  satisface
aceasta,  el  prea curând și  vizibil  nu va lăsa nimic
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neîncercat  pentru  a  ajunge  la  scopul  pentru  care
inima lui are o iubire indestructibilă.
[9] Prin urmare, nu lăsați profeții falși să primească
puterea  sau  reputația  exterioară. Pentru  că  de
îndată ce ei au ajuns la aceasta, în curând vor arata
extrem de întunecați din nou, printre oameni, și voi
veți avea o luptă grea de luptat împotriva lor."
[10] Cu o fată îngrijorătoare  Romanul a spus: "O,
Doamne și Învățătorule a toată existența și viața, noi
oamenii,  probabil,  cu  greu  vom  fi  capabili  să
împiedicăm  acest  lucru.  Dacă  Tu  Însuți,  Cel
atotputernic, nu vei împiedica acest lucru, Pământul
în curând va abunda de profeți mincinoși, pentru că
oamenii orbi cu greu vor fi capabili sau deloc să fie
să  distingă  între  un  profet  adevărat  și  un  profet
fals. Cine le va spune atunci și va fi capabil să facă
clar  pentru  ei  că  învățătorii  lor  sunt  prooroci
mincinoși?"
[11]  Eu am spus: "Prietene, Eu Îmi voi face partea
Mea,  dar  voi  ar  trebui,  de asemenea, să vă faceți
partea  voastră.  Fiecare  persoană  are  voința  sa
complet  liberă,  pe  care  Eu  nu  o  pot  apuca  cu
atotputernicia  Mea și  să  o  reține,  pentru că -  așa
cum am arătat foarte clar și ușor de înțeles - ar fi
împotriva ordinii Mele.
[12] Și de aceea Eu voi da în mâinile Voastre cele
mai bune mijloace împotriva tuturor minciunilor prin
adevărul pe care Eu vi l-am arătat. Și cu acestea, voi
puteți construi, cu ajutorul Meu, cele mai puternice
baraje  și  ziduri  împotriva  puietului  înșelător  al
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iadului.
[13]  Dar,  desigur,  acești  falși  profeți  nu  pot  fi
exterminați de pe acest Pământ la fel de repede și
de ușor cum tu îți imaginezi acum. Cu toate acestea,
în  cele  din  urmă va  fi  exclusiv  și  numai  adevărul
iluminat, viu, cel care va fi victorios. Deci, rămâneți
fermi  și  neîndoielnici  în  adevăr,  pentru  că  doar
adevărul vă va face - nu numai pe voi, ci în final pe
toți oamenii - liberi de jugul vechi, greu al minciunii
și înșelăciunii. Deci, nu vă mai lăsați niciodată seduși
de  orice  aparentă  vreodată  atât  de  clară,
strălucitoare minciună. Atunci totul va merge bine.
[14] Acum voi sunteți sarea, cel mai bun condiment
printre  oamenii  de pe acest  Pământ. Dacă nu veți
deveni  leneși  și  călduți,  va  merge  bine  cu  hrana
spirituală,  iar  oamenii  o  vor  dori  cu  nerăbdare  pe
aceasta. Dar  dacă  voi,  care  sunteți  sarea,  veți
deveni  răsfățați  și  răi  la  gust,  atunci  cu  ce  va  fi
condimentată hrana spirituală a poporului?
[15] Prin urmare, în toate, acționați în conformitate
cu învățătura Mea și în conformitate cu voința Mea
pe  care  o  știți  bine  acum. Apoi,  în  timp,  sarea
voastră  va  extermina  buruienile  din  ce  în  ce  mai
mult  din  grâul  de  pe  câmpul  vieții. Și  prin  faptul
acesta,  voi  veți  fi  extrem  de  plini  de  bucurie  de
puterea și tăria adevărului meu printre oameni."
 
Capitolul 186 Vindecarea oamenilor bolnavi din

Iope 
[1] După ce Eu am spus aceste lucruri, un slujitor al
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lui  Marcus a venit  să ne invite la  masa de prânz,
pentru că între timp era deja bine după amiază.
[2] Dar Eu am spus: "Cel care vrea să meargă acum
jos  să  se  întărească  cu  alimente  și  băuturi
pământești poate merge acum să-și satisfacă trupul
său.  Cu  toate  acestea,  Eu  Însumi  voi  sta  aici,  pe
acest munte până în această seară. Cel care vrea să
stea  cu  Mine,  de  asemenea,  nu-i  va  fi  foame nici
sete.
[3]  În  curând un număr mare de persoane sărace
înfometate și însetate din apropiere de Iope vor veni
aici,  care  vor  mânca  masa  care  a  fost  pregătită
pentru  noi. Unii  sunt  infirmi,  unele cu  mâinile  și
picioarele  schilodite,  leproși,  și  oameni  care  sunt
afectate de febră rea. Dacă ei vor mânca alimente
care au fost pregătite pentru noi, le va merge mai
bine. Slujitorii casei ar trebui să organizeze în acest
fel. "
[4] Unul din ucenicii prezenți ai lui Ioan a spus:
"Doamne și Învățătorule, cei care au venit aici  din
Iope nu știu încă nimic despre Tine, și încă nu pot
avea, prin urmare, nici o credință în Tine și Cuvântul
Tău, și totuși ei vor fi vindecați prin binecuvântarea
Ta,  pe care o vei  pune în mâncare.  Cum poate fi
acest  lucru  în  acord  cu  ceea  ce  Tu  spui  mereu:
"Credința ta te-a ajutat?
[5] Eu i-am spus: "Cum poate fi în acord cu tine, un
ucenic vechi, să pui o astfel de întrebare prostească?
Nu am trimis eu deja un număr mare de ucenici?
[6]  2  dintre  ei  sunt  acum  în  Iope  și  proclamă
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Cuvântul Meu săracilor. Ei, de asemenea, au pus pe
mâinile  lor  pe  acești  săraci  în  numele  Meu,  și
sănătatea  lor  s-a  îmbunătățit,  dar  cei  care  s-au
vindecat au căzut înapoi în slăbiciunile lor vechi și
obiceiurile  păcătoase,  și,  astfel,  de  asemenea,  în
vechile lor necazuri fizice.
[7] S-au dus din nou la cei 2 ucenici, cu întrebarea
dacă aceștia i-ar putea vindeca din nou, dar ucenicii
a  spus:  "Chiar  dacă  noi  v-am vindeca  din  nou  în
numele Domnului, voi cu toate acestea, veți păcătui
din nou. De aceea am să vă spun: faceți  mai întâi
penitență reală, și dacă Domnul vede că voi serios și
definitiv  v-ați  îmbunătățit  viața  voastră,  atunci  El
Însuși  vă  va  ajuta. Ridicați-ă  și  mergeți  în  deplină
pocăință,  credință și  încredere la izvorul  miraculos
de  la  lacul  din  Galileea,  care  a  fost  pus  acolo  și
binecuvântat  de  Domnul  Însuși,  atunci  veți  găsi
vindecarea  acolo. Călătoria  pe  jos,  care  este  o
sarcină grea pentru voi, să fie penitența voastră."
[8] Iată, după această admonestare serioasă, săracii
oameni  bolnavi,  și-au  început  călătoria  lor  grea  și
îndepărtată  -  oricât  de  dificilă  -  în  credință  și
încredere  deplină,  și  nava  care  acostează  la  mal
acum, îi aduce aici.
[9]  Astfel,  ei  nu  ajung  aici  fără  credință,  ci  cu  o
dreaptă măsură de credință, și astfel ei vor fi ajutați
de credința lor.
[10] Dar, în viitor, să nu Mă mai întrebați astfel de
întrebări  prostești,  pentru  că  întrebarea  ar  putea
arăta  că  nu  sunteți  o  sare  potrivită  pentru
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condimentarea  mâncării  pentru  sufletul  și  spiritul
oamenilor."
[11]  Apoi  ucenicul  Mi-a  cerut  să-l  iert  și  Mi-a
mulțumit pentru sfatul.
[12]  Eu M-am întors la slujitorul care a primit, între
timp,  instrucțiuni  din  partea  lui  Marcus  pentru  a
aduce  o  cantitate  suficientă  de  pâine  și  vin  pe
munte,  și  a  zis:  "Săracii  trebuie  să  primească
mâncarea afară, pentru că aerul liber le este mult
mai benefic pentru sănătatea lor decât aerul și fumul
de sala de mese. Mergi acum și fă ceea ce ai fost
instruit."
[13]  Atunci  slujitorul  a  mers  și  s-a  îngrijit  bie  de
toate.
[14] În curând alți slujitori au adus mai multe carafe
pline cu vin și, de asemenea, mai multe bucăți de
pâine.
[15]  Slujitorul  care  a  fost  trimis  jos  le-a  spus
oaspeților săraci, care au venit pe țărm, că aceștia
ar trebui să ia loc în aer liber, pe cât de bine posibil,
și el a lăsat imediat mâncarea, care a fost pregătită
excelent  pentru  noi,  să  fie  din  belșug  așezată  pe
mesele lor.
[16] Săracii au fost foarte surprinși de aceasta și au
spus: "O, prietene, noi cu siguranță avem nevoie de
acest tip de alimente, dar noi suntem săraci  și  cu
greu putem plăti pentru acestea."
[17] Slujitorul a spus: "Cel care v-a prescris această
hrană pentru vindecarea voastră, a plătit deja pentru
ea. Deci mâncați și beți, fără griji suplimentare. Dar
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când veți  deveni  sănătoși,  atunci  să nu cădeți  din
nou în vechile slăbiciuni și în păcatele voastre, așa
cum ați făcut doar cu o perioadă scurtă de timp în
urmă, în Iope după ce ați fost vindecați pentru prima
dată de către cei 2 ucenici."
[18] Atunci când săracii au auzit aceasta, ei au fost
surprinși  cu privire  la  cuvintele  slujitorului,  și  unul
dintre ei l-a întrebat cum putea el ști  aceasta, din
moment ce acei 2 ucenici care le-au spus aceasta
erau fost  cazați  în  orașul-port  -  în  măsura în  care
știau ei  -  deja de o lungă perioadă de timp, și  cu
siguranță ei nu au vizitat această regiune. Și astfel ei
nu ar fi putut să le descopere aceasta, și faptul că,
exceptând pe cei 2 ucenici ai marelui Mântuitor, și ei
înșiși, nimeni nu putea ști despre acesta.
[19] Slujitorul a zis: "Nu mai întrebați mai departe,
ci mâncați și beți, astfel încât să puteți deveni din
nou sănătoși. După ce voi veți fi sănătoși din nou, cu
siguranță vom putea vorbi despre cum am ajuns să
știu aceste lucruri."
[20] Apoi săraci a început să mănânce și să bea, și
atunci  când aceștia  au fost  într-adevăr  satisfăcuți,
suferințele lor i-au părăsit. Leproșii au devenit curați,
cei  care au avut de suferit  de febră au scăpat de
febra lor, precum și membrele schilozi  și infirmi au
devenit  drepte,  și  ei  își  puteau  folosi  mâinile  și
picioarele la fel  de bine așa cum doar o persoană
puternică  și  complet  sănătoasă  putea  să  le
folosească. Nu  era  aproape  nici  capăt  al  uimirii,
întrebărilor și, de asemenea, laudelor. Dar slujitorul
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nu le-a dat nici un răspuns, care să fi fost de vreo
importanță.
 
Capitolul 187 Uimirea a grecilor despre masa

sănătoasă
[1]  Unul  dintre cei  care a fost  vindecat,  un grec,
născut  pe  insula  Cipru,  dar  care  s-a  stabilit  mai
târziu, ca pescar în Iope și care a fost în continuare
un  om  foarte  experimentat,  a  zis  slujitorului:
"Prietene, țara în care m-am născut și în care eu am
trăit  și  am  lucrat  ca  un  pescar  cu  experiență  de
aproape 30 de ani,  este  numită Cipru,  și  în  ciuda
vastității  mari este înconjurată din toate părțile de
către marea cea mare. Este extrem de roditoare și în
toate privințele atât de zdravănă și sănătoasă, că a
devenit un proverb să se spună: "În țara noastră nu
există nici o boală și aici nu mori". Din acest motiv,
romanii  bogați,  grecii,  egiptenii  și,  de  asemenea
iudeii  cumpără  proprietăți  acolo  pentru  mult  aur,
construiesc  case  frumoase  și  trăiesc  apoi  foarte
fericiți în această țară minunată.
[2]  Eu  adesea  am văzut  că  de  multe  ori  oamenii
bolnavi  s-au  dus  acolo  și  au  mâncat  alimente
sănătoase, și  au băut vinul cel mai bun și cel mai
pur, dar nu au devenit la fel de sănătoși ca noi acum,
în acest loc, de asemenea, minunat.
[3] Ce a fost de fapt în acea mâncare și, în acest vin
delicios  pe care noi  l-am băut,  pentru ca  noi  toți,
aproape  40  de  persoane  cu  afecțiuni  diferite,  am
devenit brusc și dintr-o dată la fel de sănătoși ca și
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în când nu ar fi fost niciodată nimic în neregulă cu
noi?"
[4] Slujitorul a zis: "Nici mâncarea, nici vinul nu v-a
vindecat necazurile voastre, ci mila și voința Aceluia
în contul căruia cei 2 ucenici v-au trimis aici,  și  în
care voi ați început să credeți complet atunci când
cei  doi  ucenici  ai  Săi  v-au  spus  că  plinătatea
Spiritului  unicului,  singurului  Dumnezeu  adevărat
trăiește în El.
[5]  Cu  iubirea,  compasiunea,  mila  și  voința  Sa,
aceste  alimente  și  vinul  au  fost  condimentate,  iar
aceste  condimente  spirituale  v-au  făcut
sănătoși. Deci,  mulțumiți-I  numai  Lui  pentru
aceasta. Și acum că voi sunteți complet vindecați din
nou,  să  nu  cădeți  din  nou  în  vechile  voastre
slăbiciuni și păcate, astfel încât să nu fiți afectați din
nou cu afecțiuni mai grave decât acestea de care voi
ați fost acum vindecați în mod miraculos."
[6]  Atunci  când  cei  care  s-au  vindecat  au  auzit
aceste cuvinte bune de atenționare ale slujitorului, ei
au promis pe tot ceea ce era sfânt pentru ei le vor
ține minte până la moartea lor. Dar ei cu bucurie au
vrut  să  știe  unde  ar  trebui  să  călătorească  acum
pentru a-l întâlni  pe marele Mântuitor pentru a-i da
lui Însuși în genunchi recunoștința ce-i era datorată
doar Lui.
[7] Slujitorul a zis: "Eu nu am primit instrucțiuni să
vă  spun  aceasta.  Dar  simt  dragostea  adevărată
pentru El, atunci, de asemenea, se poate întâmpla
să Îl vedeți.
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[8]  El  se  va  lăsa  să  fie  găsit  de  oameni  -  și,  de
asemenea le va permite să vorbească cu El – doar
celor  care-l  caută  pe  El  în  inima  lor  care  a  fost
purificată  de  păcate,  chiar  dacă  aceștia  ar  fi  la
capătul lumii. Pentru că El vede tot, El știe totul, și El
știe chiar gândurile cele mai secrete ale fiecărui om,
chiar  dacă  el  s-ar  ascunde  în  colțul  cel  mai
îndepărtat al acestui vast Pământ.
[9] Deci, faceți ceea ce v-am spus. Eu, de asemenea,
vă  pot  spune  aceasta  pentru  că  Eu  Îl  cunosc
personal, și, deși eu sunt doar un slujitor al acestei
case  și  al  șefului  meu,  eu  însumi  sunt  umplut  cu
duhul adevărului etern al învățăturii Lui."
[10]  Apoi  slujitorul  i-a  lăsat  pe  cei  vindecați  și  a
plecat să facă altă lucrare a lui.
 

Capitolul 188 Cei vindecați și comandanții
navelor acestora

[1] Apoi cei 2 au părăsit mesele lor, au mers la lac și
au relatat toate experiențele lor căpitanilor navelor
care erau încă prezente.
[2] De asemenea, căpitanii din apropierea Tiberiei au
fost surprinși  și  au spus că au auzit  o mulțime de
lucruri  despre  marele  Mântuitor  din  Nazaret,  dar
niciodată nu L-au văzut, și de aceea, de asemenea
nu au putut accepta în mod direct ceea ce au auzit
de la ați  oameni  despre marele Mântuitor. Dar din
moment  ce  ei  au  văzut  acum  o  dovadă
inconfundabilă în fața ochilor lor, ei puteau și doreau
să creadă tot restul despre ceea ce au auzit despre
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El, precum și să-L laude pe Dumnezeu mai presus de
orice,  care  a  dat  o  astfel  de  putere  unei  ființe
umane, pentru că aceasta niciodată nu s-a întâmplat
din timpuri imemoriale.
[3]  Atunci  o  persoană  vindecată, a  spus:  "În
conformitate cu percepția și cunoștințele voastre voi
într-adevăr sunteți complet drepți în aceasta, dar noi
am privit aceasta oarecum diferit în noi înșine, și eu
nu  cred  că  noi  greșim.  Omul  căruia  -  în  opinia
voastră - Dumnezeu i-a dat o astfel de putere mare,
pentru  care  voi  doriți  să-L  lăudați  pe  El  ca
Dumnezeul vostru, pare să fie Domnul Însuși în casa
Lui. Și cu puterea Sa, El poate decide veșnic așa cum
vrea  El. Și  Dumnezeul,  pe  care  voi  doriți  să-l
glorificați și lăudați de dragul acestui om, pare a trăi
pe deplin în El. Pentru că bazat pe ceea ce am auzit
de la  cei  2  ucenici  care au fost  trimiși  la  Iope,  El
absolut  nu va vorbi  cu oamenii  n  modul  diferiților
foști profeți. Pentru că aceștia întotdeauna au spus:
"Ascultă, popor", sau "Ascultă, rege", sau "tu", sau
"voi",  "aceasta  este  ceea  ce  Domnul  spune:  "și
numai  după  aceea,  Spiritul  Domnului  a  vorbit  din
gura profetului. Dar El spune: "Eu Însumi vă spun, și
Eu vreau aceasta."
[4]  Ei  bine  acum,  prieteni,  atunci  când  cineva
vorbește  cineva  în  acest  mod,  și  Dumnezeu  nu-l
pedepsește  vizibil  în  fața  tuturor  pentru  această
prezumție, care este foarte păcătoasă pentru toată
lumea, atunci o astfel de persoană trebuie să aibă
plinătatea lui Dumnezeu Însuși în el și, astfel, trebuie
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să fie  în  totalitate  Domnul  Însuși,  căci  altfel  el  cu
adevărat  nu  ar  reuși  să  comande  toate  spiritele,
creaturile  și  elementele. Și  totul  se  supune  puterii
infinite a voii Sale, pentru că aceasta este ceea ce
știm noi din gura ucenicilor Săi care au asistat la o
mulțime de semne și fapte miraculoase.
[5]  Deci  noi  avem  impresia  că,  în  acest  mare
Mântuitor din Nazaret noi direct avem de-a face cu
Dumnezeu Însuși și deloc cu un profet, indiferent cât
de mare ar putea fi el."
[6] Un comandant, care era foarte bine familiarizat
cu Scriptura, a spus în această privință: "Voi sunteți
din  Iope,  un  oraș  în  care  acum  trăiesc  mai  mult
neamuri  decât  iudei  reali,  adevărați.  Și,  de aceea,
voi  sunteți  mai  mult  ca neamurile  decât  iudeii. Ce
contează pentru neamuri, dacă acestea adaugă din
nou un alt zeu nou pe jumătate sau complet la toți
zeii lor împreună cel puțin 10.000?
[7] Dar cu noi, iudeii reali și încă adevărați, este scris
deja  în  poruncă  dată  de  Moise:  "Eu  singur  sunt
Domnul  și  Dumnezeul  vostru  și,  prin  urmare,  voi
trebuie  să  credeți  doar  în  Mine  ca  unul,  singurul
Dumnezeu adevărat, și voi nu trebuie să aveți, nici
să  vă  închinați,  altor  dumnezei  străini  alături  de
Mine, care au fost inventați de oameni."
[8] Uite, aceasta este legea pentru noi iudeii, pentru
totdeauna  și  întotdeauna. Acum,  dacă  acest  lucru
este așa, atunci cum L-am putea noi accepta pe acel
Mântuitor  miraculos  ca  pe  un  al  doilea  și,  prin
urmare un nou Dumnezeu, și să-I dăm Lui onoarea
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pe  care  noi  o  datorăm  numai  unicului,  singurului
Dumnezeu adevărat al lui Avraam, Isaac și Iacov?
[9]  Cu  toate  acestea,  noi  simțim  o  mare  bucurie
pentru acel Mântuitor miraculos din Nazaret, pentru
că Dumnezeu I-a dat Lui - o ființă umană ca și noi, și
mai  mult  ca  sigur,  datorită  pioșeniei  Lui  mari  -  o
putere  mare  așa  cum  nu  s-a  mai  întâmplat
înainte. Și,  prin  urmare,  noi  Îl  lăudăm doar  unicul,
singurul  Dumnezeu  adevărat,  dar  nu  pe  acel  om
care este abundent înzestrat cu putere divină.
[10] Dacă voi ați fi fost iudei adevărați, voi ați face la
fel. Dar  din  moment  ce  voi  sunteți  mai  mult  ca
neamurile decât ca iudeii, puteți să faceți ce vreți,
pentru  că  voi  nu  trebuie  să  dați  socoteală  pentru
credința  voastră  fariseilor  din  templul  de  la
Ierusalim."
 
Capitolul 189 Comandantul vindecat dovedește

divinitatea Domnului 
[1] Apoi comandantul vindecat, care a venit din
Cipru, a spus: "Este adevărat că eu sunt un păgân
din naștere, dar eu îi știu pe Moise și pe prooroci la
fel de bine ca și tine.
[2]  Nu  se  spune  în  profetul  Isaia:  "Un  glas  de
predicator strigă în deșert. Pregătiți calea Domnului,
faceți  chiar  și  un  drum  pe  câmpuri  pentru
Dumnezeul  nostru?" Și  mai  departe  se  spune:
"Domnul  va  paște  turma  Sa  ca  un  Păstor. El  va
aduna mieii în brațele Sale și îi va purta la pieptul
Lui, și va conduce oile."
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[3] Noi trăim într-adevăr în Iope, dar noi am auzit
bine din gura celor 2 ucenici despre toate lucrurile
care s-au întâmplat în apropiere de Ierusalim.
[4]  Vocea  predicatorului  în  pustiu  a  fost  Ioan
Botezătorul,  care  a  făcut  chiar  și  un  drum  pe
câmpurile orbirii voastre, Dar prin invidia slujitorilor
din templu pe care Irod a reușit să-i aibă de partea
sa, el a intrat în închisoare, și, în curând după aceea
el a fost decapitat.
[5]  Acest  predicator  din  deșert  L-a  recunoscut  pe
Domnul în acel Mântuitor din Nazaret, și mărturia sa
a  deschis  ochii  multora. Atunci  de  ce  fariseii  stau
orbi  și  duri  la  inimă,  din  moment  ce  aceștia,  de
asemenea, îi au pe Moise și pe prooroci?
[6]  Atunci  când profetul  spune:  "Domnul  va  paște
oile Sale (și anume pe noi oamenii) ca un Păstor" - și
acest lucru se întâmplă acum, fără îndoială, în fața
ochilor noștri -, atunci nu este acest Păstor, a cărui
venire personală pe Pământ a fost fidel și în mod clar
anunțată  prin  toți  proorocii,  începând cu Moise,  și
tocmai pentru aceste vremuri, unul și același Domn
și  Dumnezeu  care  i-a  dat  poruncile  lui  Moise  pe
Sinai?
[7] Dacă noi ne-am adunat acum în credință ca niște
miei  în  jurul  Său,  și  El  ne  conduce,  cu  toată
dragostea inimii Sale divine, cum un bun păstor face
cu  oile  sale  –  ceea  ce  poate  fi  văzut  mult  prea
distinct și clar din învățătura Lui și din faptele Sale -
atunci noi, chiar dacă suntem mai mult ca neamurile
decât ca iudeii, credem într-un alt, Dumnezeu străin,
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cu  excepția  doar  a  celui  în  care  noi  ar  trebui  să
credem  în  conformitate  cu  porunca  lui  Moise? Și
facem noi rău dacă noi Îi mulțumim Lui pentru mila
pe care El ne-a dat-o nouă, și Îi dăm onoarea numai
Lui?
[8]  Într-adevăr,  aceasta  nu  este  foarte  onorabil
pentru  voi,  dacă  noi,  în  calitate  de  foști  păgâni
recunoaștem  într-adevăr  pe  deplin  mai  devreme
lumina care a venit  la  voi  decât  voi,  care sunteți,
potrivit Scripturii voastre, un popor ales pentru acea
lumină."
[9] La aceste cuvinte ale pescarului, căpitanii nu au
mai spus nimic, pentru că ei au văzut că pescarul
era mult mai priceput în Scriptură decât erau ei, și ei
nu au vrut să înceapă o dispută cu el. Dar, în același
timp, ei au gândit între ei și au spus că comandantul
ar putea în cele din urmă să aibă dreptate, și, astfel,
unii dintre ei au devenit mai credincioși decât erau
înainte. Curând după aceea,  ei  au dezlegat  navele
lor și au navigat înapoi spre Tiberius cu promisiunea
că ei vor duce pe cei 40 de locuitori vindecați din
Iope, în câteva zile, dacă ei vor vrea.
[10] Dar aceștia  (cei vindecați) au spus: "Noi vă
mulțumim acum pentru buna voastră voință ta bună,
dar noi vom lua o altă cale spre casă."
[11]  Apoi,  în  cele  din  urmă căpitanii  au  plecat  cu
navele lor.
 

Capitolul 190 Medicul cere mană în pustie 
[1] Rezidenții noștri din Iope se uitau la malul lacului
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și  în  mod  constant  vorbeau  despre  mine. Ei,  de
asemenea, s-au uitat la casa de îmbăiere și au fost
foarte  surprinși  cu  privire  la  numeroasele  camere
mari,  care erau foarte eficient echipate, precum și
de curățenia acestora. De asemenea, ei s-au uitat la
grădina  foarte  mare  și  au  lăudat  proprietarul
stațiunii balneare, maestrul constructor și grădinarul
care  trebuie  să  le  fi  construit. Ei  au  întrebat  unii
slujitori ai stațiunii de balneare de cât timp această
instituție  frumoasă  a  existat,  cine  a  fost  maestrul
constructor și de unde era.
[2] Dar slujitorilor nu li s-a permis să spună nimănui,
iar ei au răspuns întrebărilor pe care le cunoșteau de
la  proprietarul  stațiunii  balneare  dacă  aceasta  era
necesar pentru mântuirea lor.
[3] Când cei 40 de bărbați au vizitat totul în grădină
până  aproape  de  seară,  fiind  foarte  uimiți  de
aceasta,  s-au  dus  afară  din  nou  și  s-au  consultat
reciproc  cu  privire  la  unde  și-ar  putea  petrece
noaptea. Și  când  au  văzut  mai  multe  corturi  pe
munte, și o terasă mare cu acoperiș, care i-au făcut
să se gândească la templu, ei au întrebat un slujitor,
care  era  în  apropiere,  dacă  și-ar  putea  petrece
noaptea în corturile de pe munte, deoarece ei erau
oameni săraci, fără nici un mijloc.
[4] Dar  slujitorul a spus: "Când va veni timpul de
odihnă  pentru  noapte  vă  va  fi  permis,  la  fel  ca
oricărui  alt  oaspete.  Cu  toate  acestea,  răbdare
pentru moment, până când domnii care au petrecut
aproape toată ziua într-un mod plăcut pe munte se
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vor întoarce acasă."
[5] Cei vindecați au fost, de asemenea, mulțumiți cu
aceasta și au mers la masa lor unde încă mai erau
niște pâine și vin  rămase. Ei s-au întărit cu acestea
și au vorbit din nou între ei, în special despre Mine.
[6] Și ce s-a întâmplat între timp cu noi și între noi
pe  munte  în  timp  ce  săracii  erau  jos la  poalele
muntelui și  erau  tratați,  îngrijiți  și  vindecați  în
conformitate cu voința Mea?
[7] Rafael al nostru ne-a spus tot ce s-a întâmplat la
poalele  muntelui cu  cei  care  erau  prezenți. Și
inteligența slujitorului a fost lăudată, precum și mai
târziu,  înțelepciunea pescarului  din  Iope  datorită
reacției sale la comandanții din Tiberia. Ucenicii lui
Ioan au ajuns să realizeze mai bine și mai clar faptul
că locuitorii din Iope nu au fost vindecați de Mine de
afecțiunile lor, fără a avea credință în Mine.
[8] Când Rafael a terminat povestea, iar soarele era
deja foarte aproape de orizont, medicul din Melita
a  mers  încă  o  dată  la  Rafael  și  a  zis:  "Prieten
eminent, din moment ce spiritul meu a devenit tot
mai mult mai trezit și clar prin cuvintele Domnului
din gura ta, toate lucrurile pe care eu le-am făcut,
văzut și citit în cărți vreodată se întorc atât de vii, în
memoria  mea,  că  aș  dori  să  îți  citesc  cuvânt  cu
cuvânt toate cărțile lui Moise, profeții și încă multe
alte lucruri din cărțile iudeilor. Și cu aceasta, eu mă
împiedic de ceva foarte ciudat, în momentul în care
israeliții  au  rămas  în  deșert  și  au  trebuit  să  se
hrănească cu mana care zi de zi și din belșug cădea
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din cer pe pământ, cu excepția Sabatului.
[9]  Eu  nu  mă  îndoiesc  acum,  câtuși  de  puțin  că
ploaia cu mană a fost un adevărat miracol. Și astfel,
ceea ce mi se pare atât de ciudat, nu este miracol
inconfundabil,  ci  faptul  că,  în  conformitate  cu
conceptul nimeni nu avea voie să adune într-o zi mai
mult  decât exact ceea ce avea nevoie pentru o zi
pentru el  și  familia lui. Numai vinerea toată lumea
putea  să  adune  provizii  de  mană  pentru  el  însuși
pentru  Sabat,  în  care  zi  nicio  mană nu cădea din
cer. Cu  toate  acestea,  dacă  într-o  altă  zi  cineva
aduna o provizie pentru a doua zi, devenea stricată,
plină  de  viermi  și  puțea,  și  astfel  nu  putea  fi,
mâncată de oameni sau animale.
[10]  Acum,  în  această  regulă  stranie  a  lui  Iehova,
dată  prin  Moise  și  Aaron,  eu  nu  pot  descoperi
înțelepciunea  reală  a  Domnului  și  motivul
acesteia. S-a întâmplat cu adevărat în acest fel, sau
este doar un fel simbolic, hieroglific de reprezentare
al  unui  adevăr  secret,  profund-spiritual,  care  va  fi
dezvăluit omului atunci când spiritul său va conduce
în întregime sufletul său?
[11] Dacă ar fi  fost într-adevăr așa, eu de fapt nu
înțeleg de ce nimeni nu a putut aduna o provizie, cu
excepția vinerilor, înainte de Sabat, și nu într-o altă
zi. Și când mana nu s-a stricat de sabat, cu viermi și
nu  s-a  împuțit,  de  ce  s-a  întâmplat  aceasta  o
proviziile care au fost adunate într-o altă zi așa cum
este descris? Prieten eminent, ai dori de asemenea
să aprinzi o bună lumină în sufletul meu cu privire la
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acest lucru?"
 

Capitolul 191 Învățătura lui Rafael despre
hrănirea israeliților în deșert

[1] Rafael a spus: "Da, prietenul meu, s-a întâmplat
într-adevăr  așa,  și  aceasta pentru un motiv  foarte
înțelept,  căci  dacă  Dumnezeu  ar  fi  vrut  să  educe
poporul pentru o lumină mai mare, atunci când ei în
Egipt  s-au scufundat  complet  în  lucrurile  cele  mai
murdare lumești, El nu a avut nici o alegere, decât
să-i păstreze - după ce oamenii au primit legile vieții
– pentru 40 de ani întregi în deșertul gol și neroditor
în  toată  sobrietatea  posibilă,  pentru  a-i  aduce  în
acest  fel  într-o lumină mai  mare.  Că oamenii  s-au
supus, pe de o parte cerții, și pe de alta economisirii
excesive din cauza a toate tipurile de lipsuri, și din
cauza aceasta, au devenit lacomi și teribil de avari,
în  așa  fel  încât  era  foarte  greu  de  a  extermina
complet  astfel  de  vicii  și  păcate  ale
oamenilor. Înșelăciunea,  furtul,  crima  și  jaful,
minciuna  și  toate  tipurile  de  prostituție  și  de
comitere a adulterului, mai ales cu egiptenii păgâni,
a  devenit  o   a  doua  natură  pentru  poporul  lui
Dumnezeu,  în  ciuda  tuturor  avertismentelor  și
pedepselor.
[2]  Sub  cunoscutul  faraon,  care  a  oprimat  prea
violent  și  brutal  acest  popor  altfel  zelos,  și  l-a
persecutat  peste  tot,  ei  au  ascultat  din  nou  de
avertismentele lui  Dumnezeu, și  au renunțat într-o
mare  parte  la  multele  lor  vicii  și  păcate. Și
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Dumnezeu  l-a  trezit  pe  Moise  ca  salvator  al
oamenilor, în mod pe care îl știți din cărți.
[3] Acum, oamenii au venit într-un deșert sever, fără
câmpuri,  fără  grădini,  fără  pășuni,  nici  lapte,  nici
pâine și nici oalele cu carne, pentru care oamenii au
devenit foarte triști, și au plâns și mormăit, deoarece
proviziile pe care ei le-au luat cu ei erau în curând
goale,  și  peștii  din  Marea  Roșie  nu erau suficienți
pentru a hrăni oamenii.
[4] Atunci Dumnezeu a avut milă de oameni și le-a
dat pâinea de zi cu zi din Ceruri. Când oamenii au
primit-o  foarte  abundent  din  Ceruri,  vechiul  spirit,
rău  de  economisire  exagerată  și  ceartă  a  devenit
mult prea repede din nou activ. Dar Dumnezeu le-a
dat porunci cu sancțiuni, direct prin Moise oamenilor
cu  privire  la  modul  în  care  darul  de  mâncare  din
Ceruri ar trebui să fie adunat și utilizat. Și cel care nu
ar fi ținut un astfel de precept a fost apoi imediat și
precis pedepsit conform preceptului.
[5] Și uite, aceasta în curând a sufocat acel spirit rău
al atitudinii lumești din întregul popor, pentru că cu
strângerea unei provizii de mană nu părea să fie nici
un profit, și astfel oamenii au văzut preceptul.
[6]  Faptul  că  mana,  care  a  fost  adunat,  vinerea,
pentru  Sabat,  a  rămas  proaspătă  și  bună,  de
asemenea de Sabatul, a fost voia Domnului, pentru
ca oamenii să țină încă 1 zi din săptămâna cu scopul
de a se abține în acea zi de la orice lucru inutil și să
fie preocupat cu Dumnezeu și cu învățătura și voința
Lui. Pentru că oamenii în Egipt, au uitat complet de
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ziua de odihnă în Spiritul lui Dumnezeu, pentru că ei
în  mod  constant  adunau,  lucrau  și  cumpărau  și
vindeau  în  fiecare  zi. Iar  un  popor  fără  nicio
învățătură spirituală prea curând se va îndepărta și
va deveni sălbatic la un nivel mai scăzut decât cel al
regnului animal, și apoi ei cu greu ar fi capabili să se
ridice  până  la  o  lumină  mai  mare  din  puterea  și
voința propriei lor rațiuni.
[7] Dacă vă gândiți la toate acestea împreună într-o
dreaptă,  pur  umană,  modalitate  inteligentă,  cu
siguranță  voi  deja  foarte  clar  veți  recunoaște
strălucirea  luminoasă  a  dragostei  și  înțelepciunii
Domnului.
[8]  Desigur,  acest  eveniment  are  o  semnificație
profundă  spirituală  și  cerească  pentru  oamenii  lui
Israel.
[9] Pâinea pe care Domnul a lăsat-o să cadă ca o
ploaie din Ceruri pentru oamenii din deșertul natural
-  care,  de  asemenea,  corespunde  cu  deșertul
spiritual  interior,  al  poporului  lui  Israel  -  să-i
hrănească fizic, corespunde cu Domnul Însuși care a
coborât  acum ca pâinea vie  din  ceruri  în  deșertul
spiritual al oamenilor. Cuvântul Său, învățătura Lui și
faptele Sale de iubire sunt adevărata pâine, vie din
cele  mai  înalte  ceruri. Cel  care  în  mod  activ  va
mânca din această pâine nu va muri niciodată din
nou pentru că în ceea ce privește sufletul  său, va
avea viața veșnică în el.
[10]  O mulțime dintre  cei  care au mâncat  vechea
mană au murit, nu doar în ceea ce privește trupul

~ 860 ~



lor, dar, din păcate de asemenea, în ceea ce privește
sufletul  lor. Și  până la această oră ei  încă nu s-au
ridicat  la  viață. Cu toate acestea,  cei  care în  mod
activ în spirit  mănâncă din această mană vie s-au
ridicat deja în ei înșiși la viața veșnică. Iată, acesta
este sensul spiritual al fostei mane.
[11] Mana naturală care israeliților nu li s-a permis
să  o  ia  ca  provizie  corespunde,  de  asemenea,  cu
faptul  că  oamenii  nu  ar  trebui  să  adune  nici  o
comoară, care poate fi distrusă de rugină și de molii,
ci numai comori ale Sabatului pentru suflet și spirit
care rămân veșnic. Ai înțeles acest lucru acum?"
[12] Medicul a recunoscut foarte fericit, și toți au fost
surprinși de acest discurs, pentru că nici ucenicii Mei
nu au înțeles acest lucru înainte.
 

Capitolul 192 Fenomenul mirajului
[1]  Din  moment  ce  soarele  a  coborât  deja  sub
orizont, Marcus al nostru a crezut că era într-un fel
timpul  să  mergem  jos  acasă,  deoarece  în  timpul
toamnei serile erau adesea reci.
[2]  Dar  Eu i-am spus: "Prietene,  aceasta  este  cel
puțin  cu  o  jumătate  de  oră  prea  devreme  pentru
aceasta. Nu îți face griji pentru a ști dacă o masă de
seară este în curs de pregătire pentru noi sau nu,
pentru că atunci când noi  vom fi  din nou în casă,
totul va fi gata.
[3] Dar aici, pe munte se va întâmpla ceva, despre
care vei fi foarte surprins și care va avea o influență
foarte  bună  asupra  inimii  și  sufletului  tău. Acesta
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este motivul pentru care este important că stăm aici,
pentru o jumătate de oră, cel puțin.
[4] Atunci când soarele va apune complet, tu Mă vei
glorifica  și  lăuda  pentru  că  Eu  ți-am  descoperit
aceasta. Dar,  de  acum  până  la  acel  moment  ar
trebui să fie complet liniște."
[5]  Apoi,  totul  a  devenit  liniștit  și  pașnic. De
asemenea, spiritele din aer, din pământ și din apă s-
au liniștit la porunca Mea de a fi liniște. Și astfel, în
întreaga natură vizibilă  în totalitatea sa,  a devenit
atât de extrem de liniște, încât nici măcar cea mai
mică  pală  de  vânt  nu era  în  mișcare,  nici  o  mică
pasăre  nu  zbura,  și  apa  lacului  a  devenit  atât  de
complet  de  calmă că munții  înalți  care  înconjurau
lacul puteau fi  văzuți  pe suprafața apei,  distinct și
clar ca în mod natural,  ceea ce i-a încântat foarte
mult  pe  toți  cei  care  erau  prezenți,  pentru  că  ei
practic nu au văzut o așa liniște perfectă a lacului
înainte.
[6] Unii dintre ei au vrut să mă întrebe sensul acestei
liniști perfecte din natură pe care ei niciodată nu au
experimentat-o  înainte. Dar,  deoarece  Eu  i-am
instruit pe toți cei care erau prezenți, fără excepție,
să  fie  complet  liniștiți,  nimeni  nu  a  îndrăznit  să
deschidă  gura. De  asemenea,  în  casa  din  josul
muntelui și,  de  asemenea,  în  marea  stațiune
balneară, era complet liniște, deși nimeni nu știa ce
i-a făcut pe ei să fie complet liniștiți, fiind fără nici o
activitate.  De  asemenea  Raphael  al  nostru,  care
stătea aproape de Mine,  era la  fel  de liniștit  ca o
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statuie.
[7]  Când a  devenit  întuneric  și  stelele  au  devenit
treptat vizibile, un număr mare de regiuni cunoscute
și chiar mai multe necunoscute și-au făcut apariția în
aerul  foarte  curat  și  complet  liniștit,  mai  ales  pe
cerul de vest. Atât de departe pe cât ochiul  putea
vedea, țărmurile Mării  Mediterane puteau fi  văzute
cu toate locurile și navele, și ei toți au observat că
marea  mare  Mediterană  era  calmă  în
totalitate. Complet la marginea vestică, unde soarele
a apus, de asemenea, imaginea cunoscută a soarelui
puternic colorate în roșu a apărut, despre care toți
cei  prezenți  au  fost  foarte  surprinși  în  inima
lor. Aceste apariții au devenit mai vii de la minut la
minut.
[8] Atunci când cei prezenți au văzut suficient aceste
fenomene, Eu am spus ucenicilor: "Dați-vă acum cu
părerea  despre  acest  fenomen  care  se  întâmplă
foarte des în anumite momente, în special în Egipt și
în pustiul Arabiei. Adesea în plină zi, și care aduce
oamenii la tot felul de superstiții."
[9]  La  această  invitație  a  Mea, ucenicii au  spus:
"Doamne,  astfel  de  fenomene  nu  sunt  complet
străine pentru noi, dar ceea ce ele sunt de fapt și
complet conform adevărului, și cum și de ce acestea
există, nici o ființă muritoare nu a înțeles încă, nici o
mulțime de alte lucruri.
[10] Aparent Tu le-ai făcut să pară aici pentru a ne
oferi, de asemenea instrucțiuni drepte despre aceste
lucruri, astfel încât noi să nu avem nici o idee greșită
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despre astfel de evenimente. Dar cum ele de altfel,
există  într-o  manieră  similară,  numai  Tu  și  Rafael
veți ști.
[11]  Iudeii  le-au  considerat  ca  semne  profetice
pentru evenimente viitoare și un semn important al
scripturii lui Iehova cu înțeles profund, așa cum noi
am văzut cu ceva timp în urmă în timpul nopții de pe
Muntele Măslinilor.
[12]  Noi  nu  am  auzit  multe  despre  ce  gândesc
neamurile despre aceasta, pentru că noi nu ne-am
implicat  în  doctrina  zeilor  lor. Dar,  din  moment  ce
acum  noi  avem  mai  mulți  dintre  ei  convertiți  în
totalitate cu noi, ei pot acum veni, de asemenea cu
punctul lor de vedere și convingerile lor cu privire la
astfel de fenomene."
[13] Acum cei 2 greci, care dimineața, au fost primi
care L-au căutat pe singurul Dumnezeu adevărat, și
care s-au vindecat, a venit în fața Mea și au spus:
"Doamne  și  Învățătorule.  Fabula  de  vrăjitoarei
Morgana  mare  este  prea  prostească  pentru  a  o
reprezenta  aici,  pentru  că  noi  deja  am râs  de  ea
înainte în noi înșine când eram copii. Și așa, aceasta
acum pare chiar mai prostească și ridicolă.
[14]  Cu  toate  acestea,  în  călătoriile  noastre
îndepărtate am avut de multe ori ocazia de a vedea
nu numai astfel de fenomene - deși nu întotdeauna,
la acest nivel - dar, de asemenea, pentru a discuta
despre  acestea  cu  cercetătorii  foarte  capabili  ai
naturii  și  cu oamenii  de știință, era unul dintre ei,
care aparent, în opinia noastră, a lovit cuiul destul
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de mult pe cap.
[15] Părerea sa era că astfel de fenomene, precum și
multe  mii  de  alte  fenomene,  au  o  cauză  complet
naturală  și  trebuie  să  fie  luate  în  considerare  și
văzute  ca  semne  pentru  evenimente  viitoare  ale
altor fenomene ulterioare, ceea ce este deosebit de
important pentru căpitanii de pe mare și caravanele
din  marele  deșert  de  nisip. Așa  cum  ele  apar
întotdeauna în timpul celei mai mari liniști a aerului
care se află pe Pământ, pare ca și cum aerul complet
liniștit, de sus din regiunea norilor, primește o putere
care  reflectă  la  fel  ca  suprafața  apei  complet
liniștite. Și astfel, după el, noi putem vedea de multe
ori  regiuni,  locuri,  munți  și  râuri  de  la  o  distanță
mare, precum și o mulțime de alte lucruri, pe care
nu le cunoaștem, care sunt reflectate de suprafața
aerului liniștit de la înălțime. Dar când aerul devine
agitat – ceea ce, inevitabil, pare să se întâmple după
aceste  fenomene  -  și  vânturile  suflă,  atunci
fenomenele  dispar  de  asemenea,  foarte  repede,
deoarece prin curentul  de aer  tot  mai  puternic  se
pierde  în  întregime repausul,  precum și,  cu  faptul
acesta, puterea sa de reflectare.
[16]  Acum,  chiar  dacă  punctul  de  vedere  al
fizicianului  nostru este complet  adevărat  și  corect,
noi nu putem ști în întregime și cu adevărat. Dar că
aceasta pare a fi cel mai probabil și ușor de înțeles
pentru explorare,  cea mai  clară  minte umană,  noi
suntem  pe  deplin  convinși,  din  moment  ce  după
astfel  de  fenomene  consecințele  urmează
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întotdeauna cu certitudine.
[17] În timpul acestui tip de fenomene noi de multe
ori am observat în același timp că imaginile care se
reflectă  pe  presupusa  suprafață  de  aer  erau
observate inversat, iar acest lucru confirmă punctul
de  vedere  al  fizicianului  nostru  chiar  mai  mult,
pentru că pe o suprafață de apă complet și foarte
liniștită,  imaginile  reflectate  sunt,  de  asemenea
întotdeauna văzute inversat  -  atunci  de ce nu,  de
asemenea, pe o suprafață de aer?
[18] Aceasta este acum opinia noastră despre astfel
de  fenomene. Dacă  unul  dintre  ucenicii  are  o  un
punct de vedere mai  bun, el poate să vorbească cu
noi."
 

Capitolul 193 Motivele pentru superioritatea
spirituală a neamurilor

[1] Unul dintre iudeii greci  din Ierusalim, care a
fost anterior un scrib, a declarat: "Deși punctul tău
de vedere  cu  privire  la  acest  caz  pare  a  fi  foarte
convingător pentru intelectul lumesc, dar acesta cu
toate  acestea,  pare  oarecum  prea  natural  pentru
mine, deoarece îi lipsește orice fond spiritual.
[2] Pentru că noi nu am văzut numai regiuni, locuri,
munți  și  marea mare cu navele sale multe,  ci,  de
asemenea,  soarele,  cu  câțiva  nori  plutind în  jur. A
fost  aceasta  de  asemenea,  o  reflecție  simplă  pe
suprafața de aer pe care tu ai descris-o foarte bine?"
[3] Unul dintre cei doi greci a spus: "Când spiritul,
al  cărui  nume  este  Rafael,  tocmai  ne-a  dat  o
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explicație  exactă  despre  Pământ,  lună  și  soare,
precum  și  despre  relațiile  acestor  corpuri  cerești
între ele, tu nu păreai să acorzi o bună atenție. Poate
tu ai  descoperit,  de asemenea un prea mic fundal
spiritual în explicațiile lui.
[4] În cazul în care cauza pentru apusul soarelui, al
lunii  și  al  tuturor  stelelor  este  doar  faptul  că
Pământul  nostru  -  care  este  o  minge  mare  -  se
rotește în jurul axei sale în aproximativ 24 de ore și
un  pic  mai  mult  de  la  vest  la  est,  atunci  soarele
trebuie  să  fie  întotdeauna  aparent  sub  orizontul
vizibil. Dar din moment ce suprafața de aer este cu
siguranță  foarte  ridicată  deasupra  munților  din
orizontul  vestic,  atunci  la  această  înălțime  cu
siguranță că va fi în măsură să reflecte soarele - care
mai este vizibil încă o oră - ca o imagine în oglindă
pe suprafața sa, la fel ca toate celelalte lucruri care
sunt mai jos. Ai înțeles aceasta?"
[5] Grecii  iudei s-au uitat surprinși unul la altul,  și
scribul a  spus:  "Este  aproape  iritant  faptul  că
neamurile ne domină, nu numai fizic, ci și spiritual.
Pentru că în toate circumstanțele ei în mare măsură
ne-depășesc  cu  intelectul  lor,  cu  cunoștințele  și
științele  lor  și  multele  lor  experiențe. Și  noi  nu  le
putem da nici un răspuns pe care ei nu l-ar putea
respinge.
[6]  Deși,  nici  Domnul,  nici  Raphael  nu  a  dat  o
explicație cu privire la acest fenomen, dar după cum
pot vedea această problemă acum, grecul va fi  cu
siguranță drept."
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[7] Acum  Eu i-am spus: "Părerea ta este acum, de
asemenea  corectă,  dacă  tu  crezi  că  grecul  este
drept, pentru că în conformitate cu ceea ce a spus
despre un om de știință cu gândire clară, opinia sa
cu privire la acest fenomen a fost foarte corectă. Și
noi  vom primi  dovada acestui  lucru în ceea ce va
urma în câteva ore așa cum el a indicat.
[8]  Tu  ca  un  scrib  încă  nu  ști  ce  este  scris  în
Scriptură: "În acele vremuri, puterea și lumina va fi
luată de la iudei și va fi dată la Neamuri?”
[9] Și uite, pe baza aceasta, neamurile acum conduc
peste voi și sunt chiar până la cer superiori vouă în
intelect și, toate abilitățile cunoștințele și tot felul de
științe. Și dacă voi nu veți urma complet Învățătura
Mea și  nu  veți  trăi  și  acționa  în  consecință,  ei  în
întregime chiar mai mult și dincolo de toate măsurile
vor fi superiori vouă vă vor călca în picioare și toată
marea țară promisă o vor face praf. Frumoasa mare
vale a Iordaniei cu numeroasele sale locuri orașe și
sate,  va  deveni  un  deșert,  care,  pe  lângă  hoți  și
tâlhari, vor trăi animale sălbatice.
[10] Eu am venit în această lume, ca un iudeu Eu
Însumi, la voi iudeii, pentru a vă salva din la fiecare
nevoie. Dar doar socotiți iudeii care cred în Mine. Cât
de puțin și mic este numărul lor, în comparație cu cei
care Mă urăsc și Mă prigonesc peste tot. Și numărați
apoi neamurile care vin continuu aici de departe din
lung  și-n  lat  și  acceptă  învățătura  Mea  cu  mare
bucurie. Ei rapid și ușor Mă recunosc ca Acela care
Eu sunt, și ei imediat Mă iubesc mai presus de toate.
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[11]  Atunci  este,  desigur,  evident  cum  și  când
puterea  și  lumina  este  luată  de  la  iudei  și  dată
neamurilor.
[12] Chiar dacă, în viitor, lumina între neamuri va fi
mult  tulburată  și  întunecată. Ei  într-adevăr,  foarte
pompos se vor numi a fi unșii Mei și Eu îi voi lăsa să
fie  foarte  onorați,  dar  vor  fi  de  fapt  mult  mai  răi
decât  neamurile  de  acum  romanii,  grecii  și  alte
neamuri din toată Europa.
[13]  Dar,  chiar  și  în  rândul  acestor  neamuri  vor
exista întotdeauna mulți dintre cei care vor rămâne
în învățătura Mea și  nu se vor lăsa să fie orbiți  și
seduși de lume și ispitele sale trecătoare.
[14]  Dar acum socotiți  cât  de mulți  iudei  sunt  cei
care nu s-au lăsat seduși și ademeniți de mamona
acestei  lumi. În  toate  orașele  din  Galileea,  Iudeea,
Palestina,  Canaan și  Samaria  și  încă alte  părți  ale
țării,  nu  veți  găsi  100  care  au  urmat  și  păstrat
adevărul  vechi  în  inima  lor  și  în  acțiunile  lor  în
conformitate  cu  Moise  și  profeții. Numai  în  aceste
vremuri,  un număr mai mare s-a întors din nou la
vechiul adevăr al învățăturii Mele, mai ales din clasa
celor săraci.
[15] Dacă Eu compar aceasta cu numărul mare de
neamuri convertite din toate părțile și  regiunile de
pe Pământ, atunci acest lucru este acum deja de o
1.000 de ori mai mult decât iudeii în mijlocul cărora
eu am venit în această lume și merg acum ca cea
mai  adevărată și  clară lumină,  și  îi  chem cu voce
tare peste tot ca ei toți să vină la Mine.
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[16]  Dacă  acest  lucru  se  întâmplă  acum,  înaintea
ochilor  voștri  și  urechilor  voastre,  cum  puteți  fi
surprinși în secret în mintea voastră, dacă Eu sincer
spun că puterea și  lumina iudeilor  va fi  luată și  fi
dată  neamurilor,  și  că  în  cele  din  urmă  chiar  și
printre  neamurile  creștine  extrem  de  întunecate
totuși vor fi întotdeauna mulți dintre cei care vor sta
cu adevărul original și nu se vor lăsa atât de ușor
păcăliți de lume?"
 

Capitolul 194 Cum acceptă iudeii revelațiile
[1] Da, da, în timp va veni mare întuneric, suferință
și  nevoie  peste  oameni,  cum  oamenii  nu  au  mai
experimentat  înainte. Dar  în  acel  întuneric  foarte
adânc,  mulți  vor  căuta  adevărata  lumină,  și,  de
asemenea o vor găsi, și aceștia sunt cei cu care Eu
voi fi și administra judecata pentru toți oamenii de
pe Pământ.
[2] Și, așa cum Enoh-Raphael este acum un martor a
ceea ce se întâmplă acum, astfel, de asemenea, la
acel  moment  voi  veți  fi  martori  la  ceea  ce  se  va
întâmpla așa cum Eu v-am prezis vouă acum.
[3] Dar să nu spuneți  în inima voastră că nu este
adecvat a lua puterea și lumina de la oamenii antici
aleși de Dumnezeu, și să se dea la Neamuri.
[4] Eu vă spun: nimeni nu ia aceasta de la iudei și o
dă  la  neamuri,  ci  iudeii  înșiși  se  îndepărtează  de
lumina  care  a  venit  la  ei,  și  în  același  timp,  de
asemenea,  de  putere. Iar  dacă  neamurile  iau  cu
mare zel ceea ce iudeii au aruncat și respins, atunci
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Eu  sunt  cel  care  ia  lumina  și  puterea  de  la  iudei
pentru a o da la neamuri, sau iudeii orbi fac aceasta
ei înșiși?
[5]  Eu  vă  spun:  este  adevărat  că  iudeii  încă  au
Scriptura, și din aceasta ei dau oamenilor cuvântări
oarbe,  pline  de  egoism  și  impuritate  adulteră. În
Scriptură  sunt  menționate  adevărurile  vechi,  încă
învăluite,  într-adevăr,  dar  ele  nu  sunt  înțelese  în
conformitate  cu  spiritul  adevărului  de  către
predicator,  care nu are nici  o lumină interioară,  și
încă  mai  puțin  de  oameni. Și  așa  un  om  orb  îl
conduce altul,  și atunci când au ajuns la o groapă
amândoi  cad  în  ea  și  unul  nu  îl  poate  ajuta  pe
celălalt.
[6] Atunci, care este folosul de a-l avea pe Moise și
toți proorocii pentru iudei? Adevărurile originale care
sunt în acestea pentru ei nici măcar nu valorează la
fel de mult ca și fenomenul dreptății de acum, care
cu greu ar putea fi de vreo valoare pentru voi, din
moment  ce  a  fost  doar  o  imagine  trecătoare  a
realităților profunde și care au fost în cea mai mare
parte distorsionate de reflecția aerului.
[7]  Preoții  iudei  actuali  din când în când percep o
astfel  de  imagine  mai  degrabă  comparabil  ca  o
reflexie  a  adevărurilor  profunde  ale  Scripturii,  dar
pentru că inima și  mintea lor  sunt  prea repede și
prea  ușor  perturbate  de  vânturile  tuturor  grijilor
lumești, de asemenea, oglinda care trebuie să preia
lucrurile  spirituale  și  adevărurile  din  sfera  vieții
interioare,  spirituale  a  inimii  și  a  minții  lor  este
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perturbată și deranjată. Astfel, ei nu pot percepe și
recunoaște adevărurile ascunse din Scriptură, și  ei
înșiși se aruncă imediat în brațele fiecărei încântări
lumești.
[8] Ei absolut nu se mai gândesc la momentele de
lumină  pe  care  le-au  avut,  și  ei  merg  ghiftuiți  pe
parcursul întregii perioade a vieții lor pământești. Și
atunci  când  aceștia  sunt  avertizați  că  ei  sunt  pe
calea ruinei, atunci ei sunt plini de iritare și mânie, și
ei Îl prigonesc pe Acela care a venit la ei în smerenie
deplină,  iubire,  blândețe,  răbdare,  umilință  și  în
deplină bunătate și compasiune.
[9] Și dacă aceasta este așa - și voi în mod repetat
ați  fost  capabili  să  vă convingeți  de  acest  lucru  –
atunci  sunt  Eu  Acela  care  ia  puterea  și  lumina
iudeilor să o dea la neamuri, sau ei înșiși o fac?
[10] Cel care caută, va găsi, celui care vine și cere, i
se va da - chiar dacă el a fost un păgân triplu - și
atunci  când  un  păgân  vine  la  Mine,  bate  la  ușă,
acesta îi va fi deschisă lui.
[11] Și așa se va întâmpla, că vechii copii ai luminii
vieții de la Dumnezeu vor fi aruncați în întunericul de
afară  lumesc prin  felul  lor  de viață,  propriu,  unde
aceștia vor urla ca lupii și porcii, și vor scrâșni din
dinții lor, dar copiii lumii, și anume neamurile, vor fi
acceptați în Împărăția Mea eternă a vieții.
[12] La fel ca atunci când o cloșcă își atrage puii ei
mici  și  încearcă să-i  ascundă sub aripile  ei  și  să-i
protejeze împotriva dușmanilor, tot așa Eu am atras
întotdeauna  pe  copiii  lui  Avraam,  cu  glasul  Meu
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părintesc și  am vrut să-i  adun sub aripile Mele de
lumină, adevăr și viață veșnică. Și iată, când Eu am
vorbit prin gura proorocilor, ei au spus: "Prin modul
de a vorbi noi cu siguranță recunoaștem că acesta
este  cuvântul  și  glasul  Domnului,  dar  de  ce  nu  a
venit la noi El Însuși, așa cum înainte El a venit la
Avraam, Isaac și Iacov, cu scopul de a vorbi cu noi,
copiii Săi?"
[13] Apoi au fost promisiuni și iar promisiuni, că Eu
însumi voi veni în acest vremuri cu toată puterea și
tăria Mea, și întregul Meu Regat veșnic de viață cu
Mine.
[14] Timpul prezis a venit,  și  la fel  și  Eu cu acest
timp, întocmai  cu predicția. Atunci de ce ei nu M-au
acceptat? De ce nu M-au recunoscut? De ce ei nu Mă
cred în timp ce Eu efectuez semne înaintea ochilor
lor, pe care nimeni nu le poate face în afară de Mine,
ca  să  susțină  adevărul  Meu  etern  al  tuturor
predicțiilor venirii Mele personale în această lume?
[15]  În  schimbul  întregii  Mele  iubiri,  bunătăți,
blândeți,  smerenii,  răbdări  și  compasiuni,  ei  Mă
urăsc și Mă persecută cu mare grabă și mânie.
[16] Acum, aceștia sunt copiii lăudați ai luminii? O,
absolut  nu. Aceștia  sunt  acum  copii  Iadului. Și  nu
Dumnezeu, ci diavolul este tatăl lor.
[17] În aceste condiții, este nedrept din partea Mea,
dacă Eu consider  neamurile  ca copiii  ai  Mei  și  Mă
refer  la  copiii  ai  diavolului  la  acel  loc  unde  este
regatul tatălui și domnului lor?
[18] Spune-Mi acum, scribule, dacă Eu acționez pe
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nedrept  dacă  dau  drumul  iudeilor  prea  răi  în
conformitate  de  propria  lor  voință  liberă,  și  dau
puterea și lumina neamurilor."
[19] În această privință, scribul a spus: "Doamne și
Învățătorule,  cine se poate justifica în fața Ta? Ce
spui  Tu  este  veșnic  adevărat,  și  ce  faci  Tu  este
veșnic bun.
[20] De asemenea, neamurile sunt descendenți din
Noe, la fel ca iudeii. Dacă ei se vor întoarce acum la
Tine, acest lucru este mântuirea și fericirea lor, și Tu
nu-i îndepărtezi. Și atunci cine ar zice că aceasta nu
ar fi drept din partea Ta dacă Tu îi accepți pe ei în
locul copiilor luminii care nu vor să Te recunoască și
să  Te  accepte  ca  Acela  care  Tu  pe  deplin  ești  în
conformitate cu adevărul?
[21]  O,  Doamne  și  Învățătorule,  iartă-mi  prostia
cuvintelor mele anterior exprimate. Cu mila Ta și noi
vom ajunge o dată în claritate, cu toate lucrurile din
Împărăția Ta."
[22]  Eu  am spus: "Acest lucru de asemenea se va
întâmpla și cu tine, dar voi înșivă ar trebui să fiți de
asemenea, surprinși că neamurile, care sunt copii ai
lumii,  sunt  acum  mai  deștepte  decât  voi  într-o
mulțime de lucruri și aspecte. Dar acum noi nu vom
mai vorbi în continuare despre aceasta.
[23]  Fenomenul  a  dispărut  acum  complet,  și  a
devenit  deja  destul  de  întuneric. Deci,  noi  vom
merge din nou jos la casă și vom lua parte la masa
care  a  fost  pregătită  pentru  noi. Bărbații  din  Iope
deja ne așteaptă cu nerăbdare, și ei, de asemenea
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ar  trebui  să  fie  informați  cu  privire  la  prezența
Mea. Când ei vor afla aceasta, cu siguranță ei vor fi
mai veseli decât iudeii din Ierusalim atunci când Eu
mă voi întoarce la ei. Așa că haideți să ne pregătim
să mergem jos la casă."
 
Capitolul 195 Pescarii din Iope sunt invitați de

Domnul la masă
[1] Acum, de asemenea, un slujitor al lui Marcus a
venit - același care ne-a adus invitația la masa de
prânz. Eu l-am lăudat pentru tratamentul său bun și
inteligent  pentru  locuitorii  săraci  și  bolnavi  din
Iope. El  Mi-a  mulțumit  pentru  aceste  cuvinte  de
laudă, și noi ne-am dus jos pe drumul nostru.
[2] Noi am ajuns în curând acasă și am mers direct
la camera de oaspeți, căci din vest, a venit un vânt
care  sufla  destul  de greu,  care  era,  de  asemenea
pentru  oamenii  din  Iope  prea  sever,  pentru  că  ei
stăteau afară la malul  lacului  și  s-a familiarizat  cu
comandanții  lui  Kisjona al nostru. Ei au vorbit mult
cu  ei  despre  Mine,  și  au  primit  de  asemenea
instrucțiuni de la ei că Eu încă mai stăteam aici și că
ei cel mai probabil vor ajunge să Mă vadă.
[3] Când au văzut că așa-numiții stăpâni au coborât
de pe munte și erau în casă, cunoscutul pescar din
Cipru a mers direct la casă și a întrebat un slujitor
dacă și ei ar putea intra în casă, pentru că vântul de
afară  de  la  lac  era  tot  mai  sever,  mai  rece  și
neplăcut.
[4]  Slujitorul a zis: "Du-te înăuntru și vorbește cu
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Domnul Însuși. El vă va da răspunsul corect."
[5]  Pescarul a  spus:  "Prietene,  prin  această  ușă
deschisă eu văd mulți  stând la marea masă.  Care
dintre ei este Acesta?"
[6] Slujitorul a zis: "Doar du-te înăuntru și tu însuți
poți  întreba  de  Domnul.  Apoi,  dintre  acele  multe
persoane, Tu vei ști imediat cine este Domnul."
[7] Apoi pescarul a venit un pic timid la noi în sala de
mese, s-a plecat profund în fața noastră și  apoi  a
spus cu o voce hotărâtă: "Înalți prietenii și domni ai
acestui sat, eu cu bucurie aș dori să schimb câteva
cuvinte  cu  comandantul  suprem  al  acestui  sat
despre o anumită problemă. Sunteți atât de amabili
să-mi arătați mie, săracului locuitor din Iope, căruia
dintre voi trebuie să mă adresez?"
[8] Apoi Marcus al nostru a spus foarte prietenos:
"Da,  prietene,  deși  eu  sunt  proprietar  temporar  și
gardianul  acestui  sat,  dar  adevăratul  și  singurul
Domn adevărat și Stăpân peste toate este Omul care
stă  aici,  la  dreapta  mea.  Tot  ceea  ce  doriți  să
realizați aici depinde de El."
[9]  După cuvintele lui  Marcus,  pescarul  a venit  cu
profund respect la Mine, a făcut din nou o plecăciune
adâncă și a vrut să vorbească cu Mine în formulări
foarte elegante.
[10] Dar  Eu i-am spus: "Eu știu deja ce vrei să-Mi
spun și să-Mi prezinți. Uite, acolo, în celălalt colț al
acestei săli mari de mese, este o altă masă mare, și
este deja aprovizionată cu vin, pâine și alte produse
alimentare. Mergi afară, adu-i pe toți tovarășii tăi aici
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înăuntru și stați la masă și întăriți-vă cu alimente și
băuturi. După  aceea,  vă  va  fi  clar  ce  lucruri  vor
trebui  să  fie  făcute  în  continuare  în  seara
aceasta. Mergi acum și fă ceea ce te-am sfătuit."
[11] Apoi pescarul, plin de recunoștință în inima lui,
s-a înclinat din nou adânc și s-a grăbit la tovarășii
săi,  care  erau  deja  nerăbdători  în  așteptarea
întoarcerii lui.
[12] Atunci când el le-a spus ceea ce Eu i-am spus
lui, a fost o mare bucurie între ei. Au părăsit imediat
malul  și  au  plecat  cu  recunoștință  completă  spre
sală,  au  făcut  plecăciuni  adânci  în  fața  noastră
atunci când au intrat, au mers imediat la masa care
a fost pregătită pentru ei și au început să mănânce
și să bea pe săturate, după cântarea Psalmilor. Și ei
au devenit în scurt timp veseli și plini de bucurie.
[13] De asemenea, la masa noastră, toată lumea a
devenit mai vie. Și tot felul de povesti nu au lipsit cu
privire la faptele și învățăturile Mele, la care oamenii
din Iope ascultau din ce în ce mai mult și mai atent,
și astfel ei au vorbit mai puțin între ei.
[14] Din cuvintele ucenicilor Mei, oamenii din Iope au
observat repede că Eu aș putea fi unul dintre ei.
[15]  Pescarul s-a  întors  la  un  slujitor  și  a  spus:
"Prietene, fi atât de bun să ne spui care dintre cei
care  stau  acolo  la  masa  domnilor  este  marele
Stăpân  sfânt  din  Nazaret,  care  trebuie  să  fie  cu
siguranță prezent aici, și despre care în Iope cei 2
dintre ucenicii Lui, care au fost trimiși de El, ne-au
anunțat  că  plinătatea  Spiritului  lui  Dumnezeu
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trăiește trupește în El,  și  că, prin urmare,  totul  se
supune voii Sale. Ei au spus că cel care crede în El, și
trăiește și acționează în conformitate cu învățătura
Lui  va primi  de la El  viața veșnică și  va fi  luat  în
Împărăția Cerurilor."
[16] Slujitorul a  zis:  "De ce mă întrebi  pe mine?
Uite,  noi,  cu  toții,  am primit  ordin  de  la  stăpânul
casei noastre să nu-L facem cunoscut pe Sfântul din
Nazaret niciunui oaspete, iar noi trebuie să urmăm
această  ordine. Dar  doar  mergeți  și  vorbiți  cu  Cel
care la cererea voastră v-a permis să veniți înăuntru.
El vă va spune adevărul."
[17]  Pescarul și  câțiva  dintre însoțitorii  săi au
spus: "O, prietene, noi îți  mulțumim pentru aceste
cuvinte pe care tu le folosești pentru noi. Acum totul
este clar pentru noi. Celui căruia noi trebuie să ne
adresăm pentru a auzi adevărul, este Acel sfânt din
Nazaret Însuși. Acum noi am înțeles de ce bătrânul
vostru stăpân al casei ni L-a indicat ca Domnul real
și  adevărat  peste  tot. De  aceea,  toată  onoarea
merge la El, toată laudă, toată dragostea noastră și
închinarea."
[18]  Slujitorul a  zis:  "Atunci  rămâi  cu  ceea  ce
spiritul tău te-a inspirat."
[19]  Slujitorul  și-a  continuat  îndatoririle  sale,  dar
pescarul a spus însoțitorilor săi: "Prieteni și frați, din
moment ce noi știm acum că El este Acel sfânt din
Nazaret, pe care managerul acestei instituții mi L-a
indicat  mie,  că  efectiv  ,  adevăratul  Domn  peste
toate, și care ne-a spus nouă să venim și ne-a invitat
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la această masă, la care noi ne-am odihnit și săturat,
El  este  de  asemenea,  singurul  căruia  îi  datorăm
acum deja pentru a doua oară vindecarea completă
a afecțiunilor noastre.
[20] Din moment ce noi avem fericirea neprețuită că
El  este  aici  să-l  întâlnim  personal,  și  că  noi  de
asemenea  Îl  recunoaștem  acum,  acum  este
momentul  cel  mai  mare  ca  noi  să-I  aducem,  de
asemenea verbal Lui  mulțumirile noastre, așa cum
noi foarte intens putem simți în inima noastră, și să-I
cerem  apoi  ca  El  să  nu  ne  părăsească,  și  să  ne
acorde dragostea și  mila  Sa atotputernică până la
sfârșitul  vieții  noastre,  pentru  că  de  acum,  toată
mântuirea noastră depinde numai de El."
[21]  Aceștia  toți  au  fost  complet  de  acord  cu
sugestia pescarului. Ei s-au ridicat de pe scaunele lor
și au vrut să stea înaintea Mea să-și exprime verbal
recunoștința față de Mine, și apoi să Îmi ceară ceea
ce pescarul le-a sugerat.
[22] Dar Eu, în fața lor M-am ridicat, de pe scaun, M-
am dus la ei și am zis: "Fiți în pace acum, copiii și
prietenii  Mei,  recunoștința și  întrebarea din inimile
voastre sunt suficiente pentru Mine, și prin credința
voastră  în  Mine  și  prin  dragostea  voastră  pentru
Mine,  și,  prin  urmare,  de  asemenea,  pentru
aproapele vostru, cererea voastră vă va fie complet
acordată pentru totdeauna. Acum, mergeți înapoi și
stați pe locurile voastre și lăsați inima voastră să fie
plină de bucurie.
[23] Înainte de miezul nopții, încă câteva lucruri se
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vor întâmpla în continuare să vă dea o învățătură
profundă. Și  voi  în  adevăr  deplin  ar  trebui  să  vă
amintiți și să păstrați aceasta foarte atent pentru voi
înșivă și pentru mulți dintre frații voștri nevăzători,
pentru că voi de asemenea, puteți de acum încolo să
deveniți  vestitori  ai  numelui  Meu  și  ai  învățăturii
Mele."
[24] După aceea, Eu m-am întors la locul Meu, iar
oamenii din Iope Mi-au mulțumit din nou din adâncul
inimii lor, și nu s-au putut opri să Mă glorifice și să
Mă  laude  pentru  faptul  că  Eu  Însumi  am venit  la
masa lor și i-am liniștit foarte mult.
[25] Marcus a instruit slujitorii să aducă mai multă
pâine și vin la masa de celor din Iope, ceea ce s-a
făcut  imediat,  iar  aceștia au luat  din timp în timp
niște pâine și vin și au ascultat în mod continuu, cu
cea mai mare atenție la tot ce s-a discutat la masa
noastră.
[26]  După  un  timp,  din  discuțiile  ucenicilor,  au
recunoscut-o,  de  asemenea,  pe  Maria,  care  s-a
așezat la masa noastră ca fiind mama trupului Meu,
și ei au lăudat-o, între ei, ca cea mai fericită dintre
toate mamele de pe întregul Pământ.
[27] Apoi,  Maria a mers la oamenii din Iope și le-a
zis:  "Dragi  prieteni,  lăudați-L  numai  pe Domnul,  și
acționați  în conformitate cu voia Lui.  Deși  eu sunt
mama a trupului Său, în conformitate cu hotărârea
Lui veșnică, dar El singur este Domn din veșnicie, și
astfel numai Lui singur i se datorează toată cinstea,
toată gloria și toată lauda în eternitate. În ceea ce
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mă  privește,  eu  sunt  doar  slujitoarea  Lui,  iar  eu
întotdeauna  las  voia  lui  Să  domnească  peste
mine. Deci, fiți liniștiți și lăudați-L numai și numai pe
Domnul."
[28] După aceste cuvinte ale Mariei, cei din Iope s-au
liniștit  din  nou,  dar  ei  încă  discutat  între  ei  că
această mamă trebuie să fi fost extrem de pioasă de
la nașterea sa, pentru că ea a fost făcută vrednică
de o astfel de mare milă de nedescris.
 

Capitolul 196 Furtuna și înțelesul său
corespunzător 

[1] După ce ei au discutat pe larg acest subiect, un
vânt urlător s-a auzit de afară, care a devenit din ce
în ce mai intensă, și 2 dintre căpitanii lui Kisjona au
venit  la  noi  și  ne-au  întrebat  ce  trebuia  să  facă
atunci  când are  loc  o  astfel  de  furtună. Pentru  că
lacul aducea valuri nemaiauzit de gigantice la țărm,
iar dacă furtuna, care acum brusc sufla dinspre est,
ar deveni mai severă, exista chiar un pericol ca apa
să fie împinsă în casă. Navele lor au fost de 3 ori mai
puternic  legate  de  țărm  decât  înainte,  și  ei,  de
asemenea au venit la Mine în credință, cerându-Mi
ajutor,  dar cu toate acestea,  furtuna a devenit  tot
mai puternică.
[2]  Acum Kisjona  M-a  rugat  să  poruncesc  furtunii,
asupra căreia Eu eram singurul Domn și Comandant,
să sufle puțin mai slab, astfel încât mulții locuitori de
pe mal să nu sufere un prejudiciu prea mare.
[3] Eu am spus: "Eu sunt cu adevărat, de asemenea,
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Domnul furtunii, și aceasta nu ar sufla acum atât de
puternic dacă nu aș vrea Eu în acest fel. Dar de ce
vreau Eu în acest fel, va fi complet clar pentru voi
într-o oră."
[4]  Așa  că  să  lăsăm  furtuna  să-și  facă  sarcina  și
datoria  sa. Acesta  nu  va  afecta  navele  voastre. Și
comandanții tăi nu trebuie să se teamă de ea, chiar
și atunci când acesta va deveni mai puternică. Apa
lacului nu va trece mai mult ca acum peste mal. Dar
căpitanilor să le fie aduse niște pâine și vin. Apoi, ei
se vor uita la furtună, cu o față ceva mai curajoasă
decât acum."
[5] Acest lucru a fost făcut, de asemenea, imediat iar
cei doi căpitani au primit câteva carafe de vin și, de
asemenea câteva pâini, și ei le-au adus la tovarășii
lor,  care se aflau în cabina comandantului,  care a
fost construită pe mal. Cu această întărire în fața lor,
și  ei  de  asemenea  nu  au  mai  fost  îngrijorați  de
această furtună.
[6] Toți cei prezenți s-au întrebat între ei ce ar putea
însemna această furtună și ce ar putea aduce.
[7] Philopold al nostru s-a adresat chiar lui Raphael
care stătea foarte liniștit la masă.
[8] Dar, el a spus (Rafael): "Prietene, dacă aceasta
ar fi voia Domnului, ți-aș spune. Dar aceasta încă nu
este voia Lui, și astfel încă nu pot îndeplini dorința
ta. Dar în câteva ore, această problemă va deveni
clară de la sine în fața ochilor tăi.
[9]  Pentru  că  tu  știi  ceea  ce  grecul  a  adăugat  la
explicația  lui  complet  corectă  a  mirajului  de  pe
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munte,  că după astfel  de fenomene rare –  pentru
care întotdeauna un mare calm în aer este necesar -
sunt  întotdeauna  și  rapid  furtuni  puternice  care
urmează, în aer, precum și în apă. Și uite, în ceea ce
privește fizic, acesta a fost complet drept, deoarece
el a experimentat acest lucru deja de mai multe ori.
[10] Cu toate acestea, de ce, practic Domnul permite
aceste fenomene să existe și să vină, aceasta este,
desigur, o întrebare foarte diferită la care eu nu îți
pot da un răspuns, deocamdată, pentru motivul pe
care l-am menționat deja.
[11] Privește la mintea omului, care de multe ori se
scufundă într-o odihnă complet fără griji,  prin care
omul se simte foarte fericit și confortabil. Dar când
omul se simte pentru o perioadă scurtă de timp din
ce  în  ce  mai  fără  griji,  fericit  și  confortabil,  mai
furtunos va deveni mai târziu, în mintea lui, atunci
când  a  fost  la  început  puțin  deranjat  din  odihna
dulce de ceva incomod.
[12]  Dar  mintea unei  persoane care trebuie  să se
lupte în mod constant împotriva tuturor tipurilor de
furtuni  nu  își  va  face  griji  atât  de  ușor  pentru
furtunile care apar în mod repetat, și ea își va păstra
mai  ușor  calmul  și  odihna  necesară  în  toate
evenimentele.
[13] Dacă astăzi, în timpul întregii zile, de dimineața
până seara târziu, ar fi fost oarecum mai puțin liniștit
în întreaga natură, iar mai târziu nu ar fi fost atât de
excepțional de liniște, atunci comandanții lui Kisjona
nu ar fi avut, de asemenea teama pentru astfel de
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valuri mari. Acestea i-am trezit acum din odihna lor
completă de toată ziua, iar apoi ei nu au știut ce să
facă. Dar acum, mintea lor este agitată, împreună cu
această furtună, și de aceea ei acum numai au frică
aproape deloc pentru valurile mari.
[14] Și, iată, prietene, aceasta este, de asemenea o
lecție bună pentru toți cei care cu bucurie ar dori să
stea  în  acea  lene  dulce,  fără  griji. Cel  care  este
mereu ocupat în mare parte cu o scurtă pauză își
poate consolida toată ființa sa. Și  odată ce el este
consolidat, el imediat dorește să meargă la muncă
din nou și el găsește numai în aceasta plăcerea lui.
[15] Cu toate acestea, cel care evită să fie activ și
care se simte fericit și confortabil numai într-o lene
inactivă în continuă creștere - ca fariseii îngrășați și
alți  leneși  bogați  -  va  cădea  într-o  furie  completă
dacă lenea, care este atât de confortabilă pentru el,
va fi amenințată câtuși de puțin.
[16] Acesta este motivul pentru care Domnul a avut
grijă de tot felul de ființe, lucruri și fenomene de pe
acest  Pământ,  care  vor  zdruncina  în  mod  repetat
oamenii din munca lor – odihnă timidă. Și astfel ei
vor trebui să recunoască faptul că ei nu sunt stăpânii
lumii și ai tuturor ființelor și lucrurilor care sunt pe
ea și în ea – așa cum persoanele bogate leneșe își
imaginează foarte  mult  -  ci  că este  un anume Alt
Cineva. Cineva pe care aceste tipuri de oameni, cu
siguranță, nu îl cunosc și despre care ei nu vor să
audă nimic veridic, după cum voi puteți vedea foarte
bine printre farisei și mulți alți iudei.
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[17] Uite, ceea ce v-am spus acum vouă merită mai
multă  și  mai  mare  atenție  decât  să  auzi  deja
dinainte despre sensul acestei furtuni."
 

Capitolul 197 Prezența îngerilor cu oamenii 
[1] De asemenea, oamenii  din Iope au ascultat cu
cea mai mare atenție acest discurs foarte valabil și
instructiv  al  lui  Rafael,  iar  ei  au  fost  surprinși  de
înțelepciunea tânărului.
[2]  Unii dintre aceștia au întrebat: "Cine poate fi
acest tânăr drăguț?"
[3] Pescarul a spus: "Cum poți încă să mai întrebi?
Nu v-au spus cei 2 ucenici din Iope exact că este și
un tânăr cu Domnul, care este vizibil înaintea tuturor
oamenilor  și  face  semne  mari  și  minuni,  la  voia
Domnului  și  care  oferă,  de  asemenea  oamenilor
lecții foarte înțelepte?
[4] Acest tânăr trebuie să fie un înger care Îl slujește
pe Domnul, astfel ca Scriptura să fie de asemenea
împlinită  în  acel  punct,  în  care  se  arată:  "În  acel
moment, veți  vedea cum îngerii  lui  Dumnezeu vor
coborî din ceruri pe Pământ și vor sluji pe Domnul și
pe  oameni." Iată,  dragii  mei  prieteni  și  tovarăși,
aceasta este ceea ce cei 2 ucenicii  plin de adevăr
ne-au spus, și acum noi putem vedea în întregime
dovada a ceea ce ne-au spus cei 2 ucenici.
[5] Este adevărat că acest tânăr nu a efectuat încă
un semn în fața ochilor noștri, dar de acest lucru noi
nu avem nevoie, deoarece lecția foarte înțeleaptă,
pe care el le-a dat-o ucenicilor și prietenilor cumva
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prea curioși de la masa Domnului,  pentru noi este
suficient pentru a concluziona că acest tânăr - din a
cărui gură vine atât de mult adevăr și înțelepciune -
nu este o ființă umană normală, ci trebuie să fie un
spirit foarte mare. Vă este acum clar ce fel de tânăr
este?
[6]  Ei toți au  spus:  "Da,  prietene,  tu  ai  complet
dreptate.  Așa  este  și  nu  în  alt  mod,  și  noi  îți
mulțumim  pentru  împrospătarea  memoriei
noastre. Cei 2 ucenici ne-a spus atât de multe lucruri
că noi chiar nu ne mai amintim de acel tânăr. Dar
acum totul este din nou clar pentru noi."
[7]  Apoi  Rafael  s-a  ridicat  și  a  mers  la  masa
oamenilor  din  Iope,  care  i-a  făcut  să  se  simtă
oarecum jenați.
[8] Dar El repede i-a reasigurat zicându-le într-o voce
prietenoasă  (Rafael): "Voi  chiar  nu  trebui  să  vă
temeți de mine, pentru că la voia Domnului eu am
venit la voi după conversația voastră despre mine.
Pentru  că  ori  de  câte  ori  prietenii  adevărați  ai
Domnului  discută  despre  ceea ce  este  din  spiritul
iubirii  eterne și  al  adevărului,  acolo  sunt  și  îngerii
Domnului  întotdeauna  adunați  în  grupuri  mari  în
jurul lor.
[9]  Eu  cu  adevărat  nu  sunt  singurul  care  este
aproape  de  voi,  ci  sunt  încă  mult  mai  mulți  ca
mine. Deschideți-vă ochii un pic mai tare, atunci veți
vedea  voi  înșivă  cu  permisiunea  milostivă  a
Domnului."
[10]  Apoi,  pentru  câteva  momente  vederea
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interioară a oamenilor din Iope a fost deschisă și ei
au  văzut  ca  și  cum  ar  fi  într-o  mare  de  lumină,
nenumărate mari grupuri de spirite perfecte. Și din
acele grupuri mari de îngeri ai lui Dumnezeu a sunat
ca dintr-o gură o voce puternică: "Ferice de cei care
au recunoscut pe Domnul, care-L iubesc mai presus
de toate și cu credincioșie acționează și trăiesc după
cuvântul  Său,  pentru că deja în trupul său el  este
egal cu noi, și noi suntem mereu pregătiți să-l slujim
în toată dragostea frățească."
[11]  Apoi,  vederea interioară le-a fost  luată foarte
uimiților  oameni  din  Iope,  pentru că ei  nu au fost
capabili  să  mai  suporte  mai  mult  în  carnea  lor,
datorită fericirii prea mari.
[12] Atunci când ei nu au mai putut vedea îngerii,
pescarul a  spus:  "O,  prietene,  aceasta  a  fost
realitate sau doar un fel de vis, adus de frumusețea
ta de nedescris. Pentru că eu nu am văzut niciodată
o așa fermecătoare formă umană, frumoasă ca a ta
până  acum,  care  arată  că  cele  pe  care  eu  le-am
văzut acum câteva momente în lumina Cerurilor."
[13] Rafael a spus: "Prieteni ai Domnului, acesta nu
a  fost  un  vis,  ci  adevărul  gol,  puteți  fi  siguri  de
aceasta. După ce voi veți fi mai compleți voi înșivă
spirit prin credința și mai ales iubirea voastră pură
pentru Domnul, voi veți fi capabili să vedeți ceea ce
ați  văzut acum - în mod constant, la un nivel mai
ridicat  de  lumină  și  viață,  de  foarte  multe  ori  și
pentru  un  timp  mai  lung. Dar  pentru  moment,  fiți
mulțumiți cu ceea ce ați văzut și auzit."
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[14] Atunci  pescarul a zis:  "O, prieten frumos din
Cerurile  lui  Dumnezeu.  Este  adevărat  că  omul
trăiește  de  la  nașterea  sa,  în  mijlocul  minunilor
strălucitoare,  și  el  însuși  este în continuare în cea
mai mare minune. Dar din moment ce el este în mod
constant înconjurat de minuni nenumărate, el este
obișnuit cu acestea, el ia puțin act de acestea, și cu
atât  mai  puțin se gândește la acestea ca ceea ce
sunt și de ce sunt, și cine este Acela care parțial le
aduce întotdeauna la viață din nou. Și  alte  minuni
sunt aduse la viața pentru un timp mai lung, și din
nou altele – așa pare - pentru a le menține în viață
pentru  totdeauna,  la  fel  ca  Pământul  și  câmpurile
sale, munții, râurile, lacurile și mările, luna, soarele
și toate nenumăratele stele.
[15]  Dar  atunci  când  semne  și  minuni  noi  se
întâmplă înaintea ochilor oamenilor, așa cum acesta
este  acum  cazul  în  același  timp,  cu  prezența
Domnului, atunci desigur, de asemenea acele lucrări
minunate  ale  Domnului  deja  existente  de  mult  își
primesc înapoi  adevărata lor  valoare. Apoi  oamenii
treziți le observă pe acestea și ei glorifica și laudă
Creatorul etern mare al acestor nenumărate lucrări
minunate. Noi  înșine  acum  privim  natura  cu  ochi
foarte diferiți decât oricând înainte.
[16]  În  seara  aceasta  noi  am  văzut  din  nou
fenomenele aerului, care sunt cunoscute nouă și pe
care noi le numim "fata Morgana". Desigur,  noi  nu
înțelegem cum și de ce acestea există. Dar noi știm
din experiență că vor urma furtuni. Și până acum noi
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le consideram ca fiind avertismente din Ceruri - că ar
trebui  să  te  pui  în  siguranță  față  de  astfel  de
fenomene. Cu toate  acestea,  aceste  fenomene vor
avea cu siguranță un alt înțeles, mai profund. Dacă
este  necesar  pentru  noi,  Domnul  ne  va  da  de
asemenea, o lumină cu privire la acest lucru, iar în
cazul  în  care  nu  este  necesar,  nu  vom  fi  lacomi
pentru  aceasta,  pentru  că  de  acum,  numai  voința
Domnului trebuie să conducă asupra noastră. Noi îți
mulțumim pentru vizita ta."
[17] Apoi Rafael a spus: "Dragii mei prieteni și frați
în Domnul - Creatorul și Tatăl nostru, al tuturor din
eternitate  -  eu  încă  mai  trebuie  să  discut  câteva
lucruri cu voi, deoarece acum este complet departe
punctul  cu  vechea,  extrem  de  oarbă  și  proastă
superstiție.
[18] Voi încă nu cunoașteți Pământul, și chiar și mai
puțin luna, soarele și toate celelalte stele. De aceea
eu am venit la voi pentru a vă oferi o lumină corectă
și  adevărată  despre  aceasta,  și  despre  încă  o
mulțime de alte lucruri, pentru că, dacă cineva are
idei greșite despre lucrurile și fenomenele din lumea
naturală,  lui  îi  este  imposibil  să  poată  înțelege
complet  și  priceapă  mai  profund,  lucrurile
spirituale. Și  din  moment  ce  voi  sunt  acum,  de
asemenea chemați să transmiteți cuvântul și lumina
vieții  altor  persoane,  eu  am  să  vă  instruiesc  în
tainele lumii naturale vizibile."
[19] Oamenii din Iope au fost extrem de bucuroși de
oferta  lui  Raphael,  așa  cum  el  a  făcut  și  cu  alte
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ocazii,  a  prezentat  totul  elocvent  de  dragul  unei
înțelegeri  mai  ușoare și  mai  rapide,  și  nu existata
nici un sfârșit al uimirii lor. Și el le-a explicat totul cu
câteva cuvinte într-un mod foarte ușor de înțeles. În
decurs de o oră, oamenii din Iope au înțeles totul, și
au lăudat înțelepciunea Mea.
 

Capitolul 198 Căderea agenților lui Irod  
[1] După această instruire, Rafael a venit înapoi la
noi,  și  acum  el  a  explicat  furtuna  care  încă  se
desfășura.
[2]  Mulți  irodieni  stăteau  în  Tiberia,  cărora  li  s-a
poruncit să Mă urmărească pe Mine și ucenicii Mei,
de îndată ce vor auzi unde eram, lucru pe care ei l-a
auzit  de la căpitanii  care s-au întors,  cei  care i-au
adus  pe  oamenii  din  Iope  la  Marcus  în  jurul
prânzului. Prin urmare, spre seară au dispus de mai
multe nave și le-a pus pe mare în direcția lui Marcus,
cu scopul  de a Mă prinde. Lacul  din Galileea avea
totuși  maluri  foarte  abrupte  și  stâncoase  față  de
malurile  mult  mai  bune  din  orașul  iudaic  Tiberias
până în satul lui Marcus, precum și între cele două
locuri menționate mai sus, care erau totuși destul de
departe  unul  de celălalt,  erau cel  mult  3  locuri  în
care Pescarii puteau acosta navele lor cu dificultate.
[3] Astfel că navele destul de mari, care au fost puse
pe mare spre seară de la  Tiberias  cu Irodienii,  cu
scopul de a Mă prinde, erau dificile cu furtuna, putea
fi ușor imaginat de toată lumea, pentru că în mod
direct  când  au  plecat  din  Tiberias,  un  vânt  foarte
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puternic  de  nord-vest  a  condus  navele  cu  o  forță
irezistibilă  pe malul  de est,  unde cu forță  au lovit
țărmul și au fost deja considerabil deteriorate.
[4]  Căpitanii  erau  acum ocupați  să  repare  câteva
vâsle rupte și le-au făcut cumva încă utilizabile, dar
i-au anunțat în același timp, pe Irodieni că dacă în
această  noapte,  vântul  nu  s-ar  întoarce  sau  liniști
complet, ei nu vor mai părăsi acest țărm, pentru nici
un motiv.
[5] Dacă ei ar dori să-și riște viața lor, ei ar trebui să
se suie în cele mai bune 3 nave, să ia vâslele ei înșiși
în  mână  și  să  încerce  să  meargă  la  stațiunea
balneară din cealaltă parte, care era localizată la mai
mult  de  3  ore  pe  mare,  atunci  când  vântul  era
favorabil. Dar  Irodienii  de  asemenea,  nu  au  arătat
nici o dorință de a face aceasta.
[6]  Atunci  când vântul  de  nord-vest  în  curând s-a
întors  la  est,  Irodienii au  spus:  "Ei  bine,  acum,
comandanți  slabi  de  inimă,  vântul  s-a  întors
favorabil. Acum tot nu îndrăzniți să mergeți pe mare,
pentru a ajunge pe partea cealaltă?"
[7]  Căpitanii, au spus: "În timpul zilei, când puteți
vedea pericolele ușor, puteți să ieșiți pe mare și să
mergeți la resortul balnear, de pe cealaltă parte, dar
noaptea  este  un  lucru  riscant,  în  ciuda  întoarcerii
favorabile  a  vântului,  și  apoi  voi  chiar  poți  avea
daune mari. În plus, un vânt de est, care vine seara
nu  poate  fi  de  încredere,  pentru  că  s-ar  putea
transforma  într-un  uragan. Iar  când  acesta  se  va
sparge, atunci vai celui care se află pe mare."
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[8]  Căpitanii au  legat  ferm  cele  2  nave  la  țărm
pentru ei înșiși și au zis Irodienilor: "Celelalte nave și
cele mai  bune de acolo sunt  la  dispoziția  voastră.
Doar mergeți pe mare acum unde îndrăzniți și vreți
să mergeți. Noi nu vom lua o vâslă în mâinile noastre
în  seara  aceasta. Navele  pe  care  vi  le-am  predat
vouă  aici,  sunt  proprietatea  orașului. Dacă  se  vor
scufunda  cu  voi,  Irod  le  poate  despăgubi
cetățenilor. Dar aceste două nave sunt proprietatea
noastră, și noi nu le vom expune la niciun pericol în
continuare - și pe noi înșine, chiar mai puțin.
[9] În plus, noi am auzit din toate părțile că toți cei
care au încercat să-L urmărească pe Nazarinean au
sfârșit  prost. Și  cine  știe  dacă El  -  despre care  se
spune  că  El  este  în  legătură  cu  toate  forțele  și
puterile  secrete  -  nu  știu  deja  cu  precizie  intenția
voastră  și  deja  a  împiedicat  complet  călătoria
noastră spre stațiunea balneară, unde, eventual, El
ar putea fi în conformitate cu oamenii pe care noi i-
am dus la stațiunea balneară astăzi, ceea ce poate fi
așa  sau  nu. Noi  deja  v-am spus  în  Tiberias,  lucru
pentru care ați râs de noi. Și acum noi suntem aici, și
nu putem merge mai departe."
[10]  Apoi  șeful irodienilor,  a  spus:  "Pur  și  simplu
lăsați cei 2 lași aici. Este o noapte la lumina lunii și
vântul este favorabil. Cu această putere a vântului
noi  suntem  pe  cealaltă  parte  într-o  1  oră,  iar  în
stațiunea de cură noi vom afla în curând unde este
Nazarineanul cu adepții Săi."
[11]  Apoi  ei  au  pășit  în  cele  5  nave,  care  erau
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proprietatea orașului, și au tras cu forță la inele cu
vâsle. Când au ieșit  din  apa mlăștinoasă în marea
liberă, deschisă, vântul de est, care era deja, înainte,
sufla puternic, s-a schimbat imediat într-un uragan
foarte mare, care în curând a stârnit apa la valuri
foarte mari.
[12]  Apoi, căpitanii navelor de pe malul sigur au
spus: "O, ar fi o mare minune dacă doar una din cele
5 nave ar ajunge pe cealaltă parte. Proștii aceia își
vor  primi  răsplata  meritată  dacă  vor  pieri  cu
toții. Poate nava cu șeful va ajunge de cealaltă parte
și se va sparge acolo, pentru că este dintr-un lemn
puternic și  bine protejat. Dar cele 4 nave deschise
neputincios se vor scufunda."
[13]  Și  astfel,  de  asemenea,  s-a  întâmplat. Cele  4
nave deschise, cu 130 de soldați ai lui Irod au fost
deja  înghițite  de  lac  într-un  sfert  de  o  oră. Numai
nava șefului  a ajuns după 2 ore pe cealaltă parte
unde eram noi. Și aceasta doar pentru că Eu am vrut
așa.
 

Capitolul 199 Salvarea șefului
[1] Când nava a ajuns aproape de țărmul nostru, ca
și sărind în sus și în jos pe valuri, Eu am spus celor
prezenți: "Dacă vreunul dintre voi vrea să meargă la
țărm acum, el va vedea motivul acestei furtuni, care
apoi  imediat  se  va  liniști.  Patru  nave  cu  130  de
soldați au fost înghițite de lac. Doar o navă izolată,
care  l-a  purtat  pe  șef  cu  subordonații  săi  și  10
soldați, va ajunge aici, și ei cu adevărat, nu ne vor
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putea face nimic."
[2]  Atunci  când  eu  am  spus  aceasta,  câțiva  din
ucenicii  Mei  s-au  ridicat. Mai  ales  ucenicii  lui  Ioan
care erau cu Mine și care erau foarte interesați să
afle motivul furtunii. Ei au mers imediat la țărm și a
văzut nava care era deja destul de aproape și clătina
spre mal.
[3]  Nu  a  durat  mult  timp  înainte  ca  nava  să  fie
aruncată foarte violent pe mal de un val de mare, iar
cei care erau în ea strigau după ajutor.
[4] Apoi marinarii navei lui Kisjona navei au ieșit
din cabina lor cu o torță, și au fixat nava cu frânghii
de un stâlp de acostare puternic, iar apoi ei au spus
celor care erau la bordul navei: "Puteți să ieșiți din
navă pe pământ uscat dacă vreți aceasta."
[5]  Apoi  șeful a  întrebat:  "Ei  bine,  furtuna teribilă
ne-a  derutat  pe  toți  complet.  Spuneți-ne  unde
suntem acum și dacă putem găsi aici un han pentru
noapte. Pentru că în ciuda protecției bune și strânse
nava prins puțină apă în puntea interioară, și nu ne
putem petrece  noaptea  în  ea  până  când  nu  este
complet uscată în timpul zilei."
[6]  Un comandant șef al lui Kisjona a spus: "În
ceea  ce  privește  prima  întrebare,  voi  sunteți  în
stațiunea de vindecare a bătrânului roman Marcus.
În  ceea  ce  privește  hanul  pentru  noapte,  el  este
stăpânul acestuia. Noi nu suntem acasă aici, și noi
înșine nu cunoaștem regulile casei."
[7] În această privință,  șeful a spus: "Dar nu sunt
slujitorii casei prezenți aici?"
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[8]  Unul din slujitorii lui Marcus", care era deja
prezent, a spus: "Mai întâi trebuie să arătați de unde
veniți,  cine  sunteți  și  care  este  scopul  călătoriei
voastre în acest loc. Sau vă veți continua călătoria
voastră mâine spre un alt loc? Dacă nu doriți sau nu
ne puteți da nici o claritate cu privire la acest lucru,
atunci puteți să stați toată noaptea în nava voastră,
indiferent de cât de umed este interiorul. Și gărzile
noastre romane de noapte vor avea grijă ca nici unul
dintre voi să nu iasă din navă."
[9]  Șeful a spus: "Acum ascultați,  voi  slujitori  mai
degrabă  brutali  ai  Domnului  vostru.  Eu  sunt  un
comandant al lui Irod și am mai mulți subordonați și
10  soldați  cu  mine. Noi  de  fapt  venim  de  la
Ierusalim,  dar  recent  venim din orașul  Tiberias,  și
scopul  călătoriei  noastre  constă  în  faptul  că  noi
trebuie să ne supunem voinței regelui nostru."
[10]  Slujitorul a  spus:  "Eu cu siguranță îl  știu  că
acel mândru și lacom Irod a închiriat de asemenea,
această parte a țării de la Roma, dar acest loc cu tot
ceea ce îi aparține este o excepție. Aceasta este o
pensiune ce  există  pentru  toate  timpurile  pe  cont
propriu în conformitate cu decretul Roman, și Irod nu
are nimic de căutat și încă mai puțin de a face sau
de a comanda aici, cu excepția cazului în care, el, ca
o persoană bolnavă, și contra unui cost vrea să se
folosească  de  această  stațiune  balneară  pentru
vindecarea trupului său, care este disponibilă pentru
el precum și pentru oricine altcineva. Pentru restul,
noi nu ascultăm deloc la el, iar lui nici măcar nu îi
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este permis să pășească pe pământ. Dacă el vrea să
facă aceasta cu forța, noi vom ști cum să răspundem
cu  forță. Deci,  supunerea  voastră  față  de  voința
domnului și comandantului vostru nu este de nici un
interes pentru noi aici, dar dacă doriți să călătoriți,
probabil,  prin  locul  nostru,  spre  un  alt  loc,  unde
conduce  comandantul  vostru,  atunci  voi  chema
gărzile noastre să vă primească aici și să vă ghideze
pe teritoriul Domnului nostru."
[11]  Șeful a spus: "Nu prietenul meu, în acest caz,
aceasta nu este necesar, pentru că noi am venit de
fapt aici pentru stațiunea balneară, și noi am fi ajuns
aici deja cu câteva ore în urmă, dacă nu am fi trecut
printr-o  astfel  de  groaznică  opunere  a  furtunii
puternice.  Deci,  doar  primește-ne.  Noi  nu  vă  vom
face nici o problemă."
[12] Slujitorul a  zis:  "Aveți  vreo  armă  de  luptă?
Dacă  este  așa,  trebuie  mai  întâi  să  le  dați  în
consignație până când călătoriți mai departe, pentru
că numai romanii pot purta arme aici."
[13]  Șeful  a  spus: "Desigur,  că  purtăm  arme,
pentru  că  noi  suntem  din  clasa  războinicilor,  dar
dacă există o astfel de lege în acest loc noi nu ne
vom opune.  Astfel  că puteți  lua armele noastre în
consignație, dar apoi trebuie să aveți grijă ca noi să
putem primi cazare pentru noapte."
[14]  Apoi,  slujitorul a  chemat  imediat  un  număr
considerabil  de  gărzi  de  noapte  bine  înarmate,  și
atunci  când  acestea  au  ajuns,  el  a  spus  șefului:
"Acum puteți merge pe pământ."
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[15] Apoi irodienii au mers imediat pe pământ, și-au
dat  armele  lor  și  au  fost  aduși  la  un internat-han
recent construit, unde era o masă, scaune suficiente
și  de  asemenea,  foarte  potrivite,  paturi  curate  de
odihnă. La cererea lor de a primi ceva să mănânce și
să bea,  slujitorul a zis: "Doar pâine și vin contra
unei  plăți  directe.  Nu există o provizie pentru alte
produse alimentare."
[16]  Șeful  a  spus: "Atunci,  adu-ne  pâine  și  vin
suficient, pentru că noi toți suntem foarte flămânzi și
însetați. Nimeni nu ar trebui să își facă griji despre
plată."
[17]  Apoi,  o  lumină a fost  adusă în dormitor  și  în
același timp, o suficiente pâine și vin. Șeful a plătit
imediat totul, după care slujitorul și ajutoarele lui au
părăsit  dormitorul, și  au lăsat irodienii singuri care
au apucat alimentele și vinul, și într-un timp scurt, ei
au mâncat o cantitate considerabilă.
 

Capitolul 200 Planurile șefului
[1] Când irodienii s-au simțit complet singur, șeful a
spus  foarte  încet  subordonaților  săi:  "Ascultați,
mâine  nimeni  să  nu  trădeze  -  nici  măcar  cu  o
expresie a feței - de ce noi ne-am asumat de fapt
această călătorie cu adevărat nefericită și sălbatică
în acest loc, dar toți să pretindem a avea o boală.
Apoi,  pe  socoteala  mea,  care  va  fi  costisitoare
pentru  Irod,  ne  vom  folosi  de  stațiunea  balneară
pentru câteva zile și apoi vom pleca a 3-a zi ca fiind
complet vindecați. Da, dacă nu am fi pierdut cele 4
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nave cu cei 130 de soldați curajoși în acea furtună
fatală pe lac, noi am fi vorbit diferit slujitorului acela,
care este, probabil, cel mai important administrator
al acestei instituții. Dar noi suntem aici, ca oameni
naufragiați fără nici o putere sau strălucire, și astfel,
ideea  este  de  a  păstra  tăcerea  ca  un  zid  despre
scopul real al venirii noastre aici, pentru că cea mai
mică divulgare a scopului  ne-ar aduce în cele mai
mari probleme în acest pur cuib roman.
[2] Căpitanii din Tiberia, care au stat foarte înțelept
pe malul de pe cealaltă parte, ne-au spus adevărul
adevărat. Ni s-a întâmplat cum au spus ei. Și acum
eu jur legământ sfânt pe viața și moartea mea că eu
niciodată  nu  mă  voi  mai  lăsa  folosit  pentru  a-L
urmări pe acel misterios Nazarinean, nici chiar dacă
îmi  este  oferit,  ca  o  recompensă,  un  întreg  mare
regat.
[3] Este ușor a lupta împotriva dușmanilor, care pot
fi văzuți și a căror rezistență poate fi calculată, dar
împotriva unui inamic invizibil, a cărui putere, forță
și  tărie,  nu  poate  fi  calculată  de  nimeni,  orbul  și
stupidul  Irod  al  nostru  trebuie  să  se  lupte  el
însuși. Noi nu vom mai juca prostește pentru el.
[4]  În  ceea ce  ne  privește,  Nazarineanul  se  poate
ridica de 12 ori pe Sine rege peste toți iudeii, și noi
nu  vom  mai  lua  măsuri  împotriva  Lui. El  este  cu
siguranță mai înțelept, mai bun și mai puternic decât
Irod al nostru și complicii săi din templu, care sunt
toți  complet  încărcați  cu  pietre  prețioase  și
aur. Poporul  Îl  laudă  peste  tot  și  așteaptă  cumva
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prea  mult  de  la  El. Dar  indiferent  cum,  de  acum
încolo,  noi  nu  mai  suntem  dușmanii  Săi  și,  de
asemenea, niciodată nu vom mai fi.
[5]  Desigur,  este  un  mare  păcat  de  cei  130  de
soldați  care  și-au  pierdut  viața  lor  ca  o  jertfă
prejudiciabilă  pentru nebunia lui  Irod. Dar cu toate
acestea  este,  poate,  încă  bine  că  s-a  întâmplat
așa. Pentru  că,  dacă  noi  am fi  venit  aici  cu  ei  pe
uscat  și  am  fi  folosit  forța  pe  acest  pur  pământ
Roman, atunci, cine știe cum ne-am fi descurcat. Cu
siguranță,  nu  prea  bine,  pentru  că  nu  este
necunoscut  pentru  mine  că  Nazarineanul  are  în
secret  o  reputație  chiar  foarte  bună  în  rândul
romanilor  foarte  proeminenți. Pe  scurt,  noi  știm
acum cum trebuie să ne comportăm aici, astfel ca
nimeni să nu fie suspect.
[6]  Odată  ce  ne  întoarcem  în  Ierusalim,  eu  cu
siguranță îi voi prezenta lui Irod factura, despre care
el  cu siguranță se va zgâria  și  ciupi  după ureche,
timp  de  10  ani  lungi. Și  dacă  el  refuză  să-mi
plătească,  atunci  eu  mă  voi  alătura  imediat  unei
legiuni romane și apoi îi voi spune ca un roman, mai
întâi  între  4  ochi,  ce  înseamnă  să  invadeze  cu
soldații  săi,  fără  permisiunea  Romei,  un  teritoriu
roman care  are  o  misiune legală. Apoi  acea vulpe
bătrână va prefera mai degrabă să plătească factura
costisitoare decât să se lase trădat de noi romanilor
neobosiți. Pentru  că  eu  știu  că  el  nu  este  foarte
popular,  mai  ales  nu  pentru  guvernatorul  suprem
Cyrenius.
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[7] Dar acum, înainte de a merge la culcare complet,
ar fi o idee bună dacă cineva ar verifica afară dacă
suntem  păziți,  care  este  starea  navei  noastre,  și
dacă furtuna încă mai face ravagii."
[8]  Unul  dintre  ei,  care era  căpitanul,  a  spus:
"Aceasta este foarte frumos, dar dacă un paznic ne
va  întreba  ce  facem  afară,  atunci  ce  îi  vom
răspunde?"
[9]  Șeful a spus: "Asta este simplu.  Ar trebui  să-i
spui  adevărul,  și,  dacă este necesar,  atunci  îi  poți
clarifica,  de  asemenea,  că  anumite  necesități
naturale ale omului nu pot fi  făcute decent într-un
curat dormitor comun, și apoi gardianul cu siguranță
nu va avea nici o obiecție."
 

Capitolul 201 Domnul este înaintea dorinței
irodienilor 

[1] Apoi căpitanul s-a dus afară și a întâlnit imediat
un paznic care l-a întrebat direct ce căuta afară din
dormitor.
[2] Căpitanul i-a spus simplu motivul pentru aceasta,
iar paznicul l-a lăsat în pace.
[3]  Fiind  complet  uimit,  căpitanul  a  revenit  în
dormitor,  pentru  că  întreaga  furtună  s-a  liniștit
complet. Atât de mult încât lacul era la fel de neted
ca o oglindă în măsura în care a putut vedea el, și
nava de la mal nu se mișca câtuși de puțin de nici un
val.
[4]  Acest  mesaj  l-a  făcut  pe  șef foarte  vesel  și  a
spus: "Acum, este un păcat că nu mai avem vin și
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pâine. Acum aș dori să stau treaz pentru câteva ore
și să mă bucur cu voi de faptul că suntem în viață."
[5]  Comandantul a spus: "Este încă foarte agitație
în  clădirea  principală  și,  de  asemenea,  în  marea
stațiune  balneară.  Poate  noi  totuși  am  mai  putea
gestiona  prin  intermediul  nu  prea  prietenosului
nostru paznic pentru a primi mai multă pâine și vin
pe plată directă în numerar."
[6] Șeful a spus: "Doar încercă aceasta."
[7] Șeful abia și-a exprimat dorința în dormitor când
în casă Eu deja i-am făcut clar lui Marcus faptul că el
ar trebui să le ducă direct mai mult vin și pâine în
dormitor  -  dar  din  cele  mai  bune  –  ceea  ce,  de
asemenea, s-a întâmplat imediat, pentru că tot ceea
ce ei au vorbit și deliberat în dormitor ne-a fost spus
tare în casa de Rafael, ceea ce i-a făcut foarte veseli.
[8] Căpitanul doar ce a vrut să iasă din dormitor și să
discute cu paznicul  pentru mai multă pâine și  vin,
atunci când un slujitor cu câteva ajutoare au venit în
dormitor,  care  le-au  adus  de  două  ori  mai  multă
pâine și mai mult de 3 ori  mai mult vin ca prima
dată, despre care șeful și toți ceilalți au fost foarte
surprinși.
[9]  Șeful  a  vrut  să  plătească  imediat,  dar
funcționarul a  spus:  "De  asemenea,  mâine  va  fi
timp pentru aceasta".
[10] Apoi, el a plecat imediat cu ajutoarele sale, iar
cei  din  dormitor  nu  știau  ce  să  facă. Se  uitau
surprinși  unul  la  altul,  dar  niciunul  dintre  ei  nu-și
putea  da  seama  din  a  cui  inițiativă  a  fost  adusă
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această a doua, mai mare aprovizionare de pâine și
vin.
[11] După ce s-a gândit la aceasta pentru un timp,
șeful a vorbit, după cum urmează: "Ascultă, toate
acestea devin cumva clare pentru mine într-un fel.
Acest  dormitor  de  aici,  deși  puternic  construit  din
lemn  de  cedru,  trebuie  să  aibă  cu  siguranță  o
deschidere secretă prin care paza poate asculta și
auzi  ce  se  spune  de  la  unul  la  altul. Dacă  s-ar
întâmpla  ceva  ilegal,  cu  siguranță  trebuie  să  se
justifice foarte strict în fața judecătorului a doua zi
fiecare cuvânt necugetat care a fost vorbit.
[12] În timpul primei noastre deliberări noi am vorbit
foarte încet și ușor și pază posibil să nu fi auzit sau
înțeles absolut nimic, pentru că eu mi-am exprimat
opinia pentru voi în limba ebraică veche. Dar dorința
noastră pentru mai multă pâine și vin eu am rostit-o
în  limba greacă,  mai  degrabă  tare  și  bine  auzibil,
ceea ce gardianul trebuie să fi auzit cu siguranță. El
a  prezentat  acest  lucru  imediat  unui  slujitor  al
stațiunii  balneare,  iar  el  s-a  grăbit  să  fie  înaintea
dorinței  noastre,  ceea  ce,  de  asemenea  s-a
întâmplat. Faptul că el a fost mai bun cu noi decât
prima dată, ar avea cu siguranță următorul motiv:
stăpânul  stațiunii  balneare  trebuie  să  fi  inspectat
bine armele noastre valoroase. El trebuie să fi văzut
valoarea lor ridicată și apoi a spus slujitorului că ne
poate servi mai bine și  mai generos, de vreme ce
noi,  de  asemenea  trebuie  să  fim  capabili  să
plătească  pentru  un  serviciu  mai  generos  și  mai
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bun. Așa trebuie să se fi întâmplat și nu altfel, iar noi
nu  ar  trebui  să  ne  mai  stoarcem  creierii  peste
aceasta.
[13] Să mâncăm și să bem acum pentru bunăstarea
tuturor oamenilor buni și adevărați, și să nu ne mai
gândim în continuare la aventura noastră rea. Fie ca
Iehova să fie  iertător  și  milostiv  cu sufletele  celor
care s-au înecat în lac. Amin.
[14] Când  gardianul a auzit cuvintele șefului, el a
intrat  în  dormitor  și  a  spus  cu  o  fată  serioasă,
prietenos: "Șef al  acestui  mic grup al  vostru, totul
absolut  nu  s-a  întâmplat  așa  în  modul  în  care  ai
explicat tu ca opinie a ta, pe care eu am auzit-o și
înțeles  foarte  bine.  Pentru  că  eu  nu  am  dat
instrucțiuni unui slujitor pentru a vă aduce mai multă
pâine și  vin,  lucru de care voi  toți  puteți  fi  foarte
mult asigurați, complet în conformitate cu adevărul,
iar acest lucru sub cel mai strict  jurământ. Motivul
din  spatele  acestui  lucru  trebuie  să  fie  destul  de
diferit.
[15]  Nu-ți  mai  face  griji  în  continuare  despre
aceasta, pentru că noi  trăim aici,  într-o regiune în
care  miracolele  nu  sunt  rare. De  aceea,  acest
complex  balnear  a  primit  numele  de:  "Baia
Minunată". Pentru  ei  spun  că  chiar  propria  sa
existență a fost deja în sine cu totul miraculoasă, și
așa  mai  departe,  de  asemenea,  puterea  sa  de
vindecare  este  întotdeauna  cu  adevărat
miraculoasă. Așa că fiți foarte încrezător, pentru că
acest complex este o stațiune de mântuire, și nu de
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blestem și judecata sa."
 
Capitolul 202 Conversația dintre căpitan și șef 
[1]  După  această  asigurare  neașteptată  a
gardianului,  care  a  părăsit  dormitorul  din  nou,
irodienii  noștri  au  fost  pe  de  o  parte  foarte
mulțumiți,  dar,  pe  de  altă  parte,  exista  o  mare
neliniște în mintea, mai ales a căpitanului, care era
un  grec,  și,  de  asemenea,  a  șefului,  care  era  un
iudeu,  pentru  că  pâinea  și  vinul  au  fost  aduse
imediat în timp ce ei abia și-au exprimat dorința lor.
[2] Acum,  căpitanul a spus: "Minuni – minuni s-ar
întâmpla aici zi de zi? Deci, aici trebuie să existe un
fel de oracol,  prin care chiar și  gândurile cele mai
secrete ale cuiva nu sunt în siguranță, deoarece un
Om al minunilor sau altul le face cunoscute cu voce
tare celui care a avut acele gânduri.
[3] În cazul în care acest lucru este așa – ceea ce
pare foarte probabil - atunci ei de asemenea, vor ști
exact  cuvânt  cu  cuvânt  ceea  ce  noi  am  discutat
despre prudența pe care noi o vom respecta, iar apoi
această  precauție,  nu  va  valora  mult. Căci  dacă
oamenii  din clădirea principală au detectat în mod
direct dorința noastră pentru pâine și vin la o anume
masă  magică,  atunci  ei  la  fel  de  bine  și  precis,
trebuie  să  fi  auzit  prima  noastră  deliberare,  și  ei
trebuie să o fi înțeles foarte bine, chiar dacă noi ne-
am fi exprimat, în vechea limbă egipteană.
[4] Cel mai bun lucru este că noi nu am avut planuri
ostile,  împotriva  Nazarineanului,  nici  împotriva
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indiferent  cui  dintre  urmașii  Săi. Și  în  ceea  ce  îl
privește  Irod,  ei  cu  siguranță  vor  fi  de  acord  cu
opinia noastră. Pe scurt, această chestiune curioasă
mâine va deveni clară de la sine. Deci, haideți să fim
optimiști,  cum  a  spus  gardianul. Pentru  că  în
conformitate cu el, acest complex este o stațiune de
mântuire, și nu de blestem și judecata acestuia."
[5] În această privință, șeful a spus: "Dacă este așa
cum  crezi,  căpitane,  noi  putem  presupune  deja
dinainte că planul nostru de a sta în aceasta stațiune
balneară, din considerente tactice, nu va merge fără
probleme,  și  ei  de  asemenea,  vor  fi  complet
informați despre cele 4 nave care s-au scufundat, de
cei 130 de soldați înecați și despre adevăratul scop
al venirii noastre aici. Cum ne vom justifica, dacă ne
vor chema la socoteală pentru aceasta?
[6] Cu cât mă gândesc, acum, mai mult, serios, la
aceasta  cu atât, mai confuz devine în mintea mea,
și, prin urmare, pâinea foarte bună nu are un gust
foarte bun pentru mine, nici vinul excelent. Ce crezi
căpitane? Sau oricine altcineva dintre voi, care este
cel mai bun lucru pe care îl putem face acum?"
[7]  Căpitanul a spus foarte îndrăzneț: "Acest lucru
este din nou mult mai ușor, căci dacă acești oameni
știu  totul,  atunci  ei  de  asemenea,  vor  ști  că  în
privința  prostului  și  mândrului  Irod  noi  am  adus
argumente  bune,  dinainte,  împotriva  voinței  sale
tari, până când noi în cele din urmă și cu reticență
evidentă  am  respectat-o.  Și  noi  ne-am  realizat
sarcina noastră pe cât mai limitat posibil? Noi foarte

~ 905 ~



bine am fi putut rămâne în Tiberia pentru alte câteva
săptămâni pe socoteala lui Irod dacă acei pescari și
căpitani nu ne-ar fi forțat prin povestea lor să facem
aceasta. Pentru  că  în  primul  rând  locuitorii  din
Tiberia au dorit foarte mult să scape de noi, și ei cu
siguranță ne-au forțat prin poveștile lor pe care, ei
probabil, le-au exagerat, pentru a ne face noi datoria
noastră pe care ei o știau. Și în al doilea rând: dacă
noi nu am fi făcut aceasta, cine știe dacă ei nu ar fi
trimis un mesager la Irod pentru a ne defăima cât
mai mult posibil.
[8] Desigur, căpitanii ne-au sfătuit împotriva acțiunii
noastre  rapide,  din  cauza  vântului  puternic  și  a
căderii  nopții  -  mai mult pentru binele lor decât al
nostru - dar din teama de a fi trădați noi a trebuit să
jucăm curajos și rapid. Deci, noi nu suntem vinovați
de întreprinderea noastră, ci în primul rând Irod, iar
apoi împrejurările prin care am ajuns acum în special
în Tiberia. Astfel, eu sunt foarte vesel și nu îmi este
frică de domnii și judecătorii din acest resort, chiar
dacă Nazarineanul  va fi  prezent,  ceea ce ar fi,  de
fapt, foarte plăcut pentru mine, pentru că El trebuie
să fie un om foarte bun, drept și înțelept, așa cum Eu
am auzit deja de mai multe ori de la oameni, și cu
astfel de oameni este ușor să vorbești, din moment
ce noi avem mereu o atitudine anti-Irod. Nu sunteți
cu toții de acord cu mine?"
[9]  Ei  au fost  de acord cu căpitanul,  și  apoi  ei  au
mâncat  și  au  băut  într-o  bună  dispoziție. De
asemenea, șeful a devenit mai vesel.
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Capitolul 203 Dorința căpitanului și împlinirea

ei 
[1] Când ei au devenit toți mai entuziaști de la vin, și
au spus tot felul de cuvinte foarte frumoase despre
mine  și  cuvinte  rele  despre  Irod,  pe  care  ei  l-au
numit  întotdeauna  răul  și  prostul  Antipa,  șeful a
spus:  "Acum,  noi  toți  suntem  împreună  aici  ca
prieteni  și  frați,  cei  câțiva  soldați  nu  sunt  excluși,
deoarece aceștia sunt, de asemenea ființe umane la
fel ca noi și ei, de asemenea, au împărtășit soarta
amară pe lac cu noi,  și  prin eforturile  lor  mari  au
contribuit foarte mult la salvarea noastră.
[2] Deși noi suntem acum - toată gloria și onoarea lui
Iehova Domnul - foarte veseli și plini de curaj și eu
mai cred că noi putem face o impresie bună în fața
unui judecător roman din acest loc, dar se pare că
nu ar fi  momentul  acum pentru un optimism prea
mare.
[3] Deci, încă mai poate fi recomandabil să discutăm
în continuare despre modul în care vom răspunde la
întrebările  judecătorului  -  în  fața  căruia  noi  cu
siguranță  vom  fi  duși  mâine  -  despre  demersul
nostru în această regiune, care este, de fapt, cu totul
ilegal,  fără  permisiunea de  la  Roma. Pentru  că  eu
încă nu am încredere deplină despre liniștea țării în
această noapte, în ciuda bunei speranțe pe care tu,
prietenul meu (acesta fiind căpitanul), ai exprimat-o
înainte.
[4] Eu am impresia că mâine va trebui să îndurăm o
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altă furtună, care nu va fi mai mică, deși nu pe lac.
Acesta este motivul pentru care chiar nu ne-ar face
rău dacă am delibera cu privire la modul în care ne
vom apăra din această situație fatală."
[5]  Căpitanul a  spus:  "Dar  prietene,  care  este
folosul  unei  astfel  de  deliberări,  și  cum  ne  poate
ajuta aceasta? Nu a pătruns adânc în tine că există
oameni în acea clădire principală care, probabil, de
asemenea,  cunosc  gândurile  noastre  cele  mai
secrete, chiar înainte de a le fi gândit în noi înșine?
[6] Uite, romanii duri nu vor trata oamenii pe care
vor  să-i  ducă  a  doua  zi  în  fața  unei  instanțe  de
judecată  severă  cu  astfel  de  pâine  și  vin,  ci  mai
degrabă cu pâine mizerabilă și apă rea, în lanțuri și
temnițe întunecate, și încă alte lucruri oribile, pentru
că romanii nu au cea mai mică scânteie de omenie
pentru  infractori. Așa  că  haideți  să  nu  ne  mai
spunem un cuvânt  despre  ceea ce  nu mai  putem
schimba deloc, chiar cu toți banii din lume.
[7] Dorința mea este de a-L întâlni pe acel celebru
Nazarinean,  și  de  a  vorbi  cu  El  despre  această
problemă. Numai El  ne poate ajuta în cel  mai bun
mod. Eu îmi pun toată încrederea în El."
[8]  Șeful  a  spus: "Da,  aceasta  ar  fi  foarte  bine,
desigur, dacă El ar fi cu adevărat aici. Dar dacă El în
cele din urmă nu ar fi aici, după toate acestea?"
[9]  Căpitanul a  spus:  "Atunci,  cu  siguranță,  unul
dintre delegații săi vor fi prezenți, care va acționa în
spiritul  Său și  care  va administra  dreptatea.  Și  cu
siguranță noi vom fi  în măsură să vorbim cu el  în
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mod rezonabil și sincer. Deci, haideți să fim atât de
fericiți și veseli pe cât posibil, pentru că astăzi noi cu
siguranță am suferit destul, ca și cum am murit în
timpul furtunii de 10 ori."
[10] După ce căpitanul a spus aceasta, un slujitor al
lui Marcus a fost din nou trimis de Mine la irodieni,
dar de data aceasta fără pâine și vin.
[11] Când a ajuns la irodienii uimiți,  el i-a întrebat
(servitorul): "Care dintre voi este căpitanul curajos,
al cărui nume este Leander?"
[12]  Căpitanul  a spus:  "Prietene,  eu  sunt  acela.
Care este problema? Ce trebuie făcut?"
[13]  Robul a spus:  "Ascultă,  Cel  în care tu îți  pui
încrederea și cu care tu ai dori să vorbești, este aici
și El vrea ca tu să vii la El și să vorbească cu tine.
Deci, urmează-mă la clădirea principală."
[14] La început, căpitanul a fost foarte surprins de
această invitație.
[15] Șeful nu știa ce să facă de frică pură, și și-a zis
cu voce tare, pe jumătate, pentru sine: "O, am știut
eu că această problemă va avea un sfârșit prost."
[16] Slujitorul a zis: "De ce ești te tem degeaba de
cel mai mare și înalt Binefăcător al oamenilor? Cel
care  va  crede  în  El,  se  va  baza  pe  El  și  va  avea
încredere în El, nu va fi pierdut. Acum, vino cu mine,
căpitane  Leander,  pentru  că  Domnul  vrea  să
vorbească doar cu tine."
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Capitolul 204 Căpitanul Leander înaintea
Domnului 

[1] După aceste cuvinte ale slujitorului, toată lumea
s-a simțeam mai ușoară în inima sa.
[2]  Căpitanul  a  mers  imediat  cu slujitorul la
clădirea principală, unde el l-a adus direct la Mine și
i-a zis: "Iată, aceasta este Domnul."
[3] Acum căpitanul s-a plecat profund înaintea Mea
și a zis: "Doamne, fie iertător și milostiv nu numai cu
mine, ci, de asemenea, cu ceilalți păcătoși, pentru că
noi am fost doar ajutoare oarbe și slabe ale lui Irod
cel rău, pentru că el ne-a pus în slujba sa după multe
presiuni. Dar astăzi noi am decis să nu-l mai slujim și
noi, de asemenea veșnic, niciodată nu Te vom mai
persecuta din nou. Da, dacă este posibil, am dori să
fim în slujba Ta azi sau mâine, dar niciodată din nou
la răul și prostul, Irod desfrânatul."
[4]  Eu  i-am spus:  "Leander,  Eu  vă  iert  păcatele
voastre.  Cine  crede  în  Mine  și  care  trăiește  și
acționează în conformitate cu învățătura Mea nu se
va pierde."
[5]  Învățătura  mea  constă  foarte  simplu  din
următoarele:  să-L  recunoști  pe  unul,  singurul
Dumnezeu  adevărat  și  Domn,  și,  astfel,  de
asemenea, pe Mine, pentru că Eu am venit în lumea
aceasta de la El, și Eu port Spiritul Său în Mine. Și să-
L iubești  pe Dumnezeu mai  presus de toate și  pe
aproapele  tău  ca  pe  tine  însuți. Atunci,  vei  primi
viața veșnică.
[6] Cum încrederea ta ți-a deschis drumul spre Mine,
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tot așa și credința ta în Mine îți va redeschide calea
spre viața veșnică.
[7] Dar tu știi, de asemenea, legile pe care le-a dat
Dumnezeu pe  Sinai,  prin  Moise  pentru  poporul  lui
Israel. 
Ține-te pe acestea, și  nu mai ține de zeii  tăi falși,
morți și alte tradiții și obiceiuri. Atunci, tu poți fi un
instrument bun în Împărăția Mea."
[8] Plin de bucurie  căpitanul a spus: "O, Doamne,
unde îți vei stabili Împărăția ta? Unde este castelul
tău, astfel încât eu să pot călători acolo mâine și să
Îți ofer acolo serviciile mele ca un soldat curajos?"
[9] Eu i-am spus: "Ascultă, regatul Meu, pe care Eu
Îl  voi  stabili  acum din  nou  printre  oamenii  de  pe
acest pământ, nu este o împărăție pământească ca
a uni rege pe care tu l-ai slujit, și din care încă mai
există pe Pământ  legiuni  întregi,  dar  Regatul  meu
este o Împărăție spirituală și nu este vizibilă pentru
ochii fizici, cu tot felul de fast și splendoare, pentru
că  acesta  există  în  om.  Și  castelul  puternic,  care
etern  nu  poate  fi  cucerit  de  o  putere,  este  inima
credincioasă, iubitoare, care este plină de încredere
și fără mândrie, fără invidie, gelozie, fără minciună și
înșelăciune, iar în loc de aceasta, plină de umilință,
blândețe,  răbdare  și  milă. În  aceasta  Eu,  unul  și
singurul adevărat Domn și Rege al întregii existențe
și al vieții, Îmi iau locuința Mea cu fiecare om a cărui
inimă și minte vor poseda calitățile menționate.
[10]  Deci,  dacă dorești  să intri  în  funcțiune ca un
soldat  cu  Mine,  tu  trebuie  să  fie  familiarizat  cu
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învățătura Mea în castelul pe care Eu ți l-am arătat
acum, din liberă voință și plin de credință, încredere,
și plin de dragoste pentru Dumnezeu și pe aproapele
tău.
[11]  Desigur,  tu  încă  nu  poți  înțelege  acest  lucru
acum,  în  deplina  lumină  a  adevărului. Cu  toate
acestea, crede, trăiește și acționează foarte zelos în
ceea  ce  crezi. Atunci  Spiritul  iubirii  veșnice  a  lui
Dumnezeu se va trezi în tine și te va călăuzi în tot
adevărul. Și numai în lumina acelui adevăr tu Îl vei
recunoaște pe Cel  care îți  spune aceasta acum. Și
odată ce tu L-ai recunoscut complet în conformitate
cu adevărul, atunci tot ceea ce încă pare un secret
profund  ascuns  de  tine,  va  deveni  foarte  ușor  de
înțeles  și  clar  ca  lumina  soarelui  pentru
tine. Proclama,  de  asemenea,  aceasta  camarazilor
tăi."
[12]  După  aceste  cuvinte  ale  Mele,  căpitanul
Leander a fost complet uimit și a spus: "O, Doamne
și Învățătorule, nimeni nu a vorbit vreodată ca Tine
pe  acest  Pământ.  Eu  cu  siguranță  nu  înțeleg  pe
deplin totul, dar un lucru a devenit clar pentru mine
din cuvintele Tale: că Tu nu depui eforturi pentru o
coroană,  nici  pentru un sceptru al  acestei  lumi,  ci
doar  pentru  că  toți  oamenii  să  se  întoarcă  la
adevărul  străvechi  cel  mai  profund,  al  vieții
spirituale, care a fost pierdut de mult timp.
[13] Deși înțelepții noștri bătrâni au căutat cu mare
zel acest regat pierdut al adevărului deplin, viu, și
aici și acolo au găsit de asemenea, unele urme din
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acesta, dar nici chiar cel mai înțelept căutător nu a
fost în măsură să ridice vălul amenințător al lui Isis a
noastră.
[14]  Dar Tu Însuți,  o,  Doamne și  Învățătorule,  ești
adevăratul Isis, și Tu ai ridicat vălul dens pentru noi
oamenii. Și  aceasta este, în opinia mea, adevărata
Împărăție, spirituală a vieții, pe care tu o stabilești
acum printre noi oamenii de pe acest Pământ și al
căreia Tu ești singurul Domn și Împărat adevărat în
spiritul tău, al căreia Tu ai fost și al căreia de acum
Tu  vei  rămâne  întotdeauna. Căci,  dacă  Iubirea,
Adevărul și Viața sunt una și aceeași Putere, atunci
viața  este  la  fel  de  veșnică  și  indestructibilă  ca
adevărul,  așa,  cum  trebuie  să  rămână  adevărul
veșnic.
[15] Până aici eu am înțeles semnificația și spiritul
cuvintelor pe care Tu mi le-ai rostit mie nevrednicul
om. Eu aștept o viitoare și mai adânc pătrunzătoare
lumină  de  dragoste  și  milă  de  la  Cel,  care  este
singurul Rege, real și pe deplin adevărat al Regatului
vieții interioare spirituale.
[16] Dar acum întrebarea este: ce ar trebui să facem
noi cu acel rău și foarte prost Irod. Cum poate acest
om desfrânat avea chiar ideea în neputința sa de a
persecuta  persoana  cea  mai  iubitoare  care  aduce
înapoi  adevărul  vieții  tuturor  oamenilor? O,  acel
ticălos orb împietrit."
[17]  Eu  am spus: "Lasă-l pe Irod în pace, și să nu
mai fie o mare îngrijorare pentru tine deloc, pentru
că pofta sa va ajunge în curând la un sfârșit complet.
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[18]  Dar  ce  a  decis  șeful  tău  cu  privire  la
despăgubirile  pentru  cele  4  nave  scufundate,  ale
cetățenilor din Tiberia, aceasta el de asemenea, ar
trebui, să facă și Eu îl voi sprijini cu puterea voinței
Mele. În viitor, el nu va mai trimite mai mulți soldați
pentru a lega cu lanțuri  și  Adevărul  și  în  cele din
urmă chiar să-l ucidă și distrugă complet pe El."
[19] Profund mișcat, căpitanul Mi-a mulțumit pentru
această  misiune  pentru  șef,  iar  el  Mi-a  promis  că
executarea dorinței Mele nu va fi lăsată pe dinafară.
[20]  În  această  privință,  el  M-a  întrebat  ce  ar  fi
justificat  pentru  șef  să  facă,  mai  ales  în  numele
văduvelor și a orfanilor care au fost lăsați în urmă, în
ceea ce-i privește pe cei 130 de soldați care au pierit
în  lac,  care,  de asemenea au fost  ființe  umane și
care  au  trebuit  să  se  conformeze  voinței  acelei
brute,  și,  după  cum se  știe,  împotriva  războaielor
celor mai mizerabile. Pentru că acești soldați care au
fost foarte devotați și loiali lui Irod și care au format
paza vieții sale, au primit de la el favoarea de a se
căsători,  la  fel  ca  orice  alt  cetățean. Și  acum  că
soldații nu mai sunt, cine va avea acum grijă și va
hrăni soțiile și copiii lor?
[21] Eu i-am spus: "Soldații care au pierit au fost ca
niște  câini  de vânătoare instruiți,  care  nu au avut
nici o dragoste, nici milă față de oamenii pe care îi
chinuiau în numele lui Irod, fără necesitate sau de
misiune,  în  scopul  de a dobândi  pentru ei  înșiși  o
compensație considerabilă pentru salariul lor mic. În
ultimul timp, practicile lor au devenit de multe ori în
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secret teribile, așa teribile că cei care erau fost puși
sub presiune de către acestea au devenit într-adevăr
disperați.
[22] Prin practicile lor secrete, față de care nimeni
nu a îndrăznit să se plângă de frica de a fi chinuit de
mai târziu de ei chiar mai rău, ei au dobândit multe
comori,  și  rudele  lor  au  mai  multe  pentru
supraviețuit  decât tine și  șeful  tău. Ei  și-au ascuns
averile  lor  bine,  și  pentru  un judecător  lumesc cu
greu  ar  fi  posibil  să  le  facă  să  mărturisească  că
posedă bunuri în mod ilegal.
[23] Dar Irod trebuie să îl despăgubească pe cei care
au fost de multe ori foarte suprimați de câinii săi de
vânătoare fideli, pentru că el a neglijat să dea legi
severe câinilor săi de vânătoare, potrivit  cărora să
nu  li  se  permită  să  trateze  cetățenii  săraci  după
propria lor voință. În plus, el chiar a aprobat aceasta
atunci când a auzit despre practicile câinilor săi de
vânătoare, pentru că prin aceasta el nu a trebuit să
plătească salarii mai mari.
[24]  Acești  câini  de  vânătoare  teribili  au  primit  în
cele din urmă răsplata lor meritată lor, și Irod trebuie
să despăgubească doar prejudiciul  cauzat ei,  lucru
de care șeful va putea foarte bine să aibă grijă. Și
acum tu te poți întoarce la dormitorul tău din nou
unde  ești  așteptat  cu  mare  dorință. Noi  ne  vom
vedea din nou mâine."
[25]  Căpitanul  Mi-a  mulțumit  cu  foarte  mult
entuziasm pentru învățătura și  răbdarea Mea,  și  a
plecat  apoi  complet  liniștit  la  tovarășii  săi  și  le-a
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spus tot ce a auzit de la Mine.
 

Capitolul 205 Înțelegerea bună și intenția
șefului

[1] Este ușor de imaginat ce fel de scenă a provocat
povestea căpitanului  cu șeful  și,  de asemenea,  cu
ceilalți.
[2] Șeful a reflectat mai ales pe descrierea a celor
130  de  soldați  înecați,  iar  acest  lucru  l-a  făcut
nemulțumiți,  pentru  că  el  nu  a  cunoscut  înainte
calitățile rele ale slujitorilor loiali lui Irod. Dar acum a
ajuns să realizeze că lucrurile, pe care le observase
la  ei,  a  venit  în  mintea  lui  în  timpul  conversației
căpitanului,  și  astfel  el  a  spus  (șeful): "Da,  da,
marele Nazarinean, care este umplut cu Spiritul Lui
pur divin, atoate-perceptor, este complet drept, de
acum un număr mare de lucruri devin clare pentru
mine pe care eu le-am observat din timp în timp cu
soldații menționați. Ei au primit doar un salariu mic
de la Irod. Numai în perceperea de taxe și extorcare
de fonduri  le-a  fost  permis,  ca din  fiecare 100 de
monede de argint,  să păstreze doar una pentru ei
înșiși. Salariul lor mic, precum și câteva monede de
argint  din  taxele  nu  puteau  fi,  desigur,  suficiente
pentru  a  se  întreține  ei  și  de  multe  ori  o  familie
mare.
[3] În plus, Eu l-am întâlnit de multe ori pe unul sau
altul în hanurile cu standarde maxime în care aceștia
se lăsau generos să fie serviți, la fel ca oamenii de
genul  nostru. Așa eu i-am văzut,  de  asemenea de
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mai multe ori cu schimbătorii de bani și brokeri, dar
acestea nu ne-au lovit, deoarece aceștia erau altfel
foarte corecți și foarte loiali cu noi și regele, și nimic
nu ar putea fi impus împotriva lor. Dar acum cazul
lor infam devine limpede, iar acum am înțeles multe
lucruri care, înainte lăsau o impresie ciudată pentru
noi.
[4] Tot așa eu în mod repetat am auzit  în diferite
locuri  tot  felul  de  plângeri  și  blesteme  tăcute  cu
privire la suprimarea grea a lui Irod. Dar eu, precum
și voi, și încă mulți alți slujitori publici și slujitori ai lui
Irod nu am acordat atenție la aceste plângeri, pentru
că este cu siguranță știut că omul niciodată nu este
în cea mai bună stare atunci când el  trebuie să-și
plătească  impozitele  și  alte  contribuții  stăpânului
său, care este în ochii lui un slujitor inutil al lenei, al
vieții de lux libidinos, al mândriei, lipsei de iubire și
de vicii încă multe altele.
[5] Acesta este motivul pentru care aceasta nu a fost
niciodată investigat. Soldații  lui  Irod au avut  mână
liberă și puteau suprima oamenii în funcție de voia
lor rea, în special cu colectarea multor taxe legale,
fără a fi criticați de nimeni. Și chiar dacă cineva ar fi
mers la un judecător roman și s-ar fi plâns cu privire
la  impozitele  nepoliticoase,  grele  și  adesea
insuportabilele  taxe  ale  mizerabilului  Irod,  atunci
acest lucru era puțin sau de nici un folos. Cel mult a
primit sfatul de a se răscumpăra de la Irod și de a
deveni un cetățean roman.
[6]  O  mulțime  de  oameni  bogați  puteau  face
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aceasta,  desigur,  și  de  asemenea,  au  făcut  cu
înțelepciune,  dar  ce  ar  puteau  face  persoanele
sărace, decât să le permite să fie storși de bani de
Irod într-o manieră fără scrupule? Dar acum aceasta
în curând va fi destul de diferit. De îndată ce ne vom
întoarce în Ierusalim, Iadul trebuie să se facă pe cât
de fierbinte posibil pentru rege, iar el va fi obligat să
plătească  despăgubiri  într-un  mod  în  care  el
niciodată nu ar fi putut visa.
[7] O, doar așteptă, tu lipsit de iubire și extrem de
mândru, rege senzual! În viitor, tu vei ajunge să ne
cunoști,  cu  ochii  larg  deschiși  de  frică,  și  tu  vei
înțelege motivul pentru care eu blând adesea te-am
descurajat să prigonești oamenii, care evident, sunt
înzestrați de Dumnezeu cu un Spirit mai Înalt, atâta
timp cât nu ai primit un ordin de la Roma pentru a
face acest lucru. Dar el niciodată nu a luat în seamă
acest sfat, ci a acționat din propria sa dorință, și așa
el în curând va gusta roadele încăpățânării lui, care
cu siguranță nu vor avea un gust bun pentru el. Fie
ca Spiritul și voința Domnului și Învățătorului să fie
cu noi și să lucreze cu noi.
[8] Din ceea ce tu prietene, Leander, ne-ai spus din
cuvintele Lui, este clar că marele nostru Nazarinean
este Mesia care a venit din Ceruri în această lume,
cu  credință  și  plin  de  adevăr  în  conformitate  cu
multele  promisiuni  ale  multora  dintre  profeți,  și
înzestrat cu toată înțelepciunea și puterea divină, în
care  eu  acum  cred  neclintit,  pentru  că  El  ne-a
dovedit aceasta într-un mod evident. Pentru că prin
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puterea  înțelepciunii  Lui  a  toate  văzătoare  și
atotcunoscătoare, și prin puterea divină pură a voii
Sale,  El  a creat furtuna pe lac,  prin care câinii  de
vânătoare loiali lui Irod și-au primit răsplata lor deja
de mult meritată. Deci, toată cinstea merge la El.
[9] Dar, de asemenea pentru noi înșine trebuie să ne
îndreptăm pentru o mulțime de lucruri pe care le-am
făcut greșit aproapelui nostru. Și slavă nouă, dacă El
ne-ar  face  fericiți,  în  puterea  vieții  noastre,  cu
dragostea  și  mila  Lui  pe  care  El  ne-a  dat-o  nouă
acum atât de abundent când noi nu o meritam. Și
pentru  aceasta,  noi  putem  glorifica  înalt  și  lăuda
numele Lui pentru totdeauna.
[10] Dar voi,  cei 10 de soldați care ați fost salvați
prin mila Lui, împreună cu noi, ar trebui să vă treziți
de asemenea conștiința voastră și să vedeți cât de
departe  este  împovărată  aceasta  de  acele  păcate
pentru  care  ei  au  pierit  în  apă. Regretați  păcatele
voastre  cu  o  intenție  de  nezdruncinat  pentru  a
îndrepta cât mai mult posibil prejudiciul pe care l-ați
cauzat celor cu care ați avut de a face, astfel încât
voi să puteți găsi, de asemenea, milă la Domnul și
Stăpânul  peste  toate  lucrurile  din  această
lume. Deoarece  noi  acum  am  experimentat  cu
organele noastre senzoriale că El este o Ființă care
are o răbdare foarte mare cu oamenii orbi. Dar, dacă
în ciuda tuturor avertismentelor, oamenii persistă în
răutatea lor, și nu doresc să-și îmbunătățească viața
lor, atunci răbdarea Lui se termină și pedeapsa va
urma necontenit.
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[11] Gândiți-vă bine la ceea ce eu, ca șef al vostru v-
am  spus  și  sfătuit  acum,  pentru  împotrivă
atotputerniciei divine etern active, omul neputincios
cu încăpățânarea lui, nu poate face nimic. Vai celui
care va fi apucat de mânia dreaptă a lui Dumnezeu."
 

Capitolul 206 Deliberarea Irodienilor
[1] După aceste cuvinte ale șefului, cei 10 au prins
curaj  și  au  promis  sub  un  jurământ  solemn că  ei
foarte  bine vor  urma sfatul  lui,  deși  ei  nu au fost
știau de vreun păcat cum cei 130 ar fi comis, pentru
că ei  nu au trebuit  să-l  servească pe Irod în acea
manieră,  deoarece  aceștia  au  fost  întotdeauna
angajați  doar  ca  paznici  ai  castelului  și  palatului,
ceea  ce  șeful,  căpitanul  și,  de  asemenea  ceilalți
superiori ai lor știau cu siguranță.
[2]  Șeful a spus: "Aceasta noi știm cu siguranță,
dar  fiecare  persoană  care  ajunge  o  dată  să-l
slujească pe cineva ca Irod, este la fel ca mine un
mare  păcătos.  Dacă  el  vrea  să  fie  parte  în  mila,
Aceluia cel mai înalt, atotcunoscător și atotputernic
el  trebuie  să se purifice  complet  de păcatele  sale
numeroase. În primul rând prin a recunoaște că ele
sunt împotriva voinței divine, și în al doilea rând prin
a  le  detesta  cu  adevărat  și  a  le  regreta,  și  în  al
treilea rând, prin a nu le mai săvârși niciodată din
nou și ia intenția fermă de a îndrepta din nou cât
mai  mult  posibil  nedreptatea  care  a  fost  comisă
oamenilor.
[3]  Eu însumi voi  face cu siguranță aceasta,  și  eu
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doresc și sfătuiesc pe fiecare dintre noi să ia aceasta
la  inimă  și  să  o  facă,  pentru  că  marele  Domn  și
Învățător ne-a arătat nouă aici o milă și compasiune
extrem de mare, în primul rând deja prin faptul că El
nu  ne-a  lăsat  să  pierim în  valurile  dezlănțuite  ale
lacului ca ceilalți, și în al doilea rând pentru că El nu
a permis să fim capturați de romanii severi și să ne
ducă în fața unei instanțe de viață sau de moarte, ci
El ne-a arătat o bunătate extrem de mare nouă, și El
nu  va  reține  de  asemenea,  aceasta  de  la  noi,  în
viitor, dacă noi vom face tot ceea ce eu v-am sfătuit
pe voi acum după părerea mea."
[4] După acest al doilea bun discurs al șefului ei și-
au  ridicat  toți  mâinile  lor,  și  au  jurat  că  vor  lua
cuvintele lui la inimă și vor acționa în consecință. Și
șeful a fost mulțumit cu aceasta.
[5]  Cu  toate  acestea,  căpitanul a  făcut  totuși
următoarea remarcă: "Prietene, în timpul discursului
tău bun și adevărat către cei 10 soldați, tu ai făcut,
de asemenea, observația că toți cei care îl slujesc pe
Irod, sunt deja în această calitate niște păcătoși. Și
aceasta  este,  de  asemenea  complet  adevărat,
pentru că el întotdeauna exclusiv vrea ceea ce este
nedrept în ochii lui Dumnezeu și ai oamenilor. Deci,
cel care îl ajută prin intermediul serviciului său loial,
pe  care  l-a  confirmat  printr-un jurământ,  pentru a
purta nedreptatea lui cu oamenii săraci, va păcătui
de fiecare dată când el va realiza voința acelui om
lipsit de scrupule, senzual. Dacă noi vom rămâne în
serviciul său, va fi foarte dificil să ne ținem departe
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de păcat.
[6]  Deci,  părerea mea este  după cum urmează:  o
dată ce l-am înmuiat pe Irod, în modul pe care noi l-
am  discutat,  și  am  avut  grijă  ca  el  să  plătească
despăgubiri  mari,  ne vom despăgubi de asemenea
pe noi înșine și  apoi vom renunța la serviciul  său,
pentru că cum s-a  spus,  să stai  în  serviciul  lui  ar
însemna același lucru cu a vrea să păcătuiești. Am
dreptate sau nu?"
[7]  Șeful a spus: "Tu ai  complet dreptate despre
aceasta, și odată ce ne vom fi atins scopul cu el, noi
vom face, de asemenea aceasta imediat. Dar noi cu
siguranță  vom  primi  instrucțiuni  ceva  mai  multe
mâine  de  la  Domnul  cu  privire  la  această
problemă. Și  acum  eu  cred  -  acum  că  este  deja
miezul nopții și că am devenit foarte obosiți - că în
numele Domnului  și  Învățătorului,  care ne-a arătat
nouă  atât  de  multă  milă,  că  ar  trebui  să-i  dăm
trupului nostru odihna necesară".
[8]  Ei  au  fost  toți  foarte  bucuroși  despre  faptul
acesta,  și  în  special  soldații  care  într-adevăr  și-au
epuizat energia lor în timpul furtunii.
[9]  Căpitanul  încă a mai spus șefului, și astfel, de
asemenea, tuturor celor prezenți: "Ascultați, înainte
de a ne duce într-o odihnă fizică completă,  aici  și
oriunde  suntem,  este  obiceiul  de  a  exprima
mulțumirile  noastre  sincere  în  inima  noastră  Lui,
celui pe care L-am recunoscut ca Domn și Stăpân,
pentru mila și compasiunea foarte mare pe care El
ne-a arătat-o din plin nouă aici în loc de o pedeapsă
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meritată.  Așa  că  haideți  să  spunem:  Doamne  și
Stăpâne,  care  ești  plin  cu  plinătatea  iubirii,
înțelepciunii, puterii și tăriei divine, noi îți mulțumim
pentru  marea  bunătate  și  milă  față  de  noi,  marii
păcătoși aici, în loc de pedeapsa meritată. Și noi Te
rugăm  pentru  întreg  viitorul  apropiat  să  nu  ne
părăsești cu mila, iubirea și compasiunea Ta, pentru
că  noi  de  acum  dorim  să  Îți  aparținem  Ție
complet. O, dragă, mare Domn și Învățătorul, căruia
toate  spiritele,  puterile  și  elemente  I  se  supun,
acceptă-ne,  pe  noi  de  asemenea  în  calitate  de
cetățeni  ai  Regatului  pe care Tu îl  stabilești  acum
pentru  totdeauna  pe  acest  Pământ  printre  noi
oamenii orbi. Și în viitor, nu lăsa ispitele prea mari să
vină  peste  noi,  ci  întărește-ne  cu  mila  și
compasiunea  Ta.  Doar  către  Tine  vine  toată
dragostea noastră, onoarea și toată glorificarea. Fie
ca tot ceea ce există, trăiește și respiră  să  Te laude
pe Tine. Fie ca numele Tău să se Slăvit în noi."
[10] Atunci când căpitanul a spus această rugăciune
de  mulțumire,  șeful  l-a  lăudat  foarte  mult  pentru
aceasta  și,  de  asemenea,  toți  ceilalți. Și  apoi  s-au
dus să se odihnească pentru noapte. Noi, în clădirea
principală  am făcut  la  fel  și  am dormit  bine  până
când a devenit pe deplin dimineață.
 

Capitolul 207 Frumoasa dimineață de la lac 
[1] Ca întotdeauna, Eu am fost primul trezit, dar, de
asemenea,  ucenicii  s-au  trezit  aproape  în  același
timp cu Mine, și au ieșit afară cu Mine, de fapt, la
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malul lacului, peste care sufla o briză răcoritoare de
dimineață care punea suprafața apei într-o mișcare
plăcută,  în  timp  ce  soarele  era  deja  deasupra
orizontului. Pe  suprafața  apei  lacului  au  apărut  în
unele locuri grupuri foarte mari de tot felul de păsări
plutitoare,  mari  și  mici,  care  își  căutau  masa  lor
gustoasă de dimineața.
[2]  Romanul care era de asemenea deja prezent,
Mi-a  spus:  "Doamne  și  Învățătorule,  o  astfel  de
dimineață  frumoasă  reîmprospătează  și  întărește
inima și mintea omului foarte mult, dar cu aceasta
eu trebuie să fac o remarca și anume că dimineața,
care este de fapt cea mai frumoasă și mai plăcută
perioadă a zilei, este întotdeauna de cea mai scurtă
durată,  pentru  că  îndată  ce  soarele  minunat  vine
deasupra  orizontului,  atunci  va  începe,  de
asemenea,  ziua  întotdeauna  fu  plictisirea  ei
crescândă, cu aceeași monotonie, iar acest lucru va
dura apoi cu puțină varietate până seara. O, dacă pe
Pământ ar exista o țară în care dimineața ar exista
ca și pentru totdeauna, atunci eu aș dori să trăiesc
acolo  și  să  mă  bucur  de  viața  în  mod
continuu. Dimineața  noastră  de  scurtă  durată
adesea a umplut mintea mea cu un fel de melancolie
în loc de bucurie. Doamne și Învățătorule, nu există
nicăieri pe acest Pământ o țară în care de dimineața
va dura cel puțin mai mult decât aici, cu noi?"
[3]  Eu am spus: "Acum, este din nou un mic păgân
cu Aurora lui  veșnică care a vorbit  din tine.  Nu ai
auzit  învățătura  lui  Rafael  ieri  despre  Pământ  și
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fenomenele  sale  diferite,  și  nu  ai  înțeles  adevărul
său necesar? Cu ordinea care a fost  stabilită,  este
imposibil să fie o țară cu o dimineață veșnică.
[4] Da, în Împărăția Mea, în cealaltă viață va exista o
dimineață veșnică, dar din ce va exista aceasta, tu
vei înțelege chiar mult mai puțin decât ceea ce ai
înțeles din explicația lui Rafael. Dar dacă vrei să te
bucuri  de  dimineață  mai  mult  pe  acest  pământ,
atunci ieși întotdeauna cu câteva ore mai devreme
afară. Apoi, vei fi capabil să te bucuri de dimineață
pentru mai mult de 3 ore.
[5]  În plus,  în fiecare zi,  fiecare zi  are momentele
sale  plăcute  și  neplăcute,  precum  și  seara  și,  de
asemenea,  noaptea. Cel  mai  important  lucru  este
cum, cu mintea, se va privi fiecare moment al zilei.
[6] Uite, soarele tocmai a răsărit acum, și plăcerea
dimineții  încă  durează  și  va  dura  în  continuare
pentru mai mult de o oră. Și așa tu poți continua să
te  bucuri  de  farmecul  dimineții. După  aceea,
dimineața se va schimba încet în zi deplină, și tu te
vei bucura de ziua vieții la fel de mult ca acum, de
dimineața devreme. Deci, lasă străvechea instituție
de  pe  acest  Pământ  să  existe  în  continuare,  fără
obiecții, pentru că aceasta este foarte bună și foarte
utilă.
[7] Dacă oamenii de pe acest Pământ, din voința lor
liberă,  ar  fi  la  fel  de  buni  ca  instituția  antică  a
Pământului, atunci pentru mulți ar exista deja aici o
adevărată dimineață spirituală a vieții,  pentru care
fiecare  ființă  umană  ar  trebui  să  depună  eforturi
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înainte  de  orice  altceva. Ai  înțeles  bine  aceste
cuvinte foarte naturale ale Mele?"
[8]  Romanul a  spus:  "Da,  mărit  Învățător  și
Domnul.  Eu  Îți  mulțumesc  pentru  această  lecție.
Acum,  de  asemenea,  ziua  cu  adesea  multele  ei
apariții diferite este foarte veselă pentru mine."
 

Capitolul 208 O conversație despre păsările
migratoare

[1]  După  conversația  noastră  despre  natură,  de
asemenea,  grecii  noștri  au  venit  cu  medicul  din
Melita și  toți  cei  care erau prezenți aici,  și  ei  s-au
bucurat de frumoasa dimineață, deși era de multe
ori mai rece în această perioadă a anului.
[2] Cârciumarul din Jesaira, care, de asemenea, încă
stătea  aici,  și  căpitanii  pe  care  îi  cunoșteam,  sau
uitat la nava acoperită care i-a adus pe Irodieni la
țărm în timpul furtunii din noapte și care acum încă
se odihneau în dormitorul lor. Și ei au fost surprinși
că această navă, care era deja destul  de veche și
care absolut,  nu a fost  construită puternic,  nu s-a
scufundat cu celelalte 4 nave.
[3]  Un  comandant a  spus  hangiului:  "Prietene,
acolo, pe malul este Mântuitorul. Chiar dacă această
navă ar fi fost într-o stare de 10 ori mai mizerabilă
decât  acum,  atunci  cu  siguranță,  voința  Domnului
încă ar fi salvat-o."
[4]  Cârciumarul  a lăudat comandantul  și  a fost  de
acord cu el.
[5] Kisjona l-a întrebat pe Rafael de ce, în această
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toamnă,  atât  de  multe  păsări  de  apă  au  coborât,
spre țărm, dintre care numai câteva specii puteau fi
văzute de altfel în număr mic pe lacul Galileii.
[6]  Rafael a  spus:  "Prietene,  nu există nici  o  altă
semnificație decât că atunci, în momentul marii lor
migrări  din  lacurile  mari  și  mările  din  nordul
îndepărtat a existat un vânt cu totul diferit suflând
altfel decât în mod obișnuit în această perioadă. Și
din  cauza acestui  vânt  care era  neobișnuit  pentru
perioada de migrație a acestor păsări, acest lac este
acum mult mai abundent cu aceste animale decât în
mod  normal. O  altă  consecință  a  acestui  foarte
natural fenomen este faptul că iarna din acest an va
fi foarte blândă. Sau altfel, aceste păsări ar fi mers
mai departe spre sud pentru a-și căuta locul lor de
ședere  pentru  iarnă. Astfel,  în  spatele  acestui
fenomen  foarte  natural  nu  este  nimic  special  sau
remarcabil.
[7] Grecii,  dintre care destui trăiesc la acest lac și
care știu foarte bine cum să prindă aceste păsări,
vor diminua cu siguranță numărul lor mare, pentru
că aceste păsări sunt adevărate delicatese pentru ei,
și  ei  de asemenea,  pot  foarte bine folosi  și  utiliza
penele lor. Și aceasta prietene, este totul în ceea ce
privește aceste păsări."
[8]  Kisjona a spus: "Noi iudeii nu am putea vâna,
aceste păsări, și la fel ca și grecii să le facem utile
pentru noi?"
[9]  Rafael a spus: "O, sigur, dacă ați ști cum să le
prindeți  și  să  le  pregătiți  ca  o  delicatesă.  Dar  din
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moment  ce  voi  încă  dețineți  o  cantitate  mare  de
toate tipurile de alimente foarte curate, cu care voi
puteți  să vă satisfaceți,  voi ar trebui - cu excepția
cazului, în timp de nevoie – să lăsați aceste păsări
sălbatice să fie prinse pentru masa grecilor săraci,
astfel încât aceștia să le poată pregăti și mânca. La
fel ca pe porci, iepuri, căprioare, gazelele și încă mai
multe dintre acele animale sălbatice."
[10]  Kisjona al  nostru  a  fost  complet  mulțumit  cu
acest  lucru  și  și-a  pierdut  dorința  sa  de  a  prinde
aceste tipuri de păsări pentru sine.
[11] În timp ce cei prezenți încă discutau despre una
și alta, de asemenea, oamenii noștri cei din Iope au
venit  la  noi  la  mal,  s-au  împins  spre  Mine,  s-au
înclinat profund înaintea Mea și Mi-au mulțumit cu
mâinile  ridicate  sus  pentru  vindecarea  cu  o  zi
înainte,  și  pentru  acceptarea  prietenoasă,
neașteptată și pentru îngrijire.
[12]  Eu  le-am zis:  "Voi  faceți  bine mulțumindu-Mi,
dar data viitoare mulțumiți-Mi doar în inima voastră,
fără  gesturi  exterioare,  și  trăiți  și  acționați
întotdeauna  în  conformitate  cu  învățătura  Mea.
Atunci, aceasta va fi mai plăcut pentru Mine decât
profunda  plecăciune,  ridicarea  mâinilor  și  aceste
cuvinte  multe  zgomotoase. Ați  înțeles  toți  acestea
bine?"
[13] Pescarul care era fost născut în Cipru, a spus:
"O,  Doamne  și  Învățătorule  plin  de  putere  divină,
tărie și înțelepciune, noi am înțeles bine acum sfatul
Tău adevărat și înțelept, l-am acceptat ca pe un sfat
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dumnezeiesc  și  noi  în  viitor  de  asemenea,  vom
acționa în conformitate cu acesta. Dar permite-mi, o,
Doamne  și  Învățătorule,  să  fac  o  observație  ca  o
scuză."
[14]  Eu  i-am spus: "Atunci  vorbește și  ușurează-ți
mintea."
[15]  Pescarul a spus: "Deși Tu ești o Ființă Umană
vizibilă înaintea noastră și ai un trup de carne, Tu cu
toate acestea, ești în întregime o ființă cu Duhul cel
veșnic  al  lui  Dumnezeu  și  una  și  aceeași
personalitate. Și este foarte adevărat că o persoană
care crede cu adevărat  aceasta,  la  fel  cum facem
noi,  se  poate  ruga  Ție  în  liniștea  interioară  din
mintea și inima lui și Îți poate mulțumi, fără gesturi
exterioare.  Tu  atunci  cu  siguranță  vei  asculta  și
răspunde  rugăciunii  lui  și  vei  fi  mulțumit  de  acea
liniște, dar cu toate acestea de recunoștința spiritual
activă  și  adevărată. Dar  uite,  noi  oamenii  suntem
obișnuiți  încă din  copilărie  în  a  face rugăciunile  și
mulțumirile noastre împreună cu gesturi exterioare,
în scopul de a face, de asemenea vizibil la exterior
ceea ce simțim plin de viață și  cu adevărat în noi
înșine pentru cei de la care le cerem ceva sau căruia
noi  îi  mulțumim  pentru  o  faptă  bună  primită,  iar
acest lucru. conform tradiției străvechi.
[16] Și, dacă noi suntem de multe ori obligați să ne
plecăm genunchii  noștri  în fața celor care ne sunt
egali, atunci eu cred că este nespus mai potrivit să
ne plecăm genunchii  noștri  și  întregul  nostru corp
înaintea  Domnului  eternității. Pentru  că  de
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asemenea,  trupul  nostru  este  lucrarea  Sa,  și  este
purtător al sufletului viu care poate fi răsfățat dacă
voia va cădea prea mult în poftele trupului. Cu toate
acestea, dacă el își va adapta trupul său la marea sa
luptă  spirituală  interioară,  și  îl  va  spiritualiza  în
același timp, atunci el, probabil, prin faptul acesta nu
va acționa contrar ordinii Tale, care este puterea și
tăria voii Tale divine eterne, și nu ar fi într-un anumit
fel neplăcut pentru Tine."
 
Capitolul 209 Pericolele ceremoniilor religioase

și ale rugăciunii ceremoniale
[1]  Eu  am spus: "Prietene, tu ai vorbit foarte bine
acum,  și  inima  Mea  se  simte  împrospătată  de
intenția bună a cuvintelor tale. Așa este drept atunci
când o persoană care se roagă și mulțumește pentru
ceva, să se poarte așa cum ai explicat tu acum. Dar
atunci  omul  ar  trebui  să  aibă  întotdeauna  în
totalitate aceeași atitudine ca a ta,  și  să acorde o
importanță doar valorii interioare a vieții, și celei din
exterior doar ca și cum ar trage-o cu el ca o povară,
făcându-o  mai  puțin  importantă  decât  puterea  sa
interioară. Să se roage, să mulțumesc și să onoreze,
în acest mod ar fi, după cum s-a spus, foarte drept și
bine și bine plăcut Mie.
[2]  Dar  oamenii  nu  stau  ca  tine,  acum,  înaintea
Mea. Ei  prea  repede  acordă  mai  multă  importanță
gesturilor  exterioare  decât  ei  ar  trebui  în
conformitate cu adevărul vieții interioare și singurul
adevăr  interior  care  nu  merge  împreună  cu
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exteriorul ei îl consideră ca fiind insuficient și în cele
din  urmă,  chiar  fără  valoare. Și  apoi  acesta  ușor
poate  ajunge  în  punctul  în  care  preoții,  care  sunt
așa-numiți inițiați, și aleși și chemați de Dumnezeu,
vor  induce  în  eroare  oamenii  spunând  că  este
suficient  pentru  o  persoană  de  rând  să  respecte
interiorul  doar  cum este prevăzut  de aceștia și  să
respecte  aceasta  extrem. Pentru  că  potrivit  lor
cuvântul individual interior pe care oamenii personal
îl  îndreaptă  către  Dumnezeu  într-un  mod  de
rugăciune sau de mulțumire, este fără nici o valoare
în  ochii  lui  Dumnezeu  și  este  inutil,  deoarece
Dumnezeu, absolut, nu este mulțumit cu aceasta, și
El  este  pe  bună  dreptate,  nemulțumit  deoarece  o
astfel de rugăciune interioară independentă, cerere
și  mulțumire  este  considerată  de  Dumnezeu  că  o
brutalitate și blasfemie.
[3]  Și  ce  se  va  alege  în  cele  din  urmă  de  toate
acestea? Uite, oamenii îl părăsesc pe Dumnezeu din
ce în ce mai mult, în loc de a veni tot mai aproape
de  El  în  inima  lor,  în  dragoste  și  în  adevăr,  în
credință vie și în încredere. Încrederea, adevărul și
pura  dragoste  se  schimbă  într-o  teamă
înfricoșătoare, și credința vie în adevăr se schimbă
într-o superstiție păgână întunecată, prin care casta
preoțească  leneșă,  care  este  capabil  de  orice
înșelăciune,  este  o  duce  foarte  bine  din  punct  de
vedere pământesc. Prin aceasta, oamenii așa-numiți
comuni sunt adesea cu disperare sufocați  în toate
tipurile de nevoi spirituale și disperări, în întuneric,
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sărăcie și orbire prin care de multe ori de asemenea,
trupul  lor  nu-și  mai  poate  lua  hrana  de  care  are
nevoie,  pentru  că  preoții,  care  sunt  așa-numiți
singurii  care  sunt  chemați  de  Dumnezeu,  care  se
înmulțesc ca muștele,  care sunt leneși  și  muncesc
timid  în  timp  ce  ei  fac  tot  felul  de  promisiuni
oamenilor  despre  plăcerile  cerești,  din  lumea  de
dincolo  și  încă  mai  des  amenințări  cu  pedepse
veșnice oribile infernale, chinuri și dureri, jefuiești cu
adevărat toate lucrurile de la gura poporului comun
și  îngrașă  burta  lor  cu  acestea.  Și  acest  lucru  se
poate  vedea  acum  cu  fariseii,  precum  și  cu  toți
preoții păgâni.
[4] Și iată toate acestea vor veni treptat din gesturile
exterioare  în  timp ce cer,  mulțumesc și  se  roadă,
ceea ce inițial părea a fi, desigur, foarte nevinovat și
chiar  moral  adecvat. Și  apoi  Dumnezeu trebuie  să
cheme în cele din urmă și să strige la oameni din
nou  prin  gura  profeților  nou  trezit:  "Uitați,  acești
oameni  Mă  onorează  cu  buzele  și  cu  idoli  și  cu
ceremonii moarte lumești, dar inima lor este departe
de Mine."
[5] Astfel amintiți-vă următoarele și faceți-le ca un
ghid  permanent  pentru  viața  voastră:  Dumnezeu
este  un  Spirit  în  Sine,  plin  de  iubire,  adevăr,
înțelepciune și putere, de neschimbat din eternitate,
și poate astfel să fie venerat în spiritul și în adevărul
care este în om.
[6] Deci, dacă cineva are o cerere, și anume dacă
Dumnezeu,  singurul  Creator  și  Tată  adevărat  al
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tuturor oamenilor și a îngerilor, ar dori să-l ajute în
acest  lucru  sau  acela,  atunci  el  nu  ar  trebui  să
îndrepte cererea lui la un templu sau o sinagogă, și,
de asemenea, să nu meargă la un preot, ci ar trebui
să  meargă  singur  într-o  cameră  mică  -  și  anume
acea camera foarte liniștită, mică din inima lui - și să
se roage lui Dumnezeu acolo, și să-I ceară, Tatălui
cel  mai  iubitor,  ajutorul  potrivit. Apoi  Tatăl,  care
aude și vede totul, chiar și în locul cel mai ascuns, va
da întotdeauna cu plăcere ceea ce este drept cerut
celui care se roagă activ în mod corect și în spiritul
adevărului. Puteți  fi  complet  siguri  cu  toții  de
aceasta. Dar, peste o rugăciune deschisă, care este
dată  ca și  o  performanță în  prezența persoanelor,
prin care inima adesea simte foarte puțin, Tatăl din
ceruri nu va rosti niciodată atotputernicul Lui "Amin".
[7] Înțelegeți și amintiți-vă acest lucru foarte bine, și
acționați, de asemenea, în consecință, dacă nu doriți
să vă vedeți urmașii voștri căzând într-un păgânism
chiar mai întunecat decât este acum obișnuit, peste
tot printre oamenii de pe acest Pământ.
[8] Efectuarea de gesturi fermecătoare poate părea
a fi ceva valoros pentru oamenii deșerți, orbi, mândri
și lacomi, dar pentru Cel care este eterna Iubire și
Adevărul El Însuși și care întotdeauna percepe ceea
ce  trăiește  în  profunzime  și  ceea  ce  este  adevăr
deplin în spirit,  gesturile nu contează, ci  doar viul,
cel mai profund adevăr al vieții.
[9]  Dacă voi  cereți  ceva Tatălui,  atunci  nu-I  cereți
atât de mult din bunurile de pe acest Pământ, unde
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păgânii orbi și proști, precum și iudeii ce L-au părăsit
pe  Dumnezeu  și  fariseii  depun  eforturi  pentru
acestea,  ci  mai  degrabă  cereți-I   comorile
nepieritoare pentru suflet și spirit. Atunci acestea nu
vor fi refuzate nimănui. Cu toate acestea, în ceea ce
privește  bunurile  care  sunt  necesare  pentru
existența  temporară,  acestea  vor  pur  și  simplu  și
liber  date peste acestea,  tuturor  acelora ale căror
eforturi  și  cereri  și  căutări  se  îndreaptă  doar  spre
Împărăția  lui  Dumnezeu  și  dreptatea  să  cea  mai
iubitoare.
[10]  Cel  care  a  devenit  puternic  în  spirit,  și,  prin
urmare  în  Împărăția  lui  Dumnezeu,  va  fi  de
asemenea  un  domn peste  lucrurile  lumii  și  nu  va
avea  niciodată  să  îndure  o  mare  lipsă  de  hrană
pentru trupul său. Dar este mai bine - de asemenea,
pentru  cei  care  s-au  trezit  în  spirit  -  să  dezvăluie
bunurile  Cerești  ale  lui  Dumnezeu  și  să  îndure  o
mică lipsă a bunurilor de pe acest Pământ. Amintiți-
vă  acestea,  de  asemenea,  și  să  respectați-le  cu
fapte."
 

Capitolul 210 Judecata inimi împietrite în
lumea de dincolo 

[1] Deci, întotdeauna să adunați comori, care nu pot
fi mâncate de molii și nu pot fi distruse de rugină și
descompunere.
[2]  Feriți-vă  de  bunurile  și  comorile  din  această
lume,  căci  în  acestea  se  odihnește  spiritul  rău  al
ispitei pentru toate păcatele.

~ 934 ~



[3]  Dacă te  rogi  lui  Dumnezeu și  zici  în  inima ta:
"Tată din Ceruri, nu ne duce pe noi în ispită", atunci
spune, gândește și  dorește ca El să nu îți  dea din
belșug  bunuri  pământești  și  comori,  ci  cere-I  Lui
numai  pâinea  de  zi  cu  zi. Atunci  El  nu  îți  va  opri
aceasta de la tine din moment ce El știe cel mai bine
ceea ce ai nevoie.
[4]  Dacă voi  Îl  iubiți  pe Dumnezeu mai  presus de
toate în conformitate cu învățătura Mea, și,  astfel,
vă iubiți  unii pe alții, așa cum fiecare persoană se
iubește pe sine și are grijă de propria bunăstare în
toate  modurile  posibile,  voi  nu  va  mai  trebui
niciodată să vă plângeți între voi în ceea ce privește
unele nevoie, pentru că nevoia și sărăcia din rândul
oamenilor de pe acest pământ există pur și simplu și
numai  din  cauza  lipsei  lor  de  iubire  reciprocă.  Și
aceasta este întotdeauna rezultatul necredinței sau
al superstiției întunecate. Pentru că cine nu credința
într-unul,  veșnicul,  singurul  Dumnezeu  adevărat,
atunci cum Îl va onora și cum Îl va iubi pe El mai
presus de toate, și din acea dragoste, pe aproapele
ca pe sine însuși?
[5]  Cel  care  este  în  mare  măsură  înzestrat  cu
comorile Pământului, cu siguranță vede semenii săi
săraci, dar pentru că el însuși nu are de suferit nici o
lipsă, el spune: "Eu sunt aprovizionat, ce îmi pasă de
ceilalți. Fiecare să aibă grijă de el însuși. Atunci el nu
va avea de suferit nici o nevoie."
[6] Dar, unei astfel de persoane Eu îi voi spune mai
târziu: "De ce ai cu atât mai mult grijă de tine decât
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de aproapele tău și, prin aceasta ai luat de la ceilalți
ceea ce li se datorează lor de la Mine? Prin urmare,
tu acum în Împărăția Mea să fi părăsit și va trebui să
înduri sărăcia extremă și nevoia."
[7] Și dacă el se va scuza cu observația că el nu a
crezut în Mine, deoarece nimeni nu l-a informat în
mod  corect  cu  privire  la  Mine,  Eu  îi  voi  spune:
"Atunci cine te-a informat pe tine despre dreptul în
conformitate cu care, pentru că tu ești mai puternic,
ai putea lua bunurile de Pământ de la semenii tăi.
care au avut același  drept de a deține ceea ce le
este necesar, și le-ai îngrămădit pentru tine? Tu nu
trebuia să acționezi  în conformitate cu înțelegerea
corectă  și  dreaptă  care  este  proclamată  în  fața
ochilor  și  urechilor  tuturor  de  aranjamentul
Pământului  și  de  natura  sa,  din  moment  ce  tu
evident ai observat că Pământul cu bunurile sale nu
sunt și nu trebuie să fie doar pentru tine, singur, ci și
pentru toți ceilalți?
[8] Din moment ce tu ai ignorat ceea ce înțelegerea
ta ar fi trebuit să trezească în tine, prin urmare, aici,
în Împărăția Mea nevoia și sărăcia sufletului tău, de
asemenea, vor fi ignorate.
[9] Dar dacă tu spui că nu ai putea să crezi într-unul,
sigurul, Dumnezeu adevărat pentru că nimeni nu te-
a informat  în mod corect,  atunci  Eu îți  voi  spune:
"Acum,  uite  ce  mincinos  teribil  ești. Tu  crezi,
probabil, că cei care sunt într-adevăr plini de Spiritul
lui  Dumnezeu  și  sunt  luminați,  sunt,  la  fel  ca
petrecăreții  lumești,  ca și  tine, debordând în toate
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comorile și bunurile de pe acest Pământ? O, atunci
tu greșești foarte mult.
[10] Ei au venit la ușa casei tale ca oameni săraci și
nevoiași și au vrut să te informeze pe tine cu unicul,
singurul Dumnezeu adevărat, dar tu nu ai vrut să îi
lași să vină la tine de frica lăcomiei că tu ar trebui să
le dai ceva în schimb, sau că, în cele din urmă tu le-
ai fi dat în mod voluntar, dacă tu, probabil, te-ai fi
lăsat convertit de ei la credința de nezdruncinat în
unicul, singurul Dumnezeu adevărat.
[11] Dar, pentru a preveni sentimentul obligat de a
le da ceva după o posibilă conversie, tu nu ai vrut să
fi convertit deloc, și din cauza lăcomiei tale, tu, nu ai
vrut  să primești  un mesaj  adevărat  despre unicul,
singurul Dumnezeu adevărat prin intermediul a unei
persoane care a fost luminată de Dumnezeu.
[12]  Acum, dacă acest  lucru este așa și  nu altfel,
atunci cum poți găsi tu scuze în fața Mea spunând că
tu nu ai fost în măsură să ți seama de aproapele tău
sărac,  deoarece  în  lipsa  ta  de  informații  despre
Dumnezeu tu nu ai observat nici o obligație față de
ei. În acest fel, tu prin lăcomia ta, în primul caz, ai
călcat în picioare dreptul naturii, la care chiar și toți
păgânii  mai  buni  se  conformează,  dar  în  al  doilea
caz,  în  care  tu  te  scuzi  înaintea  Mea,  ești  un
mincinos. Deci, aici tu vei primi răsplata lăcomiei și
cea a unui mincinos. Și de acum înainte, aleșii Mei se
vor gândi la fel de puțin la tine cum tu te-ai gândit
unicul,  singurul  Dumnezeu  adevărat  în  lumea
materială, și așa cum tu L-ai iubit pe El mai presus
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de toate, precum și pe semenii tăi."
[13]  Sămânța  pentru  adevărata  cunoaștere  a  lui
Dumnezeu și credința vie în El este în primul rând
dragostea  pentru  aproapele,  și  în  aceasta,  de
asemenea, dragostea pură pentru Dumnezeu.
[14] Cu toate acestea, în cazul în care cineva este
deja atât de lipsit de inimă că el nu poate nici chiar
din dragoste să-și ajute semenii lui săraci pe care el
îi  poate vedea, atunci cum va,  putea el  în orbirea
grea  a  sufletului  său,  să  poată  să-L  iubească  pe
Dumnezeu, pe care lui îi  este imposibil  să Îl  poată
vedea și să fie conștient de El?
[15] Iată, în acest mod nici un păcătos nepocăit nu
se poate scuza mai târziu înaintea Mea, din moment
ce a fost dat de la Mine ca toată lumea să ajungă să
cunoască adevărul și bunătatea sa - păgânilor prin
cunoașterea lucrurilor evidente și a circumstanțelor
împărăției mari a naturi, și iudeilor prin intermediul
revelațiilor extraordinare.
[16] Prin urmare, Eu vă mai spun încă o dată: atunci
când Îi cereți Tatălui din Mine, ceva în Numele Meu,
atunci cereți-I cel mai mult comorile nepieritoare ale
Împărăției lui Dumnezeu. Atunci voi, le veți primi, și
împreună cu acestea, de asemenea, ceea ce aveți
nevoie pentru a trăi pe acest Pământ.
[17]  Lăsați-l,  pe  cel  care  a  primit  multe  bunuri
pământești mult, să le gestioneze în conformitate cu
voința iubirii Tatălui. Apoi, fiind un administrator loial
peste lucruri mici, el va fi  numit pe lucruri mari în
Împărăția Mea."
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[18] După acest discurs destul de lung al Meu către
oamenii din Iope, ei Mi-au mulțumit foarte mult din
toată  inima,  dar  nu  atât  de  mult  cu  gesturi
exterioare. Și cu mare dragoste și smerenie pescarul
M-a  întrebat  dacă ei  ar  trebui  să înceapă deja de
astăzi drumul lor înapoi spre casă, din moment ce ei
erau iarăși oameni complet sănătoși și puternici.
[19] Și Eu am spus: "În ceea ce Mă privește, voi nu
veți  fi  nevoiți  să  călătoriți  acasă  sau  să  stați  mai
mult aici, dar după masa de dimineață, cu o anumită
ocazie, cu siguranță vă puteți folosi de ea pentru a
călători acasă."
[20] Atunci când pescarul a auzit aceasta, el a fost
bucuros, pentru că el avea o dorință arzătoare de a
relata acasă toate lucrurile pe care el și tovarășii săi
le-au experimentat aici.
 

Capitolul 211 Raphael cu irodienii 
[1]  Acum,  de  asemenea  Irodienii  au  ieșit  din
dormitor și s-au dus la nava lor pentru a vedea dacă
acesta era încă în formă bună și dacă încă mai putea
fi folosită pentru navigare.
[2] Cu toate acestea, înainte de a putea inspecta în
mod corespunzător nava, căpitanul ne-a văzut de la
debarcader stând împreună pe o mică colină la țărm
- la aproximativ 200 de pași de ei. Și el a zis șefului:
"Prietene,  noi  vom  lăsa  inspecția  navei,  soldaților
noștri fideli. De asemenea, fără noi, ei vor fi capabili
a vedea cât de mult mai este încă utilizabilă nava
sau nu. Dar noi vom merge la acel grup de oameni,
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acolo sus, pe partea superioară a țărmului, pentru că
eu  am  impresia  că  marele  Domn  Învățător  este
acolo. Eu îmi amintesc foarte bine haina Lui de ieri,
și, de asemenea, un tânăr frumos. Aceia trebuie să
fie ei. Așa că haideți să mergem imediat la ei, pentru
că  aceasta  este  cel  mai  important  lucru. De  tot
restul se poate avea grijă mai târziu."
[3]  Căpitanul  abia a spus aceasta când Rafael,  pe
care el l-a recunoscut de departe ca tânărul frumos
pe care el l-a văzut cu o seară înainte, stătea chiar în
fața lui  și  a șefului. Și  amândoi  au fost speriați  de
prezența bruscă a lui Raphael, pentru că într-adevăr
nu au putut  înțelege cum a putut  acoperi  200 de
pași într-un 1 moment și să vină la ei. Ei au devenit
cu adevărat speriați de el, astfel încât acestea nu au
îndrăznit  să-l  întrebe cum a putut  să vină atât  de
repede la ei.
[4] Dar el le-a zis (Rafael): "De ce vă este frică de
mine?  Bănuiesc  că  nu  arăt  înfricoșător,  și  eu  de
asemenea, nu vreau să vă fac nici chiar și cea mai
mică neplăcere. Și, prin urmare, frica voastră pentru
mine este inutilă și prostească. Nu vedeți aceasta?"
[5]  Căpitanul a spus: "O, tânăr drag, frica noastre
de tine, care poate fi cu siguranță scuzată, nu este la
fel de inutilă și prostească cum crezi tu, pentru că
dacă ai  fi  venit  la  noi  în  câteva momente printr-o
fugă rapidă, atunci aceasta nu ar fi fost cu siguranță
ceva surprinzător, din moment ce un tânăr în stare
perfectă de sănătate poate face salturi rapide ca o
căprioară urmărită. Dar a fi prezent acolo și aici, ca
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un fulger,  fără nici  un sunet,  aceasta este în mod
clar  un  pic  prea  mult. Eu  trebuie  să  iau  în
considerare  faptul  că  acum  pentru  tine  și  pentru
Domnul tău - și acum, de asemenea al nostru - nimic
nu este imposibil. Și apoi, sosirea ta foarte rapidă în
acest  loc este cu siguranță ușor  de înțeles pentru
noi. Dar mai întâi noi am dori să auzim de la tine,
pentru care motiv foarte important marele Domn și
Învățător te-a trimis aici, la noi ca un fulger."
[6] Rafael a spus: "Pentru a vă aduce mesajul că nu
ar trebui să mergeți direct la El acum. El Însuși va
veni  la  voi  și  vă  va  spune ce  trebuie  să  faceți  în
legătură  cu  Irod,  atunci  când  vă  veți  întoarce  în
Ierusalim. Și aceasta, Domnul vrea să vă spună, doar
vouă fără nici un martor prezent.
[7]  Dar,  de asemenea,  ca un slujitor  al  Domnului,
încă  mai  am  altceva  de  făcut,  care  va  fi,  de
asemenea,  imediat  executat. Uite,  partea  de  jos  a
navei  este  serios  afectată  de  o  lovire  puternică
împotriva acestui mal cu multe pietre. Dacă nu s-ar
fi pus în cea mai mică adâncime din acest lac, deja
s-ar fi scufundat. Dar din moment ce lacul este doar
de  câțiva  coți  adâncime  aici,  nava  nu  se  poate
scufunda mai adânc decât atât.
[8] Acum uită-te la soldații voștri, cum aceștia dau
din cap cu ceilalți căpitani și deliberează între ei ce
ar trebui făcut cu nava voastră spartă. A scoate apa
nu va ajuta, pentru că atunci munca ar fi la fel de
inutilă  ca  și  când  cineva  ar  scoate  un
pârâu. Deoarece la fel de multă apă și chiar multă
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din nou va curge în pârâul scos. Acum veniți foarte
curajoși cu mine și convingeți-vă ca acesta este într-
adevăr cazul cu nava voastră."
 
Capitolul 212 Raphael repară nava deteriorată 
[1]  Apoi  șeful,  căpitanul  și,  de  asemenea,  alți
conducători și ghizi care erau subordonați acestora,
au mers cu Rafael la navă, și spre regretul lor, au
văzut  că  nava  era  în  starea  în  care  Rafael  le-a
descris-o înainte.
[2]  De asemenea,  cei 10 soldați  care au fost de
aceeași  părere  ca  și  ceilalți  căpitani  celelalte
prezenți - mai ales cei ai lui Kisjona - au spus șefului:
"Stăpâne, și comandantul nostru, noi probabil că nu
vom  putea  face  nimic  cu  această  navă  pentru
următoarele 8 până la 10 zile. În primul rând trebuie
să fie trasă pe teren și să fie examinată de tâmplari
pricepuți, apoi reparată și testată. În caz contrar, nu
este recomandabil  să se meargă în acest  timp pe
această  vreme  schimbătoare  cu  nava  în  largul
acestor ape mereu agitate."
[3] După ce șeful și căpitanul s-au convins ei înșiși
de  acest  lucru,  căpitanul i-a  spus  lui  Raphael:
"Prieten drag tu, tocmai ai spus că, de asemenea ai
venit atât de repede să ne faci din nou nava într-o
stare utilizabilă. Cum poți să faci aceasta, deși toți
acești oameni dau îngrijorător din capul lor? Această
navă  poate  fi  cu  greu  tras  pe  pământ  cu  20  de
boi. Și,  în  cele  din  urmă,  unde  sunt  tâmplarii
necesari?"
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[4] Rafael a spus: "Tu privești totul în conformitate
cu neputința ta, la fel ca toți ceilalți oameni. Eu cu
toate  acestea,  privesc  în  funcție  de  puterea  lui
Dumnezeu  din  mine. Și  de  aceea  eu  cred  cu
adevărat că nu va fi nevoie de mai mult timp pentru
a aduce această navă, într-o stare utilizabilă decât
am  avut  nevoie  pentru  a  coborî  din  compania
Domnului la voi. Dar să nu fiți la fel de speriați de
data  aceasta  cum  ați  fost  înainte,  din  cauza
călătoriei mele rapide la voi.
[5] Uite, din voința Domnului în mine eu vreau acum
ca  această  navă  să  fie  imediat  schimbată  într-o
condiție excelent utilizabilă. Și uite, nava este deja
complet în regulă. Lasă soldații tăi și, de asemenea,
ceilalți  căpitani  să  pășească  în  ea  și  să  verifice,
atunci ei nu vor descoperi nici cel mai mic defect,
nici pe interior, nici pe exterior."
[6] În cea mai mare uimire, nava a fost analizată pe
toate  părțile,  și  nicăieri  nu putea fi  descoperit  cel
mai mic defect. În interior era la fel de uscată ca și
cum nici o picătură de apă nu a ajuns în interiorul
punții,  iar  pe  exterior  se  părea ca nouă și  tocmai
căptușită din lemn.
[7] După inspecție, ei toți au spus: "Acesta este un
miracol mai presus de toate minunile. Aceasta este
acum o navă în care te poți încredere, de asemenea,
pe marea cea mare."
[8]  Toți  Irodienii  s-au uitat  la  așa-zisul  tânăr  cu  o
atenție tot mai mare, iar ei nu știau ce să gândească
despre el.
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[9] După un timp,  șeful a spus: "Și împotriva unor
astfel de oameni vrea să lupte Irod? El, este cu greu
un țânțar, împotriva 1.000 lei."
[10] Atunci Rafael a zis: "Da, da, ai făcut o remarcă
bună  și  adevărată.  Oamenii  care  nu  au  o  lumină
adevărată,  interioară  a  vieții,  trăiesc  într-o  lumină
greșită și se angajează de foarte multe ori în lucruri
a căror execuție este la fel de imposibilă ca în cazul
în care cineva care de la nașterea lui complet orb, și-
ar da cu părerea cu privire la o culoare. Dar acest
lucru  nu împiedică  multele  persoane care sunt  pe
calea greșită care să doresc să realizeze - cu toate
mijloacele  pământești,  care  sunt  la  dispoziția  lor  -
ceva ce este complet imposibil. Iar în cazul în care
munca lor nu va reuși cu prima lor încercare, atunci
ei  încă  nu  se  opresc,  ci  încearcă  din  nou  și  din
nou. Și  când  ei  de  multe  ori  au  realizat  câtuși  de
puțin în prima lor încercare, atunci ei nu dau înapoi
pentru a încerca din  nou,  atât  de mult  timp până
când au ajuns la ruina lor completă cu aceasta.
[11] Acum, astfel de încercări repetate de multe ori
eșuate ar trebui să fie o lecție bună pentru multe
alte  persoane. Dar  nu. Ei  gândesc,  se  înfurie  și
acționează  nebunește  ca  strămoși  lor  care
întotdeauna  au  pierit,  și  astfel  ei  aleargă  la
nenorocirea veche a strămoșilor lor nebuni.
[12] Dar celui care nu vrea ceva el însuși, și care nu
vrea să fie învățat de nimeni, nici o nedreptate nu îi
este  făcută  vreodată. Voința  sa  liberă,  dată  lui  de
Dumnezeu pentru a ajunge el însuși o la finalizare,
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este utilizată în mod abuziv și aruncă omul mult prea
des în abisul mizeriei și în ruina strămoșilor lui. Din
multe  experiențe,  omul  știe  sigur  că  va  ajunge la
ruină  dacă  el  pași  pe  urmele  strămoșilor  săi  și
continuă  să  meargă  pe  căile  lor  nesigure  și
egoiste. Dar, așa cum s-a spus: cel care nu vrea să
fie  învățat  din  adevăr,  se  învinovățește  el  însuși
pentru căderea lui inevitabilă.
[13] Așa cum s-a întâmplat cu toți proștii răi înainte,
așa se va întâmpla în curând, de asemenea, lui Irod,
parțial deja în această viață, și de multe mii de ori
mai  rău  în  lumea  cea  mare  de  dincolo  pentru
totdeauna.
[14]  Pot  să  vă  asigur  acest  lucru,  deoarece  eu
cunosc  foarte  bine  lumea  de  dincolo,  și  aceasta
pentru motivul foarte ușor de înțeles că eu însumi
sunt  un  cetățean al  lumii  mari  de  dincolo  pentru,
deja, o lungă perioadă de timp. Faptul că eu merg pe
aici,  în  mod  vizibil  printre  oameni,  fiind  activ,  și
învățându-i  în  numele  Domnului,  cu  cuvintele  și
faptele, este o mare milă de la Domnul, care acum El
Însuși  merge ca un om printre  oameni,  pe care îi
învață  și  le  arată  peste  tot  erorile  mari  în  care
trăiesc. Acum voi  știți,  de asemenea,  cine sunt  eu
acum. De aceea, nu trebuie să fiți prea surprinși cu
privire  la  faptele  mele,  pe  care  voi  desigur  nu  le
puteți înțelege."
 

Capitolul 213 Domnul cu irodienii 
[1]  După  ce  Rafael  a  spus  aceasta  șefului,  el  și
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însoțitorii  săi  au  fost  chiar  mai  uimiți. Și  după  un
timp, el a spus oarecum timid (șeful): "Ce? Așa dar,
tu ești un spirit din lumea de dincolo? Noi din când în
când am auzit despre spirite și lucruri fantastice, și,
de asemenea, în Scriptură acestea sunt menționate
de  mai  multe  ori,  dar  eu  însumi,  și  cu  mine  cu
siguranță mai multe mii de mii de ori mii persoane,
cu greu au crezut în aceasta, și de asemenea, nu au
crezut deja de o lungă perioadă de timp, deoarece
nici unul dintre noi nu se poate lăuda că a văzut sau
a vorbit cu un spirit.
[2]  Deși  magicieni  au  venit  la  noi,  în  parte
pământurile de dimineață și parțial din Egipt, care,
pe  lângă  profesia  lor  ca  magicieni  și  multe  arte
înșelătoare,  au  practicat  de  asemenea,  conjurarea
spiritelor,  și  ei  au  pus  întotdeauna  anumite  figuri
foarte  îngrozitoare  înainte  ochilor  poporului. Dar  a
fost cunoscut mult prea repede cine a fost în spatele
acestor  apariții. De  aceea,  astfel  de  conjurări  ale
spiritelor au făcut mai mult rău decât bine credinței
într-o existență a spiritelor în lumea de dincolo, mai
ales cu oameni mai educați și cu experiență.
[3]  Oamenii  de  rând  care  nu  înțeleg  sau
raționalizează - pentru că ei nu au primit și nici nu ar
putea primi o explicație din partea nimănui în ceea
ce  privește  aceste  înșelăciuni  ale  magicienilor
profitori,  lacomi - încă mai cred, desigur, că există
oameni  cărora  le  este  dată  puterea  de  a  conjura
spiritele  de  dincolo. Dar  noi  am  considerat
întotdeauna  această  credință  că  pe  o  nebunie
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completă,  deși  noi  am  tolerat   aceasta  printre
oameni, și încă o tolerăm, din motive foarte lesne de
înțeles.
[4]  Dar  acum  tu,  un  spirit  cu  adevărat  mare  și
puternic din lumea mare de dincolo, ne-ai schimbat
părerea noastră, și  de acum încolo, noi complet și
fără nici o îndoială, vom crede în existența spiritelor
și,  de  asemenea,  în  posibilitatea  ca  acestea  pot
deveni vizibile în fața ochilor oamenilor. Faptul că tu
nu ești o ființă umană naturală ca noi, a fost clar din
venirea ta la noi ca un fulger, și apoi încă și mai mult
de  la  restaurarea  foarte  bruscă  a  navei  noastre
foarte deteriorate, și pentru că tu acum ne-ai spus în
mod deschis și onest cine ești, noi credem acum cu
mai multă fermitate că tu ești într-adevăr un spirit
perfect din lumea cerească mare de dincolo.
[5] Dar tu ai mai spus că ești un cetățean al lumii
mari  de  dincolo  deja  de  o  lungă  perioadă  de
timp. Prin urmare, putem noi să presupunem că, de
asemenea, tu, o dată, ai trăit ca o ființă umană de
carne și sânge pe acest Pământ?"
[6]  Rafael a spus: "Foarte sigur,  dar încă cu mult
timp înainte de Noe. Numele meu a fost Enoh. Nu
trebuie  să  știți  mai  multe  în  acest  moment. Dar
acum  Domnul  Însuși  vine  cu  Marcus,  proprietarul
actual  al  acestui  complex  balnear. Faceți  ceea  ce
Domnul  vă  va spune. Eu mă voi  întoarce  acum în
compania Domnului."
[7] Atunci când Rafael a spus aceasta, el era deja cu
grupul de mai sus, lucru de care șeful și tovarășii săi
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au fost din nou foarte uimiți.
[8]  Căpitanul a spus: "Da, prieteni, aceasta este o
dovadă foarte  clară  că  acest  om tânăr  extrem de
minunat  este  un  spirit  real,  înger  perfect,  pentru
numai  spiritele  perfecte  se  pot  deplasa  la  fel  de
repede  ca  gândurile.  Dar  acum Domnul  este  deja
foarte aproape de noi, și noi ar trebui să-L primim cu
respectul cel mai mare posibil."
[9] Atunci când imediat după aceea, Eu am mers cu
o față foarte prietenoasă la ei  toți  au pus mâinile
încrucișate pe piept și au îngenunchiat.
[10]  Dar Eu am  rostit  imediat  cu  următoarele
cuvinte  foarte  amabil  către  ei:  "Copii,  iar  acum
prieteni, ridicați-vă repede de la pământ, căci Eu nu
sunt  un  idol  și  nu  doresc  nici  un  cult  exterior  de
gesturi.  Am  văzut  în  inima  voastră  ceea  ce  este
foarte plăcut pentru mine acum, și Eu nu am nevoie
de mai mult."
[11]  Când  Eu  le-am  vorbit  în  acest  fel,  toți  s-au
ridicat repede de la pământ și Mi-au mulțumit că le-
am  salvat  viața  și  pentru  mila,  iubirea  și  marea
prietenie,  pe  care  ei  au  primit-o  aici,  în  loc  de  o
pedeapsa  meritată. Dar,  în  același  timp,  ei,  de
asemenea,  Mi-au  cerut  o  iertare  completă  a
păcatului, pe care ei au trebuit să-l comită împotriva
Mea.
[12]  Eu le-am  zis: "Rămâneți  cu  intenția  voastră,
recunoașteți-L pe singurul Domn și Stăpân în Mine, și
iubiți-L  pe  Dumnezeu  mai  presus  de  toate,  cu
faptele, iubindu-vă aproapele ca pe voi înșivă, și fiți
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drepți  față  de  toți.  Apoi,  prin  faptul  acesta,  toate
păcatele voastre vor fi iertate.
[13] Dacă ați comis o nedreptate cuiva prin impulsul
vostru,  atunci  revanșați-vă pentru el,  atât  de mult
cât acest lucru este posibil. Și în cazul în care acest
lucru nu mai este posibil, atunci în loc de aceasta,
faceți  bine  altor  oameni  săraci,  atunci  veți  aduna
comori  pentru  viața  viitoare  din  Împărăția  Mea
veșnică a Cerului.
[14]  În  aceasta  constă  foarte  pe  scurt  învățătura
mea pentru voi. Și aceasta îi acoperă pe Moise și toți
profeții. Dacă voi  în  mod activ  veți  acorda  atenție
acestora,  atunci,  voi,  de asemenea, veți  fi  ucenicii
Mei adevărați, și apoi din puterea iubirii Mele, îmi voi
locui  în  inimile  voastre,  vă  voi  conduce  în  toată
înțelepciunea și vă voi da viața veșnică, pentru că
numai Eu pot face aceasta, pentru că Eu Însumi sunt
Lumina, Calea și Viața.
[15]  Sunt  Lumina  Iubirii  Tatălui  din  Mine. Cum
Iubirea este Viața însăși, tot așa, de asemenea, este
Lumina exact una și aceeași Viață. Deci, cine crede
de la Mine că Eu ca un adevărat Fiu sau Lumină vin
întotdeauna  din  Tatăl,  care  este  Dragoste,  cu
siguranță, va crede, de asemenea, în veșnicul, sfânt
Tată care M-a trimis, ca o adevărată lumină vie în
această lume, astfel încât toți cei care vor crede în
Mine vor avea viața veșnică în ei.
[16]  Deci,  credeți  că Eu,  ca  Lumina și  Viața,  sunt
adevăratul Fiu al eternului Tată care a făcut totul -
Cerul și acest Pământ și tot ceea ce este în cer și
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pământ  și  în  tot  infinitul  -  și  trăiți  și  acționați
întotdeauna  în  conformitate  cu  învățătura
Mea. Astfel,  iubiți-L  pe  Dumnezeu  mai  presus  de
toate și pe aproapele vostru ca voi înșivă, atunci voi
veți avea prin faptul acesta viața veșnică în voi. Și
chiar dacă voi veți muri cândva  în ceea ce privește
corpul vostru, atunci sufletul vostru va continua să
trăiască în cea mai clară și deplină conștiință, și, voi,
veșnic, nu veți vedea, simți sau gusta moartea.
[17]  Dacă  ați  înțeles  acest  lucru,  atunci  luați
hotărârea neîndoielnică în inima voastră să fiți și să
rămâneți activi în conformitate cu aceste cuvinte ale
Mele."

Capitolul 214 Oaspeții pleacă la casele lor
[1]  La  aceasta,  șeful a  spus:  "Doamne  și
Învățătorule, noi toți vom face acest lucru, pentru că
noi toți suntem prea clar și pe deplin convinși acum
cine este Acela care a vorbit cu noi, așa cum nici un
alt om nu a mai vorbit cu semenii săi. Tu singur ești
cu adevărat Domnul Însuși și de asemenea, Tu vei
rămâne veșnic.
[2] Dar acum, Doamne, plin de îndurare permite-mi
să  Te  întreb  ce  ar  trebui  să  facem  cu  Irod. Este
corect  și  plăcut  pentru  Tine  ceea  ce  noi  ne-am
propus să facem cu el pentru bunăstarea atâtor de
mulți săraci și nevoiași pe care el foarte des excesiv
i-a  reprimat  într-un  mod  extrem  de  nemilos  prin
slujitorii justiției și soldații săi lipsiți de scrupule, care
sunt de aceeași  natură ca cei  care s-au înecat pe
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nave ieri?"
[3]  Eu am spus:  "Ceea  ce  este  drept,  este  de
asemenea  bun.  Dar  dacă  voi  întreprindeți  ceva
împotriva  acelei  vulpi  viclene,  atunci  să  fiți  foarte
atenți  și  planificați  totul  bine  în  numele
Meu. Abțineți-vă  de  la  orice  pasiune  și  furie,  și
calculați fiecare pas foarte înțelept, în așa fel încât
nimeni să nu blocheze calea voastră și apoi voi cu
intenția  voastră  bună,  fără  efect  să  fiți  puși  pe
fundal.
[4]  Dacă  voi  acționați  în  numele  Meu  și  în
conformitate  cu  sfatul  Meu,  voi  veți  putea  cu
ușurință să puneți vulpea într-un colț, și apoi ea va
trebui să se supună cererii voastre justificate. Deci, a
face această problemă cunoscută doar după ce ați
pregătit totul în așa fel încât vulpea să nu mai poată
scăpa de capcana care i-a fost pusă ei, pentru că o
vulpe are urechi foarte bune, și ar trebui foarte ușor
și fără zgomot te târăști la gaura sa în scopul de a
pune cu succes acolo o capcană pentru ea.
[5]  Astfel,  de  asemenea,  nu  faceți  nici  o  senzație
despre Mine și lucrările Mele, și nu Mă dezvăluiți pe
Mine  vulpii  mai  mult  decât  este  cazul  acum,  dar
spuneți-i  ce  s-a  întâmplat  cu  voi,  ca  rezultat  al
zelului vostru orb. Spuneți-i că M-ați găsit pe teritoriu
protejat de romani, acolo unde voi în primul rând în
conformitate cu legea și în al doilea rând, ca urmare
a puterii voastre mici, cauzate de furtună, nu vi s-a
permis și nici nu puteați întreprinde ceva împotriva
Mea. Și despre acest lucru, prietenul Meu Marcus de
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aici  și  încă  mulți  alți  martori,  vor  da  o  mărturie
validă. Și  spuneți-i  de  asemenea  un  alt  lucru,  și
anume despre Tiberieni cărora el cu siguranță la va
plăti apoi dauna care le-a fost cauzată. Nu-i arătați în
continuare nici un alt plan împotriva lui.
[6] Și acum altceva. Niște oameni săraci și bolnavi
din Iope au venit aici pentru vindecarea lor și au fost
de asemenea complet vindecați. După ce iau masa
de  dimineață,  luați-i  pe  nava  voastră,  care  este
acum  complet  in  regulă  și  duceți-i  în  Tiberia. De
acolo ei vor merge apoi acasă. De la acești oameni
din Iope veți auzi multe lucruri despre Mine pe care
voi  nu  le-ați  putut  cunoaște  aici. Aceasta  va
consolida foarte mult inima voastră, credința voastră
și dragostea voastră pentru Mine.
[7]  În  Tiberia  voi,  de asemenea le  puteți  da  banii
necesari deplasării acestora din abundența voastră,
ceea ce nu va fi lăsat nerăsplătit. Faceți lucrurile pe
care Eu vi le-am spus acum.
[8] Și acum noi vom merge la masa de dimineață. În
dormitorul vostru veți găsi masa de dimineața, care
este deja pregătită pentru voi, armele care au fost
luate ieri și  mărturiile clar scrise pentru Irod. Și cu
asta  ne  vom  lăsa  reciproc  în  toată  pacea,  toată
prietenia și dragostea."
[9]  După  aceste  cuvinte  ale  Mele,  Irodienii  Mi-a
mulțumit cu adevărat din profunzimea inimii lor, M-
au rugat de asemenea, să nu-i părăsesc vreodată cu
mila și dragostea Mea, și au plecat apoi imediat la
dormitor lor.
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[10] Cu toate acestea, Eu și Marcus al nostru ne-am
dus la  casa noastră,  și  toți  ucenicii  Mei  și  toți  cei
prezenți  au  făcut  același  lucru  atunci  când  ne-au
văzut mergând acasă. Noi ne-am dus imediat să ne
așezăm la mesele noastre și am luat bine pregătita
masă de dimineața, și la fel, de asemenea, oamenii
din Iope în colțul lor deja cunoscut.
[11] După masa de dimineața, Marcus M-a întrebat:
"Doamne și Învățătorule, cine a scris de fapt aceste
mărturii  pentru  Irodieni  într-o  perioadă  atât  de
incredibil de scurtă de timp?"
[12] Eu am spus, arătând spre Rafael: "Atunci tu nu-l
cunoști pe scriitorul Meu rapid?"
[13] Marcus a spus: "Da, așa este. Atunci problema
este, desigur, rezolvată rapid despre care eu am fost
într-adevăr un pic îngrijorat pentru că eu scriu foarte
prost. Astfel, eu sunt foarte bucuros că acest lucru a
fost  făcut  atât  de  bine. Dar  acum,  eu  cred  că
oamenilor din Iope ar trebui să li se facă clar ce au
de făcut?"
[14]  Eu am spus: "De asemenea, aceasta nu este
necesar, pentru că Raphael al meu i-a informat deja
ce  trebuie  să  facă,  după  masa  de  dimineață  în
funcție de dorința lor. Ei deja se ridică de la masa lor
și vor fi în curând cu Irodienii."
[15]  Când  Marcus i-a  văzut  pe  oamenii  din  Iope
ridicându-se de la masa lor  și  i-a văzut imediat la
ușă, fără nici o formă vizibilă exterioară rămas bun și
fără un cuvânt rostit tare de mulțumire, el a spus:
"Este cu siguranță oarecum ciudat că acești oameni
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ne părăsesc atât de indiferent."
[16] Eu am spus: "Atunci tu nu ai auzit lecția pe care
Eu  le-am  dat-o  afară,  pe  mal  privind  exprimarea
recunoștinței prin intermediul unor gesturi și despre
rugăciunea  și  cererea  cu  buzele,  și  care  sunt
consecințele acestora?
[17] Ceea ce ei au făcut acum a fost foarte drept în
ochii Mei, și tu nu ar trebui să fi confuz cu privire la
indiferența  lor  aparentă  în  ceea  ce  ne  privește,
pentru că ei ne-au spus rămas bun în inima lor cu tot
mai mult respect și nu ne-au deranjat."
[18]  Atunci  când Marcus a auzit  acest  lucru de la
Mine, el a convenit, de asemenea în toate.
[19]  Acum,  de  asemenea,  toți  ceilalți  care  erau
prezenți au venit la Mine și M-au întrebat dacă și ei
ar trebui să plece acasă.
[20] Eu am spus: "Cu excepția lui Kisjona, Philopold
și judecătorul roman, voi toți puteți merge acasă. Ei
ar trebui să raporteze în adevăr deplin prietenilor lor
de acasă despre toate lucrurile pe care le-au auzit și
văzut aici, și să răspândească Împărăția Mea în acest
mod  printre  oameni. Nu  există  nici  o  lipsă  de
posibilități de a călători de aici în toate direcțiile. Cu
toate acestea, Eu Însumi voi sta în continuare aici
pentru câteva zile și mă voi odihni."
[21]  De  îndată  ce  Eu  Mi-am terminat  discursul,  a
venit  doctorul,  ceilalți  greci  vindecați,  hangiul  din
Jesaira, pescarul cunoscut care trăia în vecinătatea
lui,  și  câțiva  pescari  din  golful  de  stuf,  care  erau
cinici  și  care  au  călătorit  împreună cu ei  în  acest

~ 954 ~



loc. Și ei au mulțumit pentru toate lucrurile fizice și
spirituale pe care le-au primit și s-au bucurat, și apoi
au plecat la casele lor. Un grup a călătorit pe uscat
spre vest, ceilalți au fost în continuare transportați
pe apă. Dar noi am mai rămas aici timp de încă o oră
în casă și am vorbit unul cu altul despre multe lucruri
folositoare, bune și adevărate.
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